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EduCação

Provas do Enem foram todas impressas

as provas do Exa-
me Nacional do 
Ensino Médio 

(Enem) 2019 foram to-
das impressas e meta-
de delas já foi remetida 
aos locais de aplicação. 
“Acabou o risco de não 
ter Enem”, enfatizou o 
ministro da Educação, 
Abraham Weintraub. O 
Enem 2019 será rea-
lizado nos dias 3 e 10 
de novembro, em 1.727 
municípios brasileiros. 
Mais de 5 milhões de 
pessoas farão o exame 
em 14 mil locais de 
aplicação de provas.

Ao todo, foram im-
pressas 10,3 milhões 

de provas. A primeira 
remessa, de 408 mil pro-
vas, foi enviada no dia 3 
de outubro, para locais 
de difícil acesso do Pará 

e Bahia. Outros malotes 
seguiram para Rondô-
nia, Piauí, Pernambuco 
e Mato Grosso. Os ma-
teriais estavam sob a 

guarda do 4º Batalhão 
de Infantaria Leve do 
Exército Brasilieiro, em 
Osasco (SP). 

Em café da manhã 

com jornalistas, na ma-
nhã dessa quinta-feira 
(10), o ministro res-
saltou que apesar dos 
problemas enfrentados 

com a gráfica neste 
ano, o cronograma está 
sendo seguido e a pro-
va está garantida. “Não 
teve problema nenhum 
com a gráfica”, ressal-
tou Weintraub. 

No início deste ano, a 
empresa RR Donnelley, 
que era detentora do con-
trato para a impressão do 
Enem, decretou falência. 
O Tribunal de Contas da 
União (TCU) autorizou, 
em abril, a contratação 
de nova gráfica. Foi es-
colhida a Valid S.A., ga-
rantindo a impressão das 
provas. A Valid era a gráfi-
ca seguinte na ordem de 
classificação na licitação 
realizada em 2016.

Neste ano, a contrata-
ção da segunda colocada 
foi autorizada pelo TCU 
para que a prova pudes-
se ser impressa a tempo, 
segundo o ministro. Para 
2020, será feita uma nova 
licitação. O processo para 
a elaboração de novo edi-
tal está em andamento, 
segundo o Inep.

Em café da 
manhã com 
a imprensa, 
ministro diz 
que exame 
está garantido
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Consumo 

Lojistas preveem crescimento de vendas para o Dia das Crianças
As vendas nos shoppin-
gs do país para o Dia das 
Crianças devem crescer 
cerca de 6%, de acordo 
com pesquisa divulgada, 
nessa quinta-feira (10), 
pela Associação Brasilei-
ra de Shopping Centers 
(Abrasce). Os lojistas es-
peram aumento de até 
10% no fluxo de visitan-
tes no próximo sábado 
(12), data dedicada ao 
público infantil.

A gerente de Plane-
jamento Estratégico da 
Abrasce, Gabriella Oliveira, 
disse que “a inflação con-
trolada, que contribui para 
o aumento do poder de 
compra das famílias; a va-
riação positiva do volume 
de empregos, mesmo que 
ainda discreta; e um maior 
volume de crédito afetam 

positivamente a decisão 
de consumo”. Além desses 
fatores, Gabriella lem-
brou que os eventos pro-
movidos pelo setor têm 
efeito positivo sobre o 
fluxo de visitantes, o que 
reforça a expectativa de 
alta de 6% nas vendas.

De acordo com a Abras-
ce, brinquedos, vestuário e 
calçados continuam sen-
do os principais itens co-
mercializados no Dia das 
Crianças, com previsão de 
expansão de 92%, 54% 
e 38%, respectivamente. 
Entre as opções de lazer 
e entretenimento, o des-
taque é o cinema, com 
81% de procura pelo pú-
blico, e praça de alimen-
tação, 79%. Confirmando 
a expectativa positiva, 
a Abrasce estima que o 

gasto médio vai oscilar 
entre R$ 100 e R$ 200.

Os empreendimentos 
esperam também eleva-
ção das vendas de itens 
de informática, cultura 
(livros, CDs e DVDs) e 
telefonia, que poderão 
atingir 31%, 17% e 27%, 
respectivamente.

Vendas no varejo
Já a Confederação Na-

cional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) estima que as ven-
das no varejo referentes ao 
Dia das Crianças deverão 
evoluir 4,4% em relação a 
2018, sendo o terceiro ano 
consecutivo de alta real, já 
descontada a inflação. Ter-
ceira data mais importante 
do calendário do varejo 
nacional, depois do Natal 

e do Dia das Mães, o Dia 
das Crianças deve mo-
vimentar R$ 7,8 bilhões 
este ano, em todo o Brasil.

O estudo da CNC indica 
que os presentes mais pro-
curados serão brinquedos 
e eletroeletrônicos, alta 
de 8,2% em relação ao 
ano passado. Seguem-
-se vestuário e calçados, 
com previsão de 4,5% 
de aumento, e produtos 
adquiridos em hiper e su-
permercados, de 3,5%.

O economista da CNC, 
Fábio Bentes, avaliou que 
as medidas de estímulo 
à economia, anunciadas 
pelo governo, tendem a 
favorecer as vendas do 
setor neste segundo se-
mestre. Entre elas, desta-
cou a liberação de saques 
do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) 
e do Programa de Integra-
ção Social e Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Fundo 
PIS/Pasep), além da queda 
dos juros básicos. Na ava-
liação de Fábio Bentes, “o 
resgate parcial do nível de 
atividade no varejo no Dia 
das Crianças é resultado 
da combinação entre infla-
ção baixa, parcelamentos 
mais longos e disponibili-
zação de recursos extraor-
dinários para o consumo”.

A pesquisa da CNC 
aponta que as livrarias e 
papelarias deverão conti-
nuar em ritmo de queda, 
observado nos últimos 
anos. A projeção é de me-
nos 4,1% de vendas des-
se segmento na data das 
crianças. Os shoppings lo-

calizados nos estados de 
São Paulo preveem vendas 
de R$ 2,2 bilhões, Minas 
Gerais, R$ 772 milhões, 
Rio de Janeiro, R$ 712 mi-
lhões, e Rio Grande do Sul, 
R$ 611 milhões, deverão 
responder por 55% do to-
tal do faturamento do dia 
12 de outubro de 2019.

Dos 11 itens avaliados 
pela pesquisa da CNC, 
cinco mostraram preços 
mais baixos em relação 
à data do ano passado: 
roupas infantis menos 
4%; tênis, 3%; chocola-
tes, 1,4%; bicicletas, 0,8%, 
e brinquedos em geral, 
0,5%. Em contrapartida, 
livros e bilhetes de ci-
nema tiveram variações 
acima da média, da or-
dem de 26,8% e 14,3%, 
respectivamente.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tomou café da manhã com jornalistas para tratar sobre as provas do Enem
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infraestrutura

Prefeito de Goiânia assina retomada de 
Cmei e diz que 2019 é ‘o ano das obras’

o prefeito Iris Rezen-
de assinou nessa 
quinta-feira (10) a 

autorização de retomada 
das obras do Centro Muni-
cipal de Educação Infantil 
(Cmei) Jardins do Cerra-
do 4, localizado no bairro 
homônimo. A execução 
está prevista para 60 dias 
a partir da data de ontem. 
O Cmei possui oito salas e 
espaço amplo para rece-
ber ainda salas modulares, 
com objetivo de estender a 
capacidade de atendimen-
to até 200 crianças de 6 
meses a 3 anos, atendendo 
os anseios da população, 
principalmente dos mora-
dores da região Oeste.

Iris Rezende disse que 
esse ano será o ano das 
obras e que dentro desse 
mandato ainda vai concluir 
todas aquelas que estão 
sendo retomadas: “Esse 
é o ano das obras. Esse 

Cmei é uma dessas obras 
retomadas, vamos atender 
aqui 200 crianças. Nossa 
finalidade é de que a cida-
de realmente se realize na 
área da educação, da saú-
de, da pavimentação dos 
bairros, cumprindo com o 
compromisso firmado com 
a população”, concluiu.

A moradora do bairro 
Sulamir de Sousa Alves, 
grávida de seis meses e 
mãe de uma criança de 
um ano, espera conseguir 
vaga para os filhos na nova 
unidade. A dona de casa 
ressalta a importância do 
funcionamento do Cmei: “É 
muito mais seguro deixar 
as crianças no Cmei do que 
com outras pessoas, aqui 
elas vão aprender muitas 
coisas e as mães também 
poderão trabalhar e ofere-
cer uma vida melhor para 
os filhos”, afirmou.

A obra, que estava para-

lisada desde 2015 devido 
à falência da empresa res-
ponsável, já foi retomada na 
manhã de hoje. Com 90% 
da construção já executa-
da, será possível entregar à 
população ainda este ano. 
O reinício, contratado por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Educação e Esporte 
(SME), é imediato e todas as 
etapas e procedimentos são 
fiscalizados por equipe téc-

nica da SME, sendo que essa 
é a segunda unidade reto-
mada. A previsão é de que 
o restante das obras sejam 
reiniciadas ainda em 2019.

O secretário da SME, 
Marcelo Costa, relata que 
essa é mais uma das obras 
retomadas, das que esta-
vam paradas desde a ges-
tão anterior: “Nesta região 
há uma necessidade muito 
grande de vagas e a reto-

mada vai fazer muito bem 
para a educação nesse lo-
cal, onde tem muitas casas 
e prédios recém-constru-
ídos e a Prefeitura está 
resgatando mais um com-
promisso, não só da reto-
mada de obras, mas tam-
bém da inserção de novas 
vagas para a região.”

O secretário afirma, ain-
da, que além das 160 vagas 
oferecidas com essa obra, 

o número de atendimen-
to também será ampliado 
com salas modulares que 
serão implantadas no lo-
cal, colocando no mínimo 
200 vagas a disposição 
da comunidade. Ressalta 
também que para o pró-
ximo ano letivo de quatro 
a cinco obras dessas já 
estarão entregues para a 
população, cumprindo o 
compromisso feito.

Iris Rezende assina ordem de serviço 
autorizando retomada de obra de 
Cmei que vai oferecer atendimento 
para mais 200 crianças do Jardins do 
Cerrado 4 e região
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Prefeitura de Senador Canedo cria 
mais 585 vagas no ensino infantil
Já está sendo realizada 
a construção do Centro 
Municipal de Educação 
Infantil do Residencial 
Aracy Amaral. A institui-
ção de ensino é um das 
três que estão sendo 
construídas no município. 
Já está em obras o Cmei 
do Residencial Santa 
Edwiges e logo terá iní-
cio o Cmei do Residencial 
Paraíso. São 585 vagas 
disponibilizadas para 
crianças de 6 meses a 5 
anos de idade.

O projeto das três 
obras conta com es-
trutura administrativa, 
salas de aulas, pátio 
coberto, refeitório, la-
vanderia, cozinha in-
dustrial, construção 
que prevê acessibilida-

de, com dinâmica para 
atender a faixa etária, 
como banheiros e de-
mais acabamentos es-
truturados com funcio-
nalidade adequada para 
as crianças; e todos se-
rão contemplados com 
placas para produção de 
energia solar.

Planejamento 
e parceria

As obras das instituições 
de ensino são resultado de 
uma parceria entre empre-
sas do ramo de constru-
ção civil, a administração 
municipal e o Ministério 
Público. A ação conjunta 

é resultado da assinatura 
de Termo de Ajustamento 
de Conduta, que beneficia 
mais de dez bairros e cen-
tenas de famílias.

O documento assinado 
entre a Prefeitura de Se-
nador Canedo, por meio 
da Secretarias Municipais 
de Educação e Cultura, 

Planejamento Urbano, 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, a 2ª e 4ª Promoto-
rias de Justiça de Senador 
Canedo, com atribuições 
nas áreas de Urbanismo e 
da Infância e Juventude e 
representantes de empre-
endimentos imobiliários 
prevê as construções.  Os 
projetos foram realizados 
por técnicos do município, 
dentro das necessidades 
do município, consoante 
as legislações próprias, 
acompanhados por todas 
as partes envolvidas.  As 
obras em execução estão 
sendo acompanhadas por 
engenheiros e arquitetos 
da administração munici-
pal, junto à equipe técnica 
das empresas contratadas 
pelos investidores, confor-

me parceria.

Investimento 
que cresce 
oferta de vagas

Atualmente a rede mu-
nicipal de ensino possui 
3585 alunos matriculados 
na primeira fase do ensino 
infantil. Com o crescimen-
to populacional, a procura 
por uma vaga tem cresci-
do. Para diminuir o déficit, 
pela alta demanda, a Pre-
feitura ampliou em mais 
de 50% a sua estrutura, 
com a implantação de 
extensões, onde pré-
dios foram alugados, e 
também parcerias com 
Igrejas e ONGS, possibi-
litaram o surgimento de 
novas salas de aula.
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com cerca de 1,3 mi-
lhão de veículos cir-
culando, o trânsito 

de Goiânia já não com-
porta os cruzamentos de 
três e quatro tempos, que 
permitem que o motorista 
faça conversões à esquer-
da nas avenidas. A Secre-
taria de Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade (SMT) 
pretende acabar com o 
terceiro e quarto tempos, 
medida que, além de dar 

fluidez e diminuir as re-
tenções nos cruzamento, 
vai melhorar o tempo do 
transporte coletivo e ga-
rantir mais segurança ao 
pedestre, haja vista que, 
nesses cruzamentos, não 
tem tempo destinado à 
travessia de pedestre.

As primeiras mudan-
ças foram feitas no fim 
do mês de setembro nas 
principais vias do Se-
tor Aeroviário, onde as 

conversões à esquerda 
na Avenida Consolação 
esquina com Castelo 
Branco foram retiradas, 
assim como da Avenida 
Castelo Branco com Rua 
Barão de Mauá; Aveni-
da Anhanguera e Aveni-
da Leste-Oeste; Avenida 
Anhanguera e Alameda 
Progresso e Avenida dos 
Pirineus. Na região, cir-
culam diariamente cerca 
de 120 mil veículos e os 

cruzamentos de três tem-
pos contribuíam para as 
recorrentes retenções.

Em Goiânia, há mais 
de 100 cruzamentos com 
terceiro tempo e alguns 
com o quarto tempo. Se-
gundo o secretário da 
SMT, Fernando Santana, 
esse modelo de tráfego 
atendia ao fluxo de veícu-
los nesses cruzamentos, 
mas com o aumento do 
número de veículos cir-

culando em Goiânia, que 
cresce na proporção de 
10 mil carros por mês, a 
conversão à esquerda, ao 
invés de melhorar o fluxo, 
passou a gerar congestio-
namentos, principalmen-
te nos horário de pico.

“Os estudos apontam 
que a cidade já não com-
porta cruzamentos com 
mais de dois tempos. Toda-
via, a mudança exige pro-
jetos específicos para cada 

local e vamos começar a 
alterar os pontos mais crí-
ticos”, afirma Santana. Ele 
garante que, logo que os 
motoristas se adaptam às 
mudanças, a grande maio-
ria aprova. “A cidade cresce, 
Goiânia acima da média 
nacional, e o poder público 
tem obrigação de buscar 
as soluções que garantam 
mais mobilidade e segu-
rança para todos os usuá-
rios das vias publicas.”
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Habitação 

Estado entrega escrituras no Mutirão 
da Região Noroeste de Goiânia
A Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab) participa 
do Mutirão da Região No-
roeste de Goiânia, no sába-
do e domingo (12 e 13/10), 
com entrega e coleta de 
assinaturas em escrituras 
de mais de 500 famílias 
que não atenderam as 
convocações anteriores. 
As escrituras são gratuitas 
para moradores originá-
rios ou com renda até qua-
tro salários mínimos.

O Governo de Goi-
ás, por meio da Agehab, 
realiza a regularização 
fundiária dos imóveis da 
Região Noroeste cons-
truídos em áreas do Es-
tado. A lista com as fa-
mílias convocadas está 
disponível no site www.
agehab.go.gov.br .

A agência está ofere-
cendo mais uma oportu-
nidade para esses mora-
dores contemplados pelo 
programa de regulariza-
ção fundiária do Estado 
pegarem suas escrituras 
ou assinarem o docu-
mento que será enviado 
para registro em cartó-
rio. Tratam-se de famílias 
que não atenderam ao 
chamado em entregas 
anteriores. O Mutirão da 
Prefeitura será na Praça 
da Feira (Avenida Manga-
lô - Setor Morada do Sol).

Escrituras
Serão entregues pela 

Agehab 185 escrituras 
para moradores dos bair-
ros Vitória (19), Floresta 
(31), Boa Vista (3), Con-

junto Primavera (30), Jar-
dim Curitiba (47), São Do-
mingos (19), São Carlos 
(10) e Vila Mutirão (26). A 
Agência promove ainda a 
coleta de assinatura em 
350 escrituras de bene-
ficiários do Vitória (29), 
Bairro Floresta (23), Boa 
Vista (17), Conjunto Pri-
mavera (25), Jardim Curi-
tiba (168), São Domingos 
(12), São Carlos (18) e Vila 
Mutirão (58).

Cerca de 20 órgãos e 
unidades do Governo de 
Goiás atendem a popu-
lação das 8 às 16 horas. 
No domingo, o horário de 
atendimento é diferen-
te: das 8 às 12 horas. Ao 
todo, mais de 50 serviços 
públicos estão à disposi-
ção da população.
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trânsito

Cruzamento 
de três 
tempos vai 
acabar em 
Goiânia

SMT vai proibir as conversões à esquerda e as primeiras mudanças foram implantadas no Setor Aeroviário
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MERcaDiNHo 
NaTUREBa

O Mercadinho Natureba acontece neste 
domingo, 13, no decorado do Legend Praça 

do Sol, no  Setor Oeste. O evento, que 
já é realizado há mais de dois anos em 

Goiânia, em pontos estratégicos que fogem 
do roteiro tradicional das feiras da Capital,  

estará montada no local todos os domingos 
do mês de outubro. A organizadora e 

idealizadora do Mercadinho Natureba, 
Yeska Ferreira, informa que a feira oferece 
somente produtos artesanais, naturais, 

saudáveis e orgânicos.

aTRaÇÃo
Nesta sexta-feira, 11, o cantor Fernando 

Manso será atração no Zimbro Gin & Tonic 
Bar, localizado no Metropolitan Mall. O 

repertório do artista será composto por 
vários estilos, dentre eles: MPB, pop, rock 

nacional e internacional, em um show 
acústico – somente com voz e violão. A 

casa entra em funcionamento às 18 horas 
e, o show, às 20h e não há couvert.

salGaDiNHos
O Dia das Crianças será celebrado com 
salgadinhos Sanditos em várias ações 
por Goiânia e região metropolitana.  A 

marca da indústria de alimentos GSA será 
distribuída nas festividades do Portal Sul 
Shopping, no Portal Norte, no Aparecida 

Shopping e, até mesmo, no Parque 
Mutirama.  Além disso, os salgadinhos 

Sanditos também  estarão presentes no 
recreio de algumas escolas e na ação social 
para crianças carentes no Jardim Helvécia, 

em Aparecida de Goiânia.

siMPÓsio
Os médicos Vinícius de Oliveira, Marta 

Franco Finotti e Rodopiano Florêncio 
realizarão a 1ª Edição do “Simpósio de 

Preservação da Fertilidade”, na tarde 
de sexta-feira, 18/10, no auditório do 

CREMEGO, no Setor Bueno. O evento 
científico abordará o que há de mais atual 

na Medicina Reprodutiva para preservação 
da fertilidade, por indicação social e 

oncológica. Uma equipe multidisciplinar 
formada por quatro palestrantes dos 

estados de São Paulo, Minas Gerais 
e Distrito Federal debaterá com 

profissionais das diversas áreas da saúde. 
A organização é da Clínica Humana 

Medicina Reprodutiva e as inscrições 
podem ser feitas no site simfert.com.

br, com toda a receita destinada para a 
instituição Casa de Apoio São Luiz.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Decoração - O arquiteto Rodrigo Borges recebeu em seu ambiente na mostra Kzulo, o artista e tatuador 
Yanomani Ami, que foi o responsável por desenvolver um painel todo em pintura no ambiente do decorador.

Lenços - A consultora de estilo Lorena Darrot 
desenvolveu uma pocket coleção de lenços exclusivas 
para estimular a feminilidade e alimentar a autoestima 
das mulheres que lutam contra o câncer.

2 3

4

Enoch - A influencer de gastronomia Isadora Miranda e 
o empresário Ezio Alves, durante inauguração do Enoch 
Restaurante, no Setor Marista. (Foto Tobias Ragonesi)
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Certificação - O Sicoob Engecred-GO recebeu uma nova 
certificação do Great Place to Work (GPTW). Dessa vez foi 
classificada entre as melhores empresas para trabalhar no 
ranking Instituições Financeiras.  Na foto, recebem a premiação a 
gerente de Gestão de Pessoas, Denise Rodrigues de Souza, e 
o diretor administrativo-financeiro, Ricardo Elias Sandri.
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Diversão

Passeio das Águas Shopping oferece 
diversas atrações no mês das crianças

Com a cultura de sem-
pre oferecer entrete-
nimento infantil, o 

Passeio das Águas Shop-
ping traz para o mês das 
crianças diversas ações e 
promoções para receber 
toda a família durante as 
próximas semanas. Além 
da apresentação gratuita 
do Grande Circo Mágico 
no sábado, dia 12, às 18h, 
e de oficinas também 
gratuitas entre os dias 11 
e 13, o Gigante de Goiás 
promove uma série de 
opções de brincadeiras, 
como oficinas gratuitas 
de introdução ao Lette-
ring, piscina de bolinhas 
gigante, Taberna Escape 
Game, boliche, atividades 
no espaço infantil Plane-
ta Imaginário, entre ou-
tros. Confira as atrações:

Papelaria Magnólia: No 
dia 12 de outubro a Pa-
pelaria Magnólia promo-
verá oficinas gratuitas de 
introdução ao Lettering 
para crianças com idades 
entre 10 e 15 anos. Os 
pequenos irão aprender 
de forma divertida o alfa-
beto minúsculo em Lette-
ring, os princípios básicos 
da técnica e ornamentos. 

Serão três turmas com, no 
máximo, 14 alunos cada. 
Todos receberão kit com 
uma apostila e um blo-
co de folhas Magnólia 
para treino. As oficinas 
acontecerão entre as 
10h30 e 12h30; 15h e 
17h; e 19h e 21h.

Piscina de Bolinhas 
Gigante: a Magic Adven-
ture preparou para todos 
os finais de semana de 
outubro atividades para 
as crianças. Serão ofici-
nas criativas aos sábados 
e de slime aos domingos, 
sempre das 15h às 19h. No 
sábado, dia 12, haverá uma 
super oficina de slime. As 
ações acontecem sem va-
lor adicional ao da entrada 
da piscina, que custa R$ 
35,00 pelo tempo livre no 
fim de semana.

Taberna Escape Game: 
durante todo o mês de 
outubro o ambiente Ta-
berna Escape Game, o 
único no Brasil focado 
100% à temática me-
dieval, contará com uma 
ação especial. Crianças 
de até 12 anos que do-
arem um brinquedo em 
bom estado ganham 
um voucher de 100% de 

desconto para jogar em 
qualquer sala de segunda 
a sexta-feira. Haverá al-
gumas regras de restrição 
de uso disponíveis no site 
da atração, https://taber-
naescape.com/. Já no sá-
bado, dia 12, haverá uma 
pintura de rosto gratuita 
para crianças também 
de até 12, das 13h às 
19h. O Espaço está mon-
tado em frente à Petz e 
funciona de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, 
e aos domingos, das 11h 
às 21h. A entrada cus-
ta entre R$ 29,90 e R$ 
59,90 por pessoa.

Planeta imaginário: O 
espaço infantil irá pro-

mover, no sábado (12/10), 
oficinas de slime, pintu-
ra facial, penteados com 
spray colorido, festival 
com sorvete, pipoca, ba-
tata frita e sucos, brinca-
deiras e karaokê. As ati-
vidades acontecem das 
14h às 18h. A entrada é 
cobrada pelo tempo que 
a criança permanecer no 
espaço, sendo 30 minutos 
o tempo mínimo por R$ 
20,00, uma hora por R$ 
40,00 e, para cada minuto 
que excedido, R$0,67.

Boliche: O Striker Boli-
che do Passeio das Águas 
Shopping vai realizar, no 
Dia das Crianças, pintu-
ra de rosto, escultura de 

balões, além de distribuir 
algodão doce. Para parti-
cipar, as famílias ou gru-
pos precisam usar uma 
pista do local por, pelo 
menos, uma hora. O es-
tabelecimento possui 16 
pistas, funciona das 14h 
às 23h e as ações para 
os pequenos acontece-
rá das 16h às 19h. Va-
lores: R$ 89,90 a hora 
para até 6 pessoas.

O Grande Circo Mági-
co: para comemorar o Dia 
das Crianças neste sába-
do, (12/10), o Passeio das 
Águas Shopping apresen-
ta O Grande Circo Mágico, 
um espetáculo voltado 
para a família com foco 

artístico e pedagógico 
para os pequenos. O es-
petáculo gratuito, que 
terá início às 18h, con-
tará a história do circo, 
sua origem, evolução e 
peculiaridades com um 
resgate e preservação 
da cultura circense bra-
sileira. O elenco ainda 
trará a apresentação de 
números exclusivos de 
malabares, lira, trapézio, 
perna de pau, adágio, 
truques mágicos, além 
dos palhaços. O projeto 
é da F2 Produções e di-
reção de Danilo Felipe e 
acontecerá na praça de 
alimentação do Passeio 
das Águas Shopping.

Além de uma apresentação 
circense no sábado, dia 12, os 
ambientes infantis do Gigante 
de Goiás promoverão ações 
durante todo mês de outubro
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ComiDa De traDição

Festival Gastronômico da Serra da Mesa é neste fim de semana
O Josephina’s - Comida de 
Tradição vai ser realiza-
do nesta sexta-feira, dia 
11, e no sábado, dia 12, 
no Centro Histórico de 
Niquelândia. O cardápio 
valoriza a produção dos 
municípios que integram 
a Região Turística do Vale 
da Serra da Mesa, respei-
ta a história e os sabores 
seculares, e chega aliado 
a propostas inovadoras, 
dentro do programa Ro-
tas Gastronômicas lança-
do pelo Governo de Goiás, 
através da Goiás Turismo.

O 1º Festival Gastro-

nômico do Vale Serra da 
Mesa vai oferecer pratos 
com destaque para produ-
tos regionais, como o Arroz 
Serra Negra e Casal Raiz, 
que levam pequi, queijo 
e tempero especial, além 
da Carne de Garimpeiro 
com Cuscuz, Pururuca de 
Senzala, Ceviche Serra da 
Mesa, Farofa do Muquém, 
Queijos Temperados, Abra-
çadinhos na Serra, Caldo 
com Pururuca de Tiras e 
Pamonha na Chapa com 
Lombo de Porco.

Quem gosta de doce 
também vai estar bem 

servido: Biscoito Fervido, 
Bolo de Cuia, Biscoito Pau 
a Pique e o Quebrador de 
Flor Josephina’s prometem 
agradar. A festa vai ser no 
Casarão, que fica na Pra-
ça da Matriz, no Centro 
Histórico de Niquelândia. 
Minaçu, Padre Bernardo, 
Porangatu e Uruaçu, que 
ajudam a compor a Região 
Turística, fazem parte do 
Festival, assim como Mara 
Rosa, que participa tendo o 
açafrão como atração.

Os empresários de Ni-
quelândia que vão servir 
suas especialidades du-

rante essa grande festivi-
dade da culinária regional 
estão sendo incentivados 
a manter esses pratos no 
cardápio depois do even-
to, contribuindo para for-
matar a identidade da 
Rota Gastronômica. Muita 
comida boa, atrações mu-
sicais e culturais fazem 
parte da programação. O 
Josephina’s é um festival 
do Programa Rotas Gas-
tronômicas, realizado pelo 
Governo do Estado por 
meio da Goiás Turismo.

Com o sucesso alcan-
çando pelo Caturama, no 

último fim de semana em 
Silvânia, que superou to-
das as expectativas de pú-
blico mais otimistas, o pre-
sidente da Goiás Turismo, 
Fabrício Amaral, afirma ter 
“ainda mais certeza de que 
acertamos na adoção de 
um novo modelo de festi-
val, que trabalha de forma 
regionalizada, valorizando 
o produto feito com ele-
mentos locais, fortalecen-
do a economia da região 
e ainda oferecendo linhas 
de crédito especiais e res-
gatando pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade”.  

Programação
A abertura oficial do 

Josephina’s - Comida de 
Tradição está marcada 
para as 18 horas desta 
sexta-feira, dia 11, com 
apresentações culturais 
de Niquelândia. Além de 
tanta comida gostosa, vai 
ter Congada, Orquestra Lí-
rios do Vale, Orquestra de 
Violões Sinfonia do Cerra-
do e shows com cantores 
locais. Às 20h30 começam 
as apresentações com os 
artistas do Vale Serra da 
Mesa e às 22h30 tem a du-
pla sertaneja Ivon e Ivoney.
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excesso de trabalho 
pode ter sido a causa 
do mal-estar de Caiado
Com todo o sistema cardiológico funcio-
nando em perfeita ordem, segundo os exa-
mes realizados nessa quarta-feira, em Goi-
ânia, o mal-estar que levou o governador 
Ronaldo Caiado à internação no Hospital 
do Coração, pode ter sido causado por 
stress, segundo familiares. O democrata 
vem mantendo ritmo de trabalho intenso 
e praticamente sem descanso, desde que 
assumiu o governo, no dia 1º de janeiro. 
Ele mesmo tem dito por reiteradas vezes 
que não vem tirado tempo para descansar. 
São sucessivas reuniões e audiências du-
rante os dias em que permanece em Goiâ-
nia, e também as constantes idas a Brasília, 
para audiências com ministros; no Palácio 
do Planalto e no Congresso, em busca de 
soluções para os problemas do Estado. 
Segundo o médico George Morais, o ex-
cesso de trabalho pode causar stress, que 
pode provocar dores no tórax, como a que 
ocorreu ontem com o governador Ronal-
do Caiado. Diferentemente do antecessor, 
Marconi Perillo (PSDB), que não passava 
muito tempo sem empreender alguma 
viagem internacional, fator que acaba por 
fazer bem à saúde, mesmo quando se trata 
de viagem a serviço, o governador Ronaldo 
Caiado praticamente não viajou nesse últi-
mo ano. Ele fez apenas uma viagem inter-
nacional de 15 dias com a família, antes da 
posse e outra recentemente também com 
a família, à Chapada dos Veadeiros, num 
fim de semana. Caiado passou todo o ano 
de 2018, antes e depois da eleição, sem 
tirar um fim de semana, para descansar. 
Em se tratando de viajar, Ronaldo Caiado 
é parecido com o prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, que prefere viajar para a sua fa-
zenda a périplos internacionais.

como nos vElhos tEmpos
Informação obtida com exclusividade por essa coluna dá conta 
de que o deputado federal José Nelto (Podemos), e o ex-go-
vernador Marconi Perillo (PSDB), tiveram uma longa conversa 
por telefone, há duas semanas. Quem testemunhou a conversa, 
sentado ao lado de um deles, revelou que o tom do diálogo foi 
bastante afável, descontraído e até bem humorado em vários 
momentos. O informante da coluna só não soube afirmar com 
certeza se ao final da conversa, tenha ficado acertada nova 
conversa entre eles, dessa feita presencial, e quem sabe re-
gada por bons vinhos portugueses e queijos suíços de tira-
-gosto, como nos velhos tempos. Conhecendo bem o his-
tórico dos dois na política estadual, essa coluna não duvida 
que isso aconteça dentro de mais alguns dias.

antEcipação
A minuta da proposta de alteração do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, permitindo a antecipação da eleição da 
nova mesa diretora da Casa, e que o atual presidente Lissauer 
Vieira concorra à reeleição, dorme repousa tranquilamente no 
fundo de uma gaveta na Casa, aguardando apenas o momento 
de entrar em cena. Deve ser breve.

iso mantém gRupo dE 
dEz dEputados lEais
Popularmente chamado de “Leão do Nordeste” goiano, pela 
bravura com que defende os interesses da região na Assem-
bleia Legislativa, o deputado Iso Moreira (DEM) mantém um 
grupo de outros dez parlamentares, que votará em um mesmo 
candidato para presidente da Assembleia. Mas pelo menos por 
enquanto, contudo, o grupo, que recebeu o nome de “amigos 
do bem”, ainda não se manifestou oficialmente em relação à 
eleição da nova mesa diretoria da Casa, que deve ocorrer possi-
velmente na segunda quinzena desse mês.

pERsistência cívica
O que será  que o ex-deputado e atual presidente da Fieg, San-
dro Mabel, tem a dizer sobre os incentivos fiscais em Goiás, que 
o povo ainda não sabe, para justificar tamanha insistência em 
depor na CPI dos incentivos, na Assembleia Legislativa chegan-
do, ao ponto de ameaçar fazer greve de fome?

advogados bRonquEados
Alguns advogados ligaram para a coluna para externar críticas 
ao valor estipulado para a inscrição na OAB-GO à composição 
da lista sêxtupla, da qual sairá o próximo desembargador para a 
vaga do quinto constitucional, R$ 2.100,00. Segundo um desses 
advogados que procuraram a coluna, além de  excessivamen-
te alto o valor fixado para a inscrição, nesse momento de crise 
econômica e desemprego vivido pelo País, o critério adotado 
para a escolha dos nomes – apenas pelos membros do Conse-
lho da entidade – vai contra o defendido na campanha do atual 
presidente da Ordem, para essa finalidade, que foi, segundo ele, 
o direito a voto de todos os advogados inscritos que estives-
sem em dia com suas obrigações junto à entidade.

vilanovEnsE
Essa coluna está com discreta desconfiança que o desembar-
gador a ser escolhido para o quinto constitucional será um vi-
lanovense cujo pai, de saudosa memória, além de conceituado 
advogado, foi também professor universitário e igualmente 
torcedor do tigrão. 

atlEta tEm Ritmo intEnso dE 
compEtiçõEs, Em outubRo

A atleta goiana Valéria Rodrigues – taekwondo, categoria até 46 
quilos – compete nesse sábado em Las Wegas (EUA), onde se con-
seguir ficar no pódio, já estará classificada para o Pan-Americano 
de 2020. Em seguida, na próxima semana, Valéria Rodrigues (foto) 
viaja para cidade chinesa de Yuan, para participar dos Jogos Mun-
diais Militares, de 23 a 26 de outubro.  Atleta da Marinha há 
quatro anos, Valéria participou do aberto realizado em Toronto, 
no Canadá nesse fim de semana, no qual ficou em segundo lu-
gar. Há quatro meses, Valéria desse ano, ela conquistou meda-
lha de ouro no aberto de Luxemburgo e bronze, na Áustria.
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Mulheres 

Após 40 anos, mulheres retornam 
a estádio de futebol no Irã

o Irã goleou o Cam-
boja por 14 a 0 
nesta quinta-fei-

ra(10) em jogo válido pe-
las eliminatórias asiáticas 
para a Copa do Mundo de 
2022. Mas, apesar do pla-
car elástico, as atenções 
se concentravam nas ar-
quibancadas no estádio 
Azadi, onde cerca de 4 
mil mulheres acompa-
nharam a partida.

Estas foram as primei-
ras mulheres em mais de 
40 anos que viram um 
evento esportivo protago-
nizado por homens. Isto 
acontece porque desde a 
Revolução Iraniana, que 
aconteceu em 1979, as au-
toridades locais passaram 
a reprimir este tipo de ini-
ciativa. O movimento tinha 
como uma de suas prin-

cipais bandeiras afastar, 
e suprimir, as influências 
ocidentais na cultura local.

Segundo a agência 
oficial de notícias do Irã 
(Irna), a partida de hoje 
contou com um público 
de 6 mil pessoas, sendo 4 
mil delas mulheres.

Posição da Fifa
Após a partida, o presi-

dente da Federação Inter-
nacional de Futebol (Fifa), 
o italiano Gianni Infantino, 
divulgou uma mensagem 
na qual afirmou que a en-
tidade “continuará traba-
lhando (...) para ajudar a 
garantir que a coisa certa 
seja feita, que é permitir 
que todos os torcedores, 
independentemente do 
sexo, tenham a chance de 
ir aos estádios e desfrutar 

de uma partida de futebol”.
Essa mudança do go-

verno do Irã em relação 
à presença feminina em 
eventos esportivos mas-
culinos ocorre após pres-

são da Fifa, que enviou 
uma delegação a Teerã 
no mês de setembro para 
buscar formas de viabilizar 
o acesso de mulheres ao 
jogo contra o Camboja.

Críticas
Em setembro, o Irã se 

tornou alvo de críticas inter-
nacionais após uma mu-
lher ter morrido ao colocar 
fogo em si mesma depois 

de ser condenada à prisão 
pela tentativa de assistir a 
um jogo de futebol.

A mulher teria tentado 
entrar no estádio vestida 
como homem.

Iranianas veem vitória da seleção 
masculina sobre Camboja Di
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