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SEguRança 

Governador conhece metodologia APAC para 
reinserção social de detentos por meio do trabalho

a metodologia conhe-
cida como Associa-
ção de Proteção e 

Assistência ao Condenado 
(APAC) foi apresentada ao 
governador Ronaldo Caia-
do como alternativa para 
minimizar custos e promo-
ver melhorias no sistema 
carcerário. Sem perder de 
vista a finalidade punitiva 
da pena, o modelo objeti-
va reinserir socialmente 
os condenados por meio 
do trabalho, profissiona-
lização e educação. Uma 
parceria entre o Ministé-
rio Público e o Governo 
do Estado está viabili-
zando mecanismos para 
implantação da metodo-
logia em Goiás.

Conforme destacou 
Caiado, o Governo de Goi-
ás tem todo interesse em 
desenvolver parcerias 
com o Ministério Público e 
classificou a metodologia 
como um “processo alter-

nativo” que não substitui 
o sistema prisional, mas 
que hoje é referência em 
todo o País. “Acredito que 
será nossa alternativa. Nós 
temos que avançar nisso. 
Precisa de um cuidado es-
pecial para que [o sistema] 
não se deteriore, como ve-
mos hoje dentro das peni-
tenciárias”, ressaltou

O Entorno do Distrito 
Federal, região onde são 
detectados os maiores 
índices de violência e cri-
minalidade no Estado, é 
defendido pelo governa-
dor como lugar prioritário 
para a expansão da me-
todologia. Já existe uma 
APAC na cidade de Águas 
Lindas e outra está em 
processo de implantação 
na cidade de Paraúna. As 
duas APACs são resultado 
de parcerias com os go-
vernos municipais.

“Viemos apresentar 
ao governador um novo 

modelo, uma alternativa 
ao tratamento tradicional 
que se dá àqueles que são 
condenados. Essa alter-
nativa parte da disciplina 
própria e do respeito que 
temos que ter com o cida-
dão depois de condenado. 
No ambiente diferente de 
uma cela, construindo ou 
reconstruindo a sua vida 
pelo trabalho e estudos e 
contando com uma abor-
dagem também espiritu-
al”, resumiu o procurador 
Geral de Justiça de Goiás, 
Aylton Vechi.

Criada em 1972, na 
cidade de São José dos 

Campos (São Paulo) a 
metodologia APAC é 
aprovada pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
e foi transformada em 
setembro em uma po-
lítica pública nacional. 
Alemanha, Argentina, 
Bolívia, Bulgária, Chile, 
Cingapura, Costa Rica, 
Estados Unidos, México, 
Nova Zelândia e Norue-
ga são alguns países que 
já implantaram a APAC.

O procurador-geral 
ressaltou os resultados 
positivos obtidos com a 
metodologia. “Enquanto 
no sistema tradicional a 

reincidência, quer dizer, 
a volta do cidadão para 
o crime depois que sai 
da prisão, é de 85%; nes-
sa alternativa é de 15%. 
Então, tem uma redução 
muito grande”, comparou.

Responsável pela apre-
sentação da metodologia 
ao governador Ronaldo 
Caiado, o procurador de 
Justiça de Políticas Públi-
cas e Direitos Humanos, 
André Luiz Duarte, esclare-
ceu que a “APAC não é para 
passar a mão na cabeça de 
preso. Não é um hotel para 
presidiário”. Segundo ele, a 
metodologia é uma tenta-

tiva de mudança de pa-
radigmas na recuperação 
e reinserção de presos 
na sociedade, evitando a 
reincidência no crime e 
oferecendo alternativas 
ao condenado.

O procurador destacou 
alguns números do siste-
ma prisional goiano. Até 
janeiro de 2018, a popu-
lação carcerária no Estado 
era de aproximadamente 
22 mil presos, sendo que 
apenas 4% estudavam e 
12% trabalhavam. Os da-
dos são considerados pre-
ocupantes pelo governa-
dor Ronaldo Caiado.

Nas APACs, os reedu-
candos atendidos têm 
acesso a atividades das 
6 às 22 horas e são, jun-
tamente com voluntários 
da comunidade local, os 
responsáveis pela manu-
tenção da instituição. O 
modelo não inclui agen-
tes de segurança. Todo o 
trabalho é realizado por 
monitores. Para os pro-
curadores há um ganho 
real para o recuperando 
e para a sociedade como 
um todo, que acaba sen-
do servida pelos serviços 
que eles realizam ali.

Defendido pelo Ministério Público, o 
modelo já está em prática em países 
como Nova Zelândia e Alemanha e 
pode ser implementado em Goiás
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No segundo dia em Brasília, Gustavo e 
vereadores agilizam liberação de obras de Cmeis
Dando continuidade na 
agenda administrativa em 
busca de mais recursos 
para a realização de obras 
em Aparecida, o prefeito 
Gustavo Mendanha se reu-
niu nessa quarta-feira, 16, 
com mais parlamentares 
da bancada goiana no Se-
nado e na Câmara Federal. 
A comitiva formada pelo 
vice-prefeito Veter Martins, 

pela primeira-dama e se-
cretária de Assistência So-
cial, Mayara Mendanha e 
de 14 vereadores conquis-
tou mais verbas e apoios 
para o município.

Nessa quarta-feira, 16, o 
prefeito e os vereadores se 
reuniram com o presidente 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE), Rodrigo Sérgio 

Dias e com o senador Van-
derlan Cardoso. Durante o 
encontro, o prefeito solici-
tou empenho do governo 
federal na liberação de 
recursos para construção 
de nove Centros Munici-
pais de Educação Infantil 
(CMEI’s). “O presidente do 
FNDE também foi mui-
to solícito e disse que vai 
atender nossas demandas”, 

disse Gustavo.
O presidente do FNDE, 

Rodrigo Sérgio Dias, ga-
rantiu que vai atender os 
requerimentos do muni-
cípio. “Vamos tratar com 
prioridade as demandas 
de Aparecida”. O senador 
Vanderlan ressaltou que 
Aparecida de Goiânia terá 
atenção especial, princi-
palmente na questão da 

Educação. “Vamos unir 
esforços e buscar atender 
as prioridades de Apare-
cida e assim garantir in-
vestimentos para a popu-
lação”, finalizou.

No final da manhã, o 
prefeito ainda foi recebido 
pelo Líder do governo Bol-
sonaro, deputado federal 
Major Vitor Hugo (PSL), e 
apresentou demandas para 

que o parlamentar ajude o 
município com a destinação 
de emendas. Segundo o de-
putado, será liberado para 
Aparecida emenda parla-
mentar de R$ 1 milhão para 
investimentos. A comitiva se 
reuniu ainda com a deputa-
da federal Magda Moffato e 
com representantes do Mi-
nistério da Saúde e do Mi-
nistério da Educação.
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A disputa entre Bolsonaro e Bivar pelo comando do 
PSL é caminho sem volta. É difícil imaginar a turma do 
presidente indo para outro partido, deixando Bivar li-
vre, leve e solto para tentar manter o crescimento (ou 
inchaço) da sigla, à base do fundo partidário. Ao que pa-
rece, Bolsonaro quis enfraquecer Bivar para assumir as 
rédeas do PSL. Bivar não aceitou e está reagindo, usan-
do exatamente a estrutura montada por ele e que tem 
em Bolsonaro o seu maior valor agregado.

Mudança
Até bem pouco tempo atrás, quem definia os rumos do PSL era o grupo de deputados federais. A 
esse grupo, Luciano Bivar fez um pequeno acréscimo: mais 135 pessoas, indicadas pela direção. Em 
resumo: é Bivar quem tem o comando do partido do presidente. 

eM Goiás
Presidente da sigla, Delegado Waldir está entre a cruz e a espada: deve lealdade a Bivar, mas a 
bancada do partido, onde é líder, tende a seguir o presidente. Sem grande capacidade de articula-
ção, Delegado Waldir tem a liderança ameaçada na bancada e pode ser vítima do foto cruzado dos 
dirigentes, perdendo o comando em Goiás. 

sobra
Um dos três deputados estaduais do partido pode ser chamado para comandar o PSL nas eleições 
municipais do ano que vem. 

dinheiro eM caixa 
A tal da caixa, citada por Bolsonaro, pode não ser preta, mas está cheia. Com a maior bancada na 
Câmara, o valor recebido mensalmente do fundo partidário pelo PSL subiu de R$ 627 mil para mais 
de R$ 8 milhões mensais. 

pt quietinho
Segunda maior bancada, o partido de Lula recebe mais de R$ 7 milhões. Na faixa dos R$ 4 milhões 
mensais estão PSDB, PSD, PP, MDB e PSB. É dinheiro para a manutenção dos partidos, com os 
gastos com sedes, viagens, encontros, seminários, funcionários...

histórias 
O PT se dá ao luxo de pagar salário a Lula para ser presidente de honra. Outras siglas, como o PSOL, 
pagam jetons a dirigentes. O PROS chegou a comprar avião. E, é claro, o dinheiro pode ser usado 
em campanhas também. 

divisão do bolo
Para entrar na divisão, o partido precisou obter 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos Depu-
tados no ano passado, com pelo menos 1% em nove unidades da federação. Ou ter conseguido a 
eleição de nove parlamentares em nove Estados diferentes. 

o novo
Sem aceitar dinheiro público, o Novo tem direito a mais de R$ 2 milhões mensais. Mas não usa e 
não devolve. Porque se devolver, será rateado para outras siglas. 

caiado positivo
Governador Ronaldo Caiado (DEM) volta ao batente depois da cirurgia anunciando visita do presi-
dente Jair Bolsonaro para o mês que vem. De quebra, acertou a dívida do Estado com o transporte 
escolar, do ano passado. Fechando mais um capítulo da herança maldita. 

teatro federal
O julgamento da prisão em segunda instância começa hoje e vai-se estender pela semana que 
vem. Pelo esquema do roteirista Dias Toffoli, hoje apenas um resumo do caso e as sustentações 
orais. Aqueles votos de uma hora e tanto de duração cada ficam para a semana que vem. O STF já 
julgou três vezes o instrumento, permitindo a prisão após condenação em segunda instância. Mas 
Toffoli decidiu que o julgamento que vai valer mesmo é este. 

uM Mês
Desde que veio topar o bate-boca com Caiado, Marconi Perillo não dá as caras em Goiás. 

porre de Gente boa
Conheci o jornalista Marcos Gomes quando a Câmara Mu-
nicipal ainda funcionava no Parthenon Center. Jornalista 
competente e figura humana muito agradável, ele é um 
dos autores que participam do lançamento coletivo de 
nova fornada da série Goiânia Em Prosa & Verso, idealiza-
da pela equipe do secretário Kléber Adorno de outras ges-
tões. Marcos teve direito a prefácio assinado pelos pro-
fessores Álvaro Catelan e  Euripedes Leôncio. Festa para 
a nova estação, na Praça do Trabalhador. Na terça, dia 22.

saudosisMo
Marcos Gomes me fez lembrar de um tempo em que Goiânia tinha Segunda Aberta, Terça de Arte, 
Quarta Cultural e a sexta-feira no DCE. Projetos que agitavam culturalmente a cidade e que abri-
ram espaço para muitos artistas em Goiás. 

fechando a conta
O Brasil tem, hoje, 32 partidos políticos. O mais antigo é o MDB, registrado em junho de 1981. De-
pois, PTB, PDT, PT e DEM fecham a lista dos cinco mais antigos com registro junto à Justiça Eleitoral. 
O emergente PSL é 22º, registrado em 1998. O caçula é o Partido da Mulher Brasileira (PMB).
 
por que?
Nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade.

marcelohel@gmail.com

“Escolher o adversário às vezes é muito mais importante que escolher o aliado”.  (Tancredo Neves)

inauGuração 

Prefeitura de Senador Canedo inaugura 
Estação de Tratamento de Água
a prefeitura de Sena-

dor Canedo promo-
ve nesta sexta-feira, 

18, festa para inauguração 
da Estação de Tratamento 
de Água da Emgopa, com 
show de da dupla serta-
neja Zé Ricardo e Thiago, a 
partir das 19h. 

Além da apresentação, 
haverá sorteio de prêmios 

para a população, na Ave-
nida Presidente Roosevelt 
com a Rua Benedita Tei-
xeira, no Parque Industrial. 

A obra vai beneficiar 
mais de 4 mil famílias 
dos setores Vila São 
Sebastião, Monte Azul, 
Parque Industrial de Se-
nador Canedo, Terrabela 
Cerrado e Residencial 

Pedro Miranda. 
Com produção de cer-

ca de 100 mil litros de 
água por hora e com a 
integração às demais 
estações do município, a 
Agência de Saneamento 
de Senador Canedo (Sa-
nesc) pretende solucio-
nar problemas de abas-
tecimento na cidade.
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Obras dO brT 

Estações do BRT são erguidas 
na Avenida Goiás Norte

Quem trafega pela 
Avenida Goiás Norte 
nota a mudança na 

paisagem com estruturas 
metálicas sendo montadas 
em diversos pontos ao lon-
go da via, sendo a maior de-
las localizada logo abaixo 
da Praça do Trabalhador, ao 
lado do Terminal Rodoviário 
de Goiânia. São as esta-
ções, ou plataformas, que 
farão a integração do BRT 
com os ônibus comuns.

No trecho de 11 km, 
entre o Terminal Recanto 
do Bosque e a Avenida In-
dependência, estão sendo 
instaladas 14 plataformas 
de embarque e desembar-
que de passageiros, além 
de dois novos terminais, o 
Rodoviária e o Perimetral.

O terminal que está 
sendo construído ao lado 

da Rodoviária teve início 
em 2016, mas as obras fi-
caram paralisadas durante 
quase dois anos. Com va-
lor de R$ 8,5 milhões, os 
serviços foram retomados 
em junho deste ano, com 
previsão de término para 
fevereiro de 2020.

Erguida numa área de 
4.573 m², a estação funcio-
nará como um terminal de 
chegadas e partidas dos 
ônibus do BRT. Tem estru-
tura em perfis metálicos e 
contará com cobertura em 
telhas metálicas trapezoi-
dais, tipo sanduíche, com 
proteção termoacústica, 
que isola a temperatura e 
o som, deixando o ambien-
te mais agradável.

Na área da estação se-
rão construídas a adminis-
tração com refeitório para 

os funcionários do sistema, 
central de resíduos, casa 
para o gerador de energia 
elétrica, casa de força para 
o quadro de energia (Q.E.), 
sala do servidor e sanitá-
rios públicos e para a ad-
ministração. No espaço se-
rão instalados bancos para 
os usuários, máquinas de 
venda automática (ATM) e 
do sistema sitpass e lixei-
ras para coleta seletiva. A 
estação contará também 
com bicicletário, esta-
cionamento e uma caixa 
d’água com capacidade 
para 86 mil litros.

Plataformas 
alimentadoras

As plataformas alimen-
tadoras possuem duas di-
mensões: as de 60 m de 
extensão, em espaço de 366 
de m²; e as de 28 m de ex-
tensão, em espaço de 255 
m², e todas possuem siste-
ma de catracas para acesso. 
São compostas de uma área 
destinada à administração, 
bilheteria, sanitários pú-
blicos M, F e PNE, depósito 
geral, sala de perdidos e 
achados, bancos para des-
canso, lixeiras para cole-

tas seletivas, máquinas de 
venda automática de pro-
dutos alimentícios, e má-
quinas do sistema sitpass 
para venda de passagens.

Todas as plataformas 
terão acabamento padrão, 
piso em granilite e con-
creto e as paredes com 
pintura acrílica, azulejos, 
cerâmicas e pastilhas.

Para o secretário mu-
nicipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, Dol-
zonan da Cunha Mattos, 
a montagem das estrutu-
ras é mais uma etapa da 
construção do BRT que a 

administração está cum-
prindo, resultado do tra-
balho comprometido com 
a melhoria da mobilidade 
urbana e o desenvolvi-
mento da capital. “Estamos 
cumprindo rigorosamente 
nosso cronograma de obras, 
comprometidos com a mo-
bilidade urbana, melhoran-
do e proporcionando mais 
conforto aos usuários do 
transporte público. O BRT, 
já podemos dizer, é uma re-
alidade e os transtornos de 
hoje se transformarão em 
reconhecimento num futuro 
muito próximo”, enfatiza.

No trecho de 11 km, entre o Terminal 
Recanto do Bosque e a Avenida 
Independência, estão sendo 
erguidas 14 estações de embarque 
e desembarque de passageiros, 
além de dois novos terminais, o 
Rodoviária e o Perimetral
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cOnscienTizaçãO 

Ação promove atendimento e conscientização 
sobre a prevenção do Câncer de Mama
O evento Outubro Rosa 
foi realizado nessa quar-
ta-feira, 16 de outubro, na 
Maternidade Municipal 
Aristina Cândido, em Se-
nador Canedo. A abertura 
da ação logo no início da 
manhã foi com a palestra 
da enfermeira Nara Bor-
ges, integrante da Regio-
nal Centro Sul, da Secre-
taria Estadual de Saúde. 

Dezenas de mulheres, 
e também homens, pu-
deram se informar sobre 
o câncer de mama, como 
fatores de riscos, pre-
venção e principalmente 
sobre a importância do 
autoexame e o acompa-
nhamento médico.  

Dentro da ação, outras 
atividades foram desen-

volvidas, dentre elas: 
consultas, exame de ma-
mografia e ultrassono-
grafia. E também testes 
rápidos (HIV – Hepatite), 
orientação e distribui-
ção de kits pela equipe 
da Saúde Bucal, aferição 
de glicemia, pressão ar-
terial e atendimento de 
auriculoterapia. 

Para as presentes fo-
ram sorteados brindes 
e desenvolvidas ações 
de beleza e cuidado 
pessoal. Entre os pre-
sentes: prefeito Divino 
Lemes, vereadora Mar-
celita Manze; presiden-
te do Conselho Muni-
cipal de Saúde, Josué 
Alves; representando a 
Secretaria Municipal de 

Saúde, Adriana Dias e o 
diretor da Maternidade, 
Vinícius Luizine.

A ação em prol da Saú-
de da Mulher tem sido 
feita de forma contínua, 
sendo que nos últimos 
três meses mais de 900 
exames de mamografia 
foram pela rede munici-
pal, que também promo-
ve palestras, consultas 
com especialistas e ga-
rante o diagnóstico em 
prazo curto, dando mais 
eficiência ao tratamento, 
quando este é necessário. 

Todas as mulheres, 
presentes na atividade 
realizada, fizeram tria-
gem, para que consul-
tas e exames fossem 
realizados.
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saRaMPo
O Aparecida Shopping promoverá 

no dia 19 de outubro, das 10h às 
18h, campanha de vacinação de 

Sarampo para crianças de 6 meses 
a 5 anos. Sarampo é uma doença 

infecciosa grave, causada por vírus, 
que pode ser fatal. Sua transmissão 
ocorre quando o doente tosse, fala, 

espirra, ou respira próximo de outra 
pessoa. A única maneira de evitar a 

doença é pela vacina.

FasT aÇai
Na terça-feira, dia 22 de outubro, 

acontecerá a gravação do DVD ao vivo 
da dupla João Bosco e Vinícius. A Fast 
Açaí, única com polpa 100% orgânica, 
estará presente e fará distribuição de 

açaí para os presentes.

lUaU Do sEU MoÇo
Na véspera de feriado do aniversário de 
Goiânia (23/10 quarta-feira) acontecerá 

o Luau do Seu Moço no espaço Burj 
Open Air. Com intuito de reunir 

gente bonita e uma vibe única, eles 
convidaram uma turma de peso para o 
Line-up do evento. A banda Entre Para 

Brisas está confirmada, juntamente 
com a banda Categoria De Base, assim 
como o projeto do Dj Bruno Alex ‘Que 

Se Funkey’ e também Dj Múcio, Dj 
Gabriela Clark, Dj Yes e Dj Dhener. Com 
uma turma assim é sucesso garantido.

MiNDFUlNEss
Mindfulness é o nome atribuído a um 

conjunto de técnicas de meditação 
que desenvolvem a atenção plena e 
foco no presente. Essa prática é um 

verdadeiro antídoto para qualidade de 
vida, uma vez que ajuda a controlar 

a ansiedade e o estresse, reduz 
problemas de insônia, protege o 

cérebro contra o envelhecimento, 
melhora a capacidade de concentração, 

desenvolve a inteligência emocional, 
além de melhorar a memória, as 

relações interpessoais e incentivar a 
criatividade. Ensinar como manter a 

mente serena aproveitando a potência 
plena que somos é o objetivo da 

Época Galeria de Arte, que vai 
oferecer a vivência de algumas 

dessas técnicas, no próximo dia 19 
de outubro, às 10h, em parceria com 
a psicóloga Lysia Moreira. A vivência 

será direcionada para adolescentes e 
será totalmente gratuita.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Café - Pedro Henrique Oliveira (centro) recebeu convidados como a farmacêutica Lívia Sampaio 
o arquiteto Daniel Naves na última semana para celebrar a inauguração do Café du Centre.

Inauguração - Os arquitetos Lucas Machado, Isabella 
Gondim e Gustavo Oliveira, prestigiaram a inauguração do 
showroom da loja Mundo dos Tapetes, na Alameda Ricardo 
Paranhos, que aconteceu na última quarta-feira (9).

2 3

4

Seminário - O engenheiro Eduardo Oliveira integra 
o quadro de especialistas que compõe a programação 
do Seminário Complan - Comunidades Planejadas, 
Loteamento e Desenvolvimento Urbano que acontece 
nos dias 17 e 18 de outubro, em Goiânia no Hotel Clarion, 
localizado no Órion Business & Health Complex.
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Exposição - Entre os dias 5 e 29 de novembro, a capital 
será sede da primeira exposição de Tape Art do Estado de 
Goiás, intitulada “Goianidades Isolantes”, produzido com 
fitas adesivas pelos artistas visuais goianos, Jullyanderson 
Carvalho (foto) e João Paulo Pigosso.
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EnEm 

Cartões com os locais de prova 
do Enem já estão disponíveis

Os cartões de confir-
mação de inscrição 
do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem) 
2019 já estão disponíveis. 
Entre outras informações, 
os estudantes têm acesso 
ao local onde farão o exa-
me neste ano. As provas 
serão aplicadas nos dias 3 
e 10 de novembro. 

“A recomendação pri-
meira é que o participan-
te imprima o cartão de 
confirmação e, aqueles 
que precisam, imprimam 
a declaração de compare-
cimento e levem os dois 
para a aplicação do exa-
me”, disse o diretor de 
Gestão e Planejamento 
do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Murillo Gameiro.

Uma vez sabendo o lo-
cal de aplicação, o diretor 
recomenda que os partici-
pantes façam o trajeto de 
casa até o lugar, para ava-
liar a duração do trajeto no 
dia da prova: “o participan-
te deve conhecer o trajeto 
até o local de prova, con-
siderando que no dia da 
prova vai ter um trânsito 
mais complicado, e haverá 
várias pessoas participan-
do do Enem. É bom que 
o participante conheça o 
trajeto e saiba o tempo 
que vai gastar de casa até 

o local da prova.”
No dia do Enem, a dica 

é chegar no local com 
antecedência. Os portões 
abrirão às 12h, pelo horá-
rio oficial de Brasília, e se-
rão fechados às 13h.

O Cartão pode ser con-
sultado na Página do Par-
ticipante, na internet, ou 
pelo aplicativo do Enem, 
disponível para downlo-
ad nas plataformas Apple 
Store e Google Play. Para 
acessar o Cartão, o parti-
cipante precisa informar 
a senha cadastrada na 

hora da inscrição no Enem 
2019. O Inep divulgou um 
vídeo orientando aqueles 
que perderam a senha so-
bre como recuperá-la.

Os estudantes podem 
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 
atendimento específico 
e especializado com re-
cursos de acessibilidade, 
caso tenham sido solici-
tados e aprovados; entre 
outras informações.

Declaração de 
comparecimento

Segundo Gameiro, 
além do cartão, o Inep 
disponibiliza hoje a de-
claração de compareci-
mento do primeiro dia 
do exame, que deverá 
ser levada no dia 3 de 
novembro. A declaração 
do segundo dia estará 
disponível a partir do 
dia 4 de novembro e 
deverá ser usada no dia 
10 de novembro. Essa 
declaração precisa ser 
impressa e levada para 

a prova, quando será as-
sinada pelo coordenador 
de local de prova.

“Dependendo do regi-
me de trabalho, algumas 
pessoas têm plantão no 
final de semana e preci-
sam de declaração para ter 
a falta abonada. São casos 
específicos”, diz. Essas pes-
soas, de acordo com o di-
retor, devem ficar atentas 
pois o Inep não irá forne-
cer o comprovante de pre-
sença após o dia da prova.

O Enem 2019 será reali-
zado em 1.727 municípios 
brasileiros. Cerca de 5,1 
milhões de estudantes es-
tão inscritos no exame.

Quem já concluiu o 
ensino médio ou vai con-
cluir este ano pode usar 
as notas do Enem para se 
inscrever no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
que oferece vagas em 
instituições públicas de 
ensino superior. Os estu-
dantes podem ainda con-
correr a bolsas de estudo 
pelo Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) 
e a financiamentos pelo 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).

Recomendação 
é que estudante 
imprima o 
documento de 
confirmação
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PagamEntO

Caixa inicia nesta sexta pagamento 
do FGTS para não correntistas
A Caixa Econômica Fe-
deral inicia nesta sexta-
-feira (18) mais uma eta-
pa de liberação do Saque 
Imediato do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). Esta fase 
é para trabalhadores que 
não têm conta na Caixa.

Os trabalhadores nas-
cidos em janeiro que não 
têm conta no banco po-
derão sacar até R$ 500 
de cada conta ativa ou 
inativa do fundo. Serão 
cerca de 4,1 milhões de 
pessoas nesta etapa, com 
injeção de R$ 1,8 bilhão 
na economia.

De acordo com o pre-
sidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, essa é a fase 
mais complexa dos paga-
mentos. “Até agora, os três 
primeiros pagamentos, 
como eram de clientes da 

Caixa, 82% dos 36 milhões 
de pessoas sacaram pelo 
celular. Os próximos 12 
pagamentos utilizaremos, 
em especial, as lotéricas. 
Esperamos movimento 
grande e presencial”.

Segundo Pedro Guima-
rães, o banco terá gastos 
de R$ 1 bilhão, com os pa-
gamentos do FGTS, como 
com horas extras de fun-
cionários e taxas para as 
lotéricas. Por isso não há 
como dar gratuidade nas 
tarifas de transferências 
para clientes com contas 
em outros bancos.

De acordo com a Cai-
xa, 40% dos 96 milhões 
de brasileiros com direito 
ao saque já receberam os 
valores referentes ao Sa-
que Imediato. Desse total, 
82% movimentaram o di-
nheiro pelo celular, sem 

precisar ir a agências.
Em um mês, mais de R$ 

15 bilhões em crédito em 
conta foi feito para quase 
37 milhões de trabalhado-
res. Quem tem conta-pou-
pança na Caixa ou crédito 
em outro tipo de conta do 
banco recebeu o dinheiro 
automaticamente.

Os saques do FGTS 
podem resultar em uma 
liberação de cerca de R$ 
28 bilhões na economia. 
Para 2020, serão mais 
R$ 12 bilhões.

Atendimento
Os saques de até R$ 

500 podem ser feitos nas 
casas lotéricas e termi-
nais de autoatendimento 
para quem possui senha 
do cartão cidadão. Quem 
tem cartão cidadão e se-
nha pode sacar nos cor-

respondentes Caixa Aqui, 
apresentando documen-
to de identificação, ou 
em qualquer outro canal 
de atendimento.

No caso dos saques de 
até R$ 100, a orientação da 
Caixa é procurar casas lo-
téricas, com apresentação 
de documento de identi-
ficação original com foto. 
Segundo a Caixa, mais de 
20 milhões de trabalhado-
res podem fazer o saque 
só com o documento de 
identificação nas lotéricas.

Quem não tem senha e 
cartão cidadão e vai sacar 
mais de R$ 100, deve pro-
curar uma agência da Caixa.

Embora não seja obri-
gatório, a Caixa orienta 
ainda, para facilitar o 
atendimento, que o tra-
balhador leve também a 
carteira de trabalho para 

fazer o saque. Segundo o 
banco, a Carteira de Tra-
balho pode ser necessária 
para atualizar dados.

As dúvidas sobre valores 
e data do saque pode ser 
consultadas no aplicativo 
do FGTS (disponível para 
iOS e Android), pelo site ou 
pelo telefone de atendi-
mento exclusivo 0800 724 
2019, disponível 24 horas.

A data limite para saque 
é 31 de março de 2020. 
Caso o saque não seja fei-
to até essa data, os valores 
retornam para a conta do 
FGTS do trabalhador.

Horário especial
Para facilitar o atendi-

mento, a Caixa vai abrir 
2.302 agências em ho-
rário estendido na sexta 
(18), segunda (21) e terça-
-feira (22). As agências que 

abrem às 8h, terão o encer-
ramento do atendimento 2 
horas depois do horário 
normal de término. As que 
abrem às 9h, terão aten-
dimento uma hora antes 
e uma hora depois. Aque-
las que abrem às 10h, 
iniciam o atendimento 
com duas horas de ante-
cedência. E as que abrem 
às 11h, também iniciam o 
atendimento duas horas 
antes do horário normal.

A lista das agências 
com horário especial 
de atendimento está no 
site da Caixa.

Essas agências também 
abrirão no sábado (19), das 
9h às 15h (horário local), 
para fazer pagamentos, ti-
rar dúvidas, fazer ajustes 
de cadastro dos trabalha-
dores e emitir senha do 
Cartão Cidadão.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 

Ligue e agende sua visita & Realize 

seu sonho! Telefone ou WhatsApp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: Ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Futebol 

Estádio Serra Dourada tem 
capacidade de público aumentada

o Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria de Esporte e 

Lazer, anuncia que o Es-
tádio Serra Dourada, em 
Goiânia, volta a ter capaci-
dade para receber 42.049 
espectadores nas partidas 
de futebol. No entanto, 
para a partida entre Goi-
ás e Corinthians, na noite 
desta quarta, a capacida-
de ainda é de 33 mil, por 
necessidade de um projeto 
de segurança que será en-
viado à Polícia Militar.

O aumento de público 
só foi possível após um 
trabalho de regularização 
de normas de segurança 
no Serra Dourada, como a 

instalação do sistema de 
combate a incêndio, ade-
quação dos guarda-cor-
pos nas cadeiras e arqui-
bancada, substituição de 
mangueiras de combate 
a incêndios, aumento do 
número dos extintores e 
de brigadistas, conforme 
norma técnica.

O Corpo de Bombeiros 
de Goiás emitiu um novo 
Certificado de Confor-
midade do Estádio Serra 
Dourada. O documento 
foi emitido nesta quarta-
-feira, dia 16.

Capacidade por setor 
do estádio Serra Dourada: 
Arquibancada: 32.657. Ca-
deiras: 8.914. Tribunas: 478

Serra Dourada volta a ter capacidade 
para receber 42.049 espectadores 
nas partidas de futebol Go
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