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Habitação 

Governador assina ordem de serviço para 
construção de equipamentos públicos

o governador Ronal-
do Caiado assina 
nesta terça-feira, 

dia 22, ordem de serviço 
para construção de esco-
la de ensino fundamen-
tal, Centro de Educação 
Infantil (CMEI), recupe-
ração ambiental e praça 
nos bairros Madre Ger-
mana I e II, em Aparecida 
de Goiânia e Goiânia. A 
assinatura será às 9 ho-
ras, na Rua São Gregório, 
no Madre Germana II, 
Goiânia (em frente à Sa-
neago), com participação 
do presidente Eurípedes 
do Carmo. Os moradores 
dos bairros estão convi-
dados para a solenidade.

A Agehab conseguiu 
recuperar recursos do Pro-
grama de Aceleração do 

Crescimento (PAC-2), no 
valor de R$ 15 milhões, 
para investir em obras de 
infraestrutura e constru-
ção de equipamentos pú-
blicos nos bairros. A ação 
faz parte do programa 
de regularização fundiá-
ria plena realizada pela 
Agência na região, que in-
clui entrega de escrituras 
para os moradores.

No mês passado, o go-
vernador esteve no Madre 
Germana I para entregar 
as escrituras de 473 mora-
dores e coletar assinaturas 
em outras 271 escrituras, 
que foram enviadas para 
cartório para registro. Na 
ocasião, Ronaldo Caiado 
anunciou a recuperação 
de recursos do Ministério 
de Desenvolvimento Re-

gional (antigo Ministério 
das Cidades) para investi-
mento em equipamentos 
comunitários e infraestru-
tura. Segundo o governa-
dor, o dinheiro tinha sido 
devolvido aos cofres da 
União por falta de gestão 
da administração anterior, 
mas agora terá destinação 
correta, para melhorar a 
vida das famílias.

O presidente da Agehab, 
Eurípedes do Carmo, des-
taca que a transparência 
e austeridade pautam a 

atual gestão. “Estamos 
cumprindo a determina-
ção do governador de des-
travar todos os processos 
de obras e dar agilidade à 
execução, como ocorre no 
caso do Madre Germana”.

O Madre Germana I, 
em Aparecida, é separado 
do Madre Germana II, que 
pertence a Goiânia, por 
meio da GO-040. O bair-
ro foi fundado em 1996 
por integrantes de movi-
mentos de luta por mora-
dia em área pertencente 

ao Estado de Goiás. Os 
bairros estão localizados 
em uma região de gran-
de abundância aquífera, 
entre o rio Dourados e a 
Serra das Areias.

O projeto de recupe-
ração ambiental será im-
plantado numa extensão 
de 374.399,76m² nas áreas 
de preservação do Córrego 
do Rodeio, Córrego Baco 
Feio, Córrego Capoeira e 
Córrego Buriti. A obra terá 
início imediato, com previ-
são de término em novem-

bro de 2020, pela empresa 
licitada Terra Estudos e 
Projetos Ambientais. O va-
lor do investimento na re-
cuperação ambiental é de 
R$ 940.803,96.

A escola de ensino fun-
damental poderá atender 
até 780 alunos, nos dois 
turnos. O CMEI tem ca-
pacidade para 80 alunos, 
em período integral. A 
Agehab é responsável 
pela construção, por meio 
da Ricco Construtora, com 
previsão de conclusão em 
julho de 2020. Já existe 
convênio para transfe-
rência de gestão para 
a Prefeitura de Goiânia. 
Os projetos padrões dos 
equipamentos educacio-
nais foram cedidos pelo 
Município de Goiânia.

Os R$ 15 milhões são 
destinados ainda a obras 
de implantação de infraes-
trutura no bairro. O projeto 
contempla pavimentação, 
iluminação pública, rede 
de distribuição de água 
e drenagem pluvial. Tam-
bém estão em andamen-
to, já em fase final, mais 
de 700 escrituras para o 
Madre Germana II.

Serão destinadados R$15 milhões à 
obras, dentre as quais, construção 
de escola de ensino fundamental 
e centro de educação infantil que 
beneficiarão o Madre Germana I e II, 
em Aparecida de Goiânia e Goiânia
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Mourão: Exército vai reforçar ações em praias atingidas por óleo
O presidente em exer-
cício, Hamilton Mourão, 
disse nesta segunda-
-feira(21) que militares 
do Exército vão reforçar 
as ações de limpeza das 
praias atingidas por óleo 
no litoral do Nordeste. 
De acordo com Mourão, 
um grupo de cerca de 5 
mil militares, da 10ª Bri-
gada de Infantaria Mo-
torizada do Exército, em 
Recife (PE), começarão 
a trabalhar na limpeza 
das praias a partir des-

ta segunda-feira, “fora 
os equipamentos que 
estão sendo distribuí-
dos à Defesa Civil dos 
estados e municípios”, 
disse Mourão a jorna-
listas depois de reunião 
no Ministério da Defesa 
sobre o vazamento.

O presidente em exer-
cício informou que o 
ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo e Silva, 
vai a Recife e também 
se encontrará hoje (22) 
com os governadores 

da Bahia, Rui Costa, e de 
Sergipe, Belivaldo Cha-
gas Silva, para organizar 
os esforços de limpeza 
das praias e que o mate-
rial recolhido está sendo 
enviado para fábricas 
de cimento que utilizam 
o óleo na produção de 
sementeiras. “A coisa vai 
sendo organizada”, disse.

Mourão disse que o 
governo trabalha com a 
hipótese de que o derra-
mamento de óleo tenha 
ocorrido na região marí-

tima próxima ao litoral 
do Rio Grande do Norte. 
“Todos os sistemas de 
inteligência estão traba-
lhando para tentar che-
gar à conclusão de onde 
partiu esse óleo. A área 
a gente já sabe, no bico 
do Rio Grande do Norte, 
antes de fazer a curva 
para o norte do Brasil. 
Pelo trânsito das corren-
tes marinhas, se acredita 
que dali teria saído esse 
óleo. Aí agora é cruzar 
dados”, disse Mourão.

O presidente em exer-
cício disse que o gover-
no não demorou em dar 
resposta ao desastre am-
biental, o qual classificou 
como “inédito no mundo”. 
De acordo com ele, o go-
verno não demorou para 
acionar os protocolos de 
segurança, mas faltou 
mais comunicação. 

Mourão comentou a 
decisão da juíza federal 
Telma Maria Santos Ma-
chado, que, em resposta 
a uma ação apresentada 

pelo Ministério Público 
Federal em Sergipe, re-
conheceu que o governo 
teria tomado as providên-
cias necessárias para con-
ter o vazamento de óleo 
nas praias do Nordeste.

“A juíza já analisou, já 
mostrou que o governo, 
desde o dia 2 de setem-
bro, já acionou os proto-
colos correspondentes. 
Apenas, mais uma vez, 
nos faltou comunicar 
mais isso aí”, disse Mou-
rão ao sair da reunião.
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Waldir desidrata 

Segue a guerra interna do PSL. Com 
promessa de mais emoção nos pró-
ximos dias. Na terceira tentativa, 
Eduardo Bolsonaro conseguiu tirar 
Delegado Waldir da liderança do par-
tido na Câmara. 02 continuou atuan-
do em Brasília, enquanto o delegado 
estava em Goiânia. Há tentativa de 
reagir, mas a força do governo conti-
nua grande. Principalmente quando 
há muita tinta na caneta que distri-
bui cargos e verbas. O contragolpe de 
Luciano Bivar pode ser tocar adiante 
a ideia de tirar do clã presidencial o 
comando partidário no Rio e em São 
Paulo. Mudaria de mãos, também, o 
controle da maior parcela do fundo 
partidário nesses estados. O PSL é o 
partido que mais recebe este tipo de 
verba atualmente, seguido pelo PT. 
O estilo explosivo pode custar novas 
perdas de espaço para Waldir. Bom 
de voto, mas carente de articulação;

em Goiânia
O PSL tem o deputado estadual Major 
Araújo como pré-candidato a prefeito. 
Na Câmara Municipal, tem o vereador 
Lucas Kitão. Mas negocia com mais 
quatro, que podem trocar de partido 
na janela, em abril. 

rebelião curta
Vereadores foram assunto no meio po-
lítico no final de semana. Tudo por con-
ta da sessão convocada para sábado 
para aprovar o empréstimo de R$ 780 
milhões da Prefeitura junto à Caixa, e 
que inclui obras já iniciadas. Muito dis-
curso e nenhuma votação. Na segunda 
tentativa, na segunda-feira, bastaram 
sete minutos para a aprovação. 

cara de judas
Quatro secretários de Íris foram cas-
tigados nos discursos da sessão que 
não votou: Fernando Santana, Gil-
berto Marques Neto, Dolzonan Ma-
tos e Fátima Mrué. 

alívio 
Reitor da UFG, Edward Madureira diz 
que a instituição ganhou um pouco 
de fôlego com a liberação de verbas. 
Segundo ele, o orçamento inicial da 
Universidade apontava para o défi-
cit. Com os cortes anunciados pelo 
presidente, eram 30% menos. Uma 
das fontes para compensar tem sido 
emendas parlamentares. 

Força
Rubens Otoni (PT) e Daniel Vilela 
(MDB) entre os autores de emendas 
que estiveram nesta semana, acompa-
nhando os investimentos da UFG.

inovação 
Um dos investimentos é a II Mostra de 
Inovação. Espaço importante para que 
todos os cursos mostrem sua produ-
ção. Muita coisa antenada com a me-
lhoria da vida da sociedade. 

daniel é Federal
Daniel Vilela encerrou mandato, mas 
continua em Brasília, tocando em-
presa na área de tecnologia. Acredita 
em Íris Rezende como candidato à 
reeleição na capital. E segue conver-
sando sobre 2022.

pequeno 
Quase dois meses se passaram, o 
Nordeste inteiro arrasado com a 
mancha de óleo e só agora o gover-
no federal começa a se mexer. Ainda 
não há certeza sobre a origem do 
problema e apenas na semana pas-
sada houve o compromisso de res-
sarcir Estados e municípios nordes-
tinos pelo trabalho feito até agora. 

bola Fora
Quando o fogo começou a queimar 
a Amazônia, Jair Messias colocou a 
culpa nas ONGs. Na crise da mancha, 
a suspeita caiu sobre a Venezuela. É 
muito achismo. 

prestiGiado
Em qualquer lugar do planeta, uma 
catástrofe deste tipo já seria sufi-
ciente para a troca de ministro. Ri-
cardo Salles continua firme e forte. 

solidário
Seguindo a rota de solidariedade, o 

Bahia entrou em campo com um uni-
forme novo, tricolor, com manchas 
pretas, lembrando o óleo derramado. 

Guiness?
Dentro do aniversário de Goiânia, 
Prefeitura arma estrutura do Mu-
tirão ao lado da recém-restaurada 
Estação Ferroviária na Praça do Tra-
balhador. O objetivo é fazer o lan-
çamento de 200 títulos da coleção 
Goiânia Em Prova & Verso. Pode ser 
o maior lançamento simultâneo de 
livros do mundo. Será?

porre
Depois de mais de meio século de 
vida, o jornalista Marcos Gomes 
lança “Porre de Amor”, uma coletâ-
nea de poemas que integra a cole-
ção. Tudo sob a batuta do secretá-
rio Kléber Adorno. 

mesma línGua
Secretaria Estadual do Meio Ambien-
te promove segundo curso destinado 
a servidores municipais. O objetivo é 
usar mesmos critérios na análise de 
licenciamentos ambientais. 
 
banho maria
Esfriou a história de mini-reforma no 
secretariado estadual. Tudo ficando 
para o ano que vem. 

marcelohel@gmail.com

“Feliz aquele que 
transfere o que sabe e 
aprende o que ensina”.  

(Cora Coralina)
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aniversário de Goiânia

Show sertanejo integra 
programação dos 86 anos

a extensa programa-
ção dos 86 anos 
de Goiânia, du-

rante todo o mês de ou-
tubro, será coroada com 
grande show da dupla 
sertaneja João Neto e 
Frederico nesta quarta-
-feira (23/10), véspera do 
aniversário da capital. O 
evento faz parte da pro-
gramação oficial dos 86 
anos de Goiânia e ocorre 
na Praça do Caique, no 
Jardim Curitiba 3, às 20h.  

Desde o dia 1º uma 
programação especial 
marca os 86 anos da capi-
tal. São diversas atrações 
promovidas por todas as 
secretarias para todos os 

dias do mês. Atendimen-
tos à população, eventos 
artístico-culturais, espor-
tivos, mutirões, desfile 
cívico, exposições de arte, 
festival de artes cênicas, 
lançamento de livros e 
muito mais para os goia-
nienses. 

Também no dia 23, a 
Câmara Municipal cele-
bra o aniversário de Goi-
ânia com homenagens no 
Auditório Jaime Câmara, 
às 8h30. Logo após ocorre 
missa em comemoração 
dos 60 anos da Pontifí-
cia Universidade Católica 
(PUC), também incluída 
na programação oficial 
do aniversário. 

A dupla
Nascidos em Goiânia, 

João Neto Nune e seu irmão 
Frederico Augusto Nunes 
formam uma dupla de can-
tores que sempre teve na 
veia a influência musical 
do pai e do avô. Antes de se 
tornarem famosos, integra-
ram o trio Rouxinóis, com o 

irmão Felipe.
Depois de se formarem 

como médico e veteriná-
rio, respectivamente, João 
Neto e Frederico decidi-
ram investir na carreira 
de cantores e se lançam 
em meio ao contexto do 
‘sertanejo universitário’, 
estilo musical derivado do 

gênero conhecido como 
‘sertanejo raiz’. O ‘sertanejo 
universitário’ inclui instru-
mentos de metal e acele-
ra o compasso, com uma 
maior valorização dos sons 
acústicos.

Desde o primeiro ál-
bum, em 1998, são 14 
álbuns lançados. São 12 

anos de estrada e sem-
pre lançando músicas de 
sucesso. Essa é a carreira 
de João Neto e Frederico, 
que por onde passam tem 
arrastado multidões para 
seus shows. O show será 
nesta quarta-feira, 23, na 
Praça do Caique, no Jardim 
Curitiba 3 a partir das 20h.

Programação do aniversário da 
capital tem 31 dias marcados por 
atendimentos à população, eventos 
artísticos, culturais, esportivos, 
mutirões, desfile cívico, exposições 
de arte, festival de artes cênicas, 
lançamento de livros e muito mais
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oportunidade

Feira de empregos em Goiânia oferecerá 
mais de 500 oportunidades de trabalho
A Faculdade Estácio rea-
liza neste sábado, dia 26 
de outubro, a sua Feira de 
Empregabilidade, que ofe-
recerá mais de 500 opor-
tunidades de trabalho e 
estágios em várias áreas. 
A ação reunirá empresas 
de vários setores, como a 
Flávio’s Calçados, Nutriex 
Cosméticos, Start Profis-
sional, Iphac Instituito Pro-
mover e o Instituto Euval-
do Lodi (IEL), com vagas de 
emprego abertas à popu-
lação. O evento acontecerá 
das 10h às 15h, na Câmara 
Municipal de Goiânia.

Para participar os inte-
ressados devem compare-
cer ao local com carteira 
de trabalho, documentos 
pessoais e o currículo. O 
atendimento será por or-
dem de chegada. Além das 

vagas, a Faculdade Estácio, 
através dos alunos do cur-
so de Recursos Humanos, 
oferecerá orientações aos 
visitantes na análise e na 
elaboração de currículos e 
também de como se portar 
durante uma entrevista.

A proposta tem o ob-
jetivo de possibilitar a 
empregabilidade de uni-
versitários e também dos 
profissionais que estão 
em busca de uma vaga. “A 
ideia é reunir em um só lu-
gar várias empresas e ins-
tituições de recrutamento 
de Goiás. É uma forma de 
oportunizar ao candida-
to o contato direto com o 
contratante”, comenta Lu-
cas Furtado, professor de 
Economia da Faculdade 
Estácio de Goiás e respon-
sável pelo projeto.

Di
vu

lg
aç

ão



5terça-feira, 22 DE OUTUBRO DE 2019 social

aZEiTE
O Azeite Olivenöl esteve presente durante 

a 12ª edição do Desafio Internacional de 
Ciclismo, o Azeite Olivenöl fez degustação 

para os presentes do início ao final do evento, 
apresentando azeites de alta qualidade com 

sabor único.
O Azeite Olivenöl é um azeite extra-virgem de 
alta qualidade e um teor baixíssimo de acidez, 

produzido em parceria com azeite Los Cerrillos, 
um dos maiores produtores de azeite de oliva 

extra-virgem da Espanha, produzem em média 
2,5 milhões de litros por ano, azeitonas de 

máxima qualidade para alcançar uma baixa 
acidez, cor e aroma inigualáveis. O Azeite 

Olivenöl é importado pela empresária goiana 
Carolina Guimarães e representado pela Riboli 

Representações.

TRaBalHo
A Faculdade Estácio realiza neste sábado, dia 

26 de outubro, a sua Feira de Empregabilidade, 
que oferecerá mais de 500 oportunidades de 

trabalho e estágios em várias áreas. A ação 
reunirá empresas de vários setores, como a 

Flávio’s Calçados, Nutriex Cosméticos, Start 
Profissional, Iphac Instituito Promover e o 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com vagas de 

emprego abertas à população. O evento 
acontecerá das 10h às 15h, na Câmara 

Municipal de Goiânia. Para participar os 
interessados devem comparecer ao local com 

carteira de trabalho, documentos pessoais e o 
currículo.

ZUMBilÂNDia
Dez anos após a estreia de Zumbilândia, 

a comédia de ação dirigida por Ruben 
Fleischer retorna as salas de cinema com a 

sua continuação, Zumbilândia: Atire Duas 
Vezes. Trazendo o mood para fora das telas, 

O Boticário realizou no local maquiagens 
especiais de zumbi com o último lançamento 

de Intense, o Batom 61 Polêmicas. Os 
convidados especiais tiveram a oportunidade 

de testar e se impressionar com os looks 
criados para o evento.

VEREDas Da alVoRaDa
O Empresário Eurípedes Carneiro recebe 

clientes no próximo dia 26 outubro para um 
café da manhã no Condomínio Clube Veredas 
da Alvorada. As pessoas poderão visitar três 

sobrados decorados, além de conhecer a área 
de lazer que já está pronta. Engenheiros e 

corretores estarão no local para tirar dúvidas e 
apresentar toda a estrutura. O condomínio fica 
no Setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, 

região que tem crescido muito nos últimos 
anos e atraído novos empreendimentos.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Camarote - O agente artístico e empresário Raphael Eduardo recebe convidados em sua casa, no Alphaville 
Goiás, na próxima terça-feira, dia 22, na festa de lançamento do Camarote do Rapha para o próximo réveillon. 
O espaço estará presente no réveillon do Cabaré Moulin Rouge, no Shopping Passeio das Águas.

Simpósio - A médica Dra. Marta Franco Finotti, o 
palestrante Ricardo Marinho (MG), os médicos Dr. Corival 
Castro, Mylena Naves e Rodopiano Florêncio durante o 1º 
Simpósio da Humana Medicina Reprodutiva.

2 3

4

Novos fluxos - O artista e empreendedor Homero, 
é um dos participantes da edição de outubro do 
projeto Novos Fluxos, que acontece hoje (22), a 
partir das 19h, no Coração de Rua - Artspace Gallery.
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Prestígio - A psicóloga Vivian Lyrra foi prestigiar a amiga, 
a master coach Shirley Brandão no lançamento de seu 
livro O Caminho de Shanti - Perdão Muda Tudo, em 
evento realizado no Shopping Flamboyant.
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Caixa antecipa calendário de 
saques de até R$ 500 do FGTS

os trabalhadores 
com contas ativas 
e inativas do Fun-

do de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) pode-
rão sacar até R$ 500 de 
cada conta antes do fim 
do ano. A Caixa Econô-
mica Federal antecipou 
o calendário de retira-
das para não correntis-
tas do banco.

Os saques de até R$ 
500 por conta do FGTS 
começaram na sexta-fei-
ra (18) apenas para os 
não correntistas do ban-
co nascidos em janeiro. 
O calendário original 
previa a liberação gra-
dual conforme o mês de 
nascimento do trabalha-
dor, até que os nascidos 
em dezembro pudessem 
sacar os recursos em 
março de 2020.

Horário especial
Assim como no sa-

que para os nascidos em 
janeiro, a Caixa abrirá 
agências em horários es-
peciais em determinados 
dias até todo o dinheiro 
ser liberado, no fim de de-
zembro. As agências que 

abrem às 9h terão atendi-
mento uma hora antes e 
uma hora depois. Aquelas 
que abrem às 10h iniciam 
o atendimento com duas 
horas de antecedência. 
E as que abrem às 11h 
também iniciam o aten-
dimento duas horas antes 
do horário normal.

Essas agências tam-
bém abrirão aos sába-
dos, das 9h às 15h (ho-
rário local), para fazer 
pagamentos, tirar dú-
vidas, fazer ajustes de 
cadastro dos trabalha-
dores e emitir senha do 
Cartão Cidadão. A lista 
das agências com horá-
rio especial de atendi-
mento pode ser consul-
tada no site da Caixa.

A Caixa abriu canais 
de atendimento para que 
o trabalhador com conta 
do FGTS, ativa ou inativa, 
consulte as formas de re-
tirada dos recursos. O tra-
balhador pode verificar o 
quanto tem direito na pá-
gina da Caixa na internet 
ou por meio do aplicati-
vo APP FGTS, disponível 
para os smartphones com 
sistema Android e iOS.

Saque aniversário
O saque imediato não 

tem relação com o saque 
aniversário, que prevê a 
retirada, todos os anos, 
de um percentual dos re-
cursos de cada conta do 
FGTS, mais um adicional 
fixo que varia conforme 
o saldo. Os saques refe-
rentes a 2020 começa-
rão em abril e seguirão 
até fevereiro de 2021, 
conforme o mês de nas-
cimento do trabalhador. 

A partir de 2021, a reti-
rada ocorrerá a partir do 
mês de aniversário até 
dois meses adiante.

A adesão ao saque 
aniversário é opcional e 
pode ser feita a qualquer 
momento. No entanto, o 
trabalhador que escolher 
essa modalidade não po-
derá sacar o total da con-
ta do FGTS em caso de 
demissão sem justa cau-
sa. O empregado continu-
ará a receber a multa de 

40% sobre o valor total 
caso seja dispensado. O 
trabalhador pode voltar 
à modalidade tradicional, 
que só permite o saque 

do FGTS em situações 
especiais, mas somente 
dois anos após a data em 
que informarem a deci-
são de retorno.

Todas as retiradas serão 
liberadas até o fim deste ano
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FiquE atEnto

Especialistas dão dicas de como se 
preparar para a redação do Enem
No primeiro dia do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), os estudantes fa-
rão, junto com outras ava-
liações, a prova de redação, 
a única subjetiva entre os 
testes. Para se preparar, es-
pecialistas entrevistados 
pela Agência Brasil desta-
cam a importância da prá-
tica da escrita e de estar 
por dentro dos principais 
temas em discussão no 
país. O Enem 2019 será re-
alizado nos dias 3 e 10 de 
novembro, em 1.727 muni-
cípios brasileiros. Cerca de 
5,1 milhões de pessoas es-
tão inscritas para o exame. 

“A redação é superim-
portante, ela é o diferencial, 
vai definir se [o candidato] 
estará dentro de uma uni-
versidade, ou não. É uma 
coisa a que o participante 
tem que estar bem atento, 
principalmente se quiser in-
gressar em um curso de alta 
demanda, como medicina 
ou direito”, afirma a profes-
sora do Colégio Seriös, em 
Brasília, Jade Nobre. 

Segundo Jade, a duas 
semanas do Enem, é im-
portante que os estudantes 
fiquem atentos às questões 
que estão sendo discutidas 
e que se mantenham infor-

mados sobre atualidades. 
“Os estudantes não vão con-
seguir ler vários livros ago-
ra, mas filmes e textos mais 
curtos podem ajudar nisso”, 
diz a professora. 

A cada ano, escolhe-
-se um tema para a reda-
ção do Enem. Constam da 
prova os chamados textos 
motivadores, que trazem 
algumas informações so-
bre o assunto e servem 
de apoio para que o estu-
dante crie o próprio texto. 
No entanto, se o estudan-
te copiar trechos desses 
textos, pode pontos. 

Os candidatos devem 

escrever um texto disser-
tativo-argumentativo a 
respeito do tema proposto, 
defendendo uma opinião 
apoiada em argumentos 
consistentes e elaborar 
uma proposta de inter-
venção para o problema 
apresentado, respeitando 
os direitos humanos. Na 
escrita, deve ser usada a 
modalidade formal da lín-
gua portuguesa.

No dia do exame, o 
professor aconselha os 
estudantes a dividir bem 
o tempo de prova. A re-
comendação é que eles 
comecem pela prova de 

redação à qual devem 
dedicar, no máximo, uma 
hora. O texto deve ser pas-
sada a limpo na folha da 
prova apenas no fim do 
prazo, em até 15 minutos, 
para que haja um distan-
ciamento da escrita e os 
participantes percebam 
mais facilmente erros que 
possam ter cometido na 
primeira versão.  

Estudos
O site do Instituto Na-

cional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep) 
Anísio Teixeira disponibili-
za a Cartilha do Participan-

te com orientações sobre a 
redação. A cartilha explica, 
por exemplo, como é fei-
ta a correção da redação 
e traz exemplos de textos 
que tiraram nota máxima, 
ou seja, nota 1 mil.

A Empresa Brasil de Co-
municação (EBC) lançou 
nesta segunda-feira (21) 
a Plataforma Atualidades 
Enem, que reúne a cober-
tura realizada ppr seus ve-
ículos sobre os principais 
fatos e notícias deste ano 
para ajudar os estudantes 
a se preparar para a pro-
va e facilitar a busca por 
conteúdos atuais. 

Aniversário em janeiro: saque a partir de 18/10
Aniversário em fevereiro e março: saque a partir de 25/10
Aniversário em abril e maio: saque a partir de 8/11
Aniversário em junho e julho: saque a partir de 22/11
Aniversário em agosto: saque a partir de 29/11
Aniversário em setembro e outubro: saque a partir de 6/12
Aniversário em novembro e dezembro: saque a partir de 18/12

o novo calEndário Ficou da sEguintE Forma:
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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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Vaga em tóquio

Surfista Tatiana Weston-Webb é 
primeira a se garantir em Tóquio 2020

o Brasil já tem uma repre-
sentante na estreia do 
surfe como modalidade 

olímpica, nos Jogos de Tóquio 
2020, no Japão. A gaúcha Tatia-
na Weston- Webb, de 23 anos, 
garantiu uma das oito vagas 
destinadas às melhores sur-
fistas do mundo. A brasileira 
assegurou presença em Tóquio 
ao superar a havaiana Coco Ho 
nas oitavas de final da etapa 
de Peniche (Portugal) do Cir-
cuito Mundial de Surfe.

Tatiana Weston-Webb ven-
ceu bateria com nota 14,67, 
enquanto a adversária al-
cançou apenas 10,80. Com 
o triunfo, a gaúcha avançou 
às quartas de final contra a 
australiana Sally Fitzgibbons. 
A próxima janela de competi-
ções em Peniche está previs-
ta para esta quarta-feira (23).

Gaúcha de nascimento, 
Tatiana foi criada no Havaí, 
e já competia por lá, quan-
do em abril do ano passado 
passou a defender o Brasil 
no Circuito Mundial de Sur-
fe.  Ela ocupa atualmente a 
oitava posição no ranking 
mundial feminino da World 
Surf League (WSL). 

Outra brasileira, a cearense 
Silvana Lima é a décima se-
gunda no ranking, e ainda está 
na briga pela segunda vaga do 
Brasil em Tóquio 2020, apesar 
de ter sido eliminada, em Pe-
niche, pela norte-americana 
Lakey Perterson.  

O surfe estreia ano que na 
Olimpíada de Tóquio. A disputa 
reunirá 40 surfistas (20 homens 
e 20 mulheres). Cada país pode 
participar com no máximo qua-
tro surfista, dois em cada gênero.

Gaúcha, radicada no Hawaí,
assegurou vaga na etapa de Portugal Di
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Gestão de Mabel 
na  fieG é criticada
O presidente da Federação das Indústrias de Goiás 
(FIEG), Sandro Mabel, foi, sem dúvida, um agente de 
destaque no processo de desenvolvimento do Esta-
do, com a história da Indústria de Bolachas Mabel, em 
Aparecida de Goiânia. Beneficiada pelo Fomentar, pro-
grama de incentivos fiscais instituído no 1º governo 
de Iris Rezende (1983 – 1986) – governo esse, conclu-
ído pelo então vice-governador, Onofre Quinam. Como 
empresário, Mabel era considerado moderno, homem 
de grande visão no contexto empresarial do Estado 
na década de 80; que pensava não apenas em cres-
cer a empresa e ganhar dinheiro, mas também pela 
preocupação com a qualidade de vida dos funcioná-
rios. Construiu até uma vila com centenas de casas 
que eram destinadas à habitação dos empregados, 
praticamente a custo zero. Como político, foi um lu-
tador incansável na busca de recursos para a dupli-
cação das rodovias BR-060, trecho Goiânia-Brasília 
e Goiânia-Rio Verde, dentre outras. Foi um dos de-
putados que mais conseguiam canalizar recursos 
federais para o Estado. Como político, Sandro Mabel 
deixou reallizações importantes para Goiás.
No entanto, a sua condução à frente da FIEG tem cha-
mado bastante a atenção ultimamente, não por novas 
ideias e métodos modernos, para a categoria, como 
aqueles que ele defendia lá na década de 80. Hoje, se 
destaca por uma postura considerada excessivamente 
agressiva nos ataques desferidos contra a CPI dos In-
centivos Fiscais na Assembleia Legislativa, principal-
mente em relação ao relator da comissão, deputado 
Humberto Aidar (MDB). Na ânsia de defender os inte-
resses das grandes empresas beneficiárias dos incen-
tivos fiscais há anos, contratados com o Estado, o co-
mandante da FIEG opta por uma conduta diferente de 
outros dirigentes em situações semelhantes. Em vez 
de apresentar relatórios, com dados acerca da contri-
buição das empresas beneficiárias dos programas de 
incentivos, para contrapor os dados apresentados pelo 
relator da CPI, como o número de empregos gerados, 
Sandro Mabel chegou a falar até em fazer greve de 
fome e acusou o relator, Humberto Aidar, sem nenhum 
fundamento, de radicalizar contra as empresas. Acusa 
o relator de adotar posição inflexível, por visar su-
posta futura indicação sua para vaga de conselhei-
ro no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Ora, 
tudo isso não parece plausível e em nada contribui 
com o setor empresarial, que, através de Mabel, dei-
xa claro que foge de uma prestação de contas sobre 
a contribuição dada ao desenvolvimento estadual 
com os impostos recolhidos ao tesouro estadual e a 
quantidade de empregos gerados, conforme clausu-
las contratuais relativas aos incentivos fiscais.

ESSa É NoViDaDE
Em coro com os empresários na defesa da manutenção 
dos seus privilégios na forma como vinha ocorrendo, um 
dirigente sindical de Catalão saiu apresentando argumen-
tos para justificar a continuidade dos benefícios fiscais, o 
principal deles a manutenção dos empregos. O que esse 
sindicalista talvez não tenha percebido é que, se houves-
se o recolhimento de uma parte maior dos impostos, po-
deriam sobrar recursos para beneficiar outras categorias 
que também geram riquezas e muitos empregos, como 
as pequenas, médias e microempresas. 

GREVE DE FoME
Em tempo: já houve uma famosa greve de fome em 
Goiás, bem sucedida, pelo ainda deputado federal por 
Goiás, Siqueira Campos (PDS), em protesto pela criação 
do Estado de Tocantins, uma luta antiga não de Siquei-
ra apenas, mas de todas as lideranças da então Região 
Norte de Goiás. Deu certo: Siqueira se postou na entra-
da lateral do Tribunal de Justiça, onde permaneceu por 
uns dias. Mas pela defesa das grandes empresas bene-
ficiárias dos incentivos fiscais, não existe mobilização 
por parte da população de nenhuma região do Estado. 
Talvez por esse motivo, uma eventual greve de fome 
do presidente da FIEG, pelos motivos alegados, não vá 
além de uma situação ridícula e deplorável. 

pERillo NEGa caNDiDatURa

Em nota enviada na quinta-feira pela assessoria do ex-
-governador Marconi Perillo, nega pretensão de concorrer 
na eleição de 2020, em Goiânia. “O ex-governador Mar-
coni Perillo nega qualquer possibilidade de se candidatar 
a vereador em Goiânia, ou outro cargo eletivo em 2020”

MaGUito DiZ QUE  SERÁ caNDiDato

O ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, disse há poucos 
dias numa roda de amigos, que será o candidato do MDB à 
Prefeitura em Goiânia. Segundo ele, o prefeito Iris Rezende 
não quer disputar nova eleição. A revelação foi na festa de 
casamento de uma filha do ex-deputado Pedro Chaves, há 
duas semanas, na qual Iris Rezende não compareceu.

calil DE VicE 
Maguito, segundo um dos presentes na festa, ainda 
teria manifestado a intenção de trabalhar para que 
o vice seja o deputado Lucas Calil (PSD). Alertado 
para a impossibilidade, dado ao risco que ele correrá 
de perder o mandato, se mudar de partido, Maguito 
disse não ver dificuldade para superar o obstácu-
lo. “Eu tenho como resolver isso”, teria dito o ex-
-prefeito, ao finalizar a conversa, dando a entender 
que pode pedir para o presidente estadual do PSD, 
Vilmar Rocha, não questionar na Justiça a eventual 
migração para outra sigla, para ser o seu vice.

SÓ EM 2020 
Já o prefeito Iris Rezende reafirmou durante entrevis-
ta ao Programa Roda de Entrevistas, da TBC, que só 
irá tratar do assunto eleição lá pelos meses de junho 
e julho de 2020, época das definições de candidaturas 
e das convenções partidárias. Mas de repente, quem 
sabe Iris não resolveu abrir exceção para o ex-prefeito 
de Aparecida, anunciando agora sua decisão.   

E aGoRa, DoUtoR?

E o deputado Delegado Waldir brigou, brigou dentro 
do PSL, até perder mesmo de vez o cargo de líder da 
bancada do partido, na Câmara. Mas fazer o quê?  

DoR DE caBEÇa
O deputado Delegado Waldir pode ter arrumado uma 
encrenca daquelas de difícil saída, ao se referir ao pre-
sidente Jair Bolsonaro numa gravação, como “vaga-
bundo”. A Advocacia Geral da União (AGU) já entrou no 
caso e deve propor ação contra o parlamentar, que no 
mínimo será solicitado a  apresentar as provas que fun-
damentem a referência ao presidente. É muito difícil, 
pra não dizer impossível, não haver consequências ju-
diciais para quem ousar se referir ao Presidente da Repú-
blica como “vagabundo”. Independentemente da quanti-
dade de votos obtidos pelo agente, na última eleição.  

SUGEStÃo Do lEitoR
Um leitor enviou nota à coluna, sugerindo ao ex-
-governador Marconi Perillo, disputar a Prefeitura 
de Goiânia, para dar ao prefeito Iris Rezende à opor-
tunidade de “ir à forra, ganhando uma e, de quebra, 
ainda selaria a paz no PSDB da capital”.  

SEM RaZÃo 
A situação de divergências no PSDB de Goiás, hoje, 
faz lembrar àquele velho ditado, segundo o qual 
“Em casa que não tem pão, todos brigam e ninguém 
tem razão”. Adaptando para o contexto da política, 
basta substituir a palavra “pão” por “votos”.
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