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Prova 

Enem: o que esperar do 2º dia de provas

Neste domingo (10), 
estudantes de todo 
o país farão as pro-

vas de matemática e ciên-
cias da natureza do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). As provas do últi-
mo domingo (3) podem 
dar indícios de como será 
esse segundo dia de exa-
me, de acordo com profes-
sores entrevistados. 

Segundo a tendência 
do primeiro dia de exame, 
“a prova está prometendo 
ser um pouco menor, com 
textos mais enxutos”, diz o 
professor de física Leonar-
do Gomes, do curso online 
Descomplica. Mas isso não 
pode fazer com que os es-
tudantes descuidem da in-
terpretação de texto. “É im-
portante buscar nos textos 
partes que importam [para 
a resolução da questão] 
e não sejam levados por 
palavras que não servem 
para nada”, acrescenta. 

No segundo dia de 
aplicação, os estudantes 
terão meia hora a menos, 
ou seja, cinco horas para 
resolver todas as questões 
da prova. Isso significa, de 
acordo com Gomes, que te-
rão, em média, três minu-
tos para cada questão. 

“O desperdício de tem-

po é um grave problema. A 
cada 30 minutos, quando 
o fiscal tirar o papelzinho 
do tempo, o candidato tem 
que ter marcado 10 ques-
tões”, recomenda o pro-
fessor. Para isso, a dica é 
buscar sempre as questões 
mais fáceis e, depois, voltar 
nas questões difíceis.

No segundo dia de pro-
va, é importante também 
repetir o que funcionou 
no primeiro, segundo o 
professor. “Distribuição do 
tempo de prova, chegada 
ao local do exame. Fazer 
do mesmo jeito para não 
ter problema e não chegar 
atrasado. Ir com calma, que 
vai dar tudo certo”, sugere 
o professor de matemá-
tica do colégio Marista 
João Paulo II, em Brasília, 
Leonardo Simões.

Nessa reta final, a re-
comendação de Simões é 
que os estudantes façam 
o que os deixar mais tran-
quilos. “Cada estudante 
tem um método. Alguns re-
laxam estudando e alguns 
saindo. Tem que identificar 
o que mais satisfaz para 
a realização do exame no 
domingo”, diz. Para quem 
se sente melhor prepara-
do estudando, uma dica é 
fazer questões de provas 

antigas. O professor reco-
menda a revisão dos se-
guintes conteúdos: razão, 
proporção, porcentagem, 
geometria plana - áreas 
de figuras planas, geo-
metria espacial - volume 
dos sólidos geométricos, 
probabilidade, estatísti-
ca e funções.

Na hora da prova
Na hora da prova, de 

acordo com o professor 
de química Allan Rodri-
ges, do Descomplica, para 
quem estiver nervoso, 
exercícios de respiração 
podem ajudar. “A minha 
dica inicial, de cara, para 
controlar o emocional 
na prova, é a respiração. 
A respiração oxigena o 

cérebro e faz com que 
o estudante fique mais 
tranquilo. Se se sentir 
nervoso, pare, feche os 
olhos, respire fundo. Isso 
reduz os batimentos car-
díacos. Se estiver muito 
abalado, tome água, vá 
ao banheiro”, diz. 

“É um dia de muita con-
ta, com matemática, física, 
química, biologia. Então, 
as pessoas têm que ir pre-
paradas para fazer contas. 
E, com isso, acho que a 
grande estratégia é pensar 
que já que vai fazer muita 
conta, tentar dissolver as 
questões que envolvem 
mais números com ques-
tões teóricas, de biologia, 
por exemplo”, recomenda. 

Aos estudantes que es-

tão ainda nervosos com o 
desempenho no primeiro 
dia, Rodrigues reforça: “O 
que passou, passou. Não 
tem como prever a nota”.

Enem 2019
O Enem começou a ser 

aplicado no último domin-
go (3), quando 3,9 milhões 
de participantes fizeram as 
provas de linguagens, ci-
ências humanas e redação. 
Aqueles que faltaram no 
primeiro dia, podem fazer 
o exame neste domingo, 
mas a prova servirá apenas 
para autoavaliação.

As regras do exame 
são as mesmas do últi-
mo domingo. Os portões 
abrirão às 12h e fecharão 
às 13h, no horário de Bra-

sília. O gabarito oficial do 
Enem será divulgado no 
dia 13 de novembro.

Reta final
Para se preparar para 

o Enem, a Empresa Bra-
sil de Comunicação (EBC) 
disponibiliza, gratuita-
mente, o portal Questões 
Enem. Lá os estudantes 
têm acesso a questões 
que foram aplicadas no 
Enem de 2009 a 2018. 

O candidato faz um 
cadastro e pode esco-
lher inclusive a área de 
conhecimento que de-
seja treinar. O site então 
sorteia as questões e o 
estudante recebe depois 
um gabarito online para 
avaliar o desempenho.

Domingo (10), exames serão de 
ciências da natureza e matemática
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Nascidos em abril e maio podem sacar FGTS a partir de hoje
A Caixa Econômica Fede-
ral inicia hoje (8) mais uma 
etapa de liberação do sa-
que imediato do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), que paga até 
R$ 500 por conta ativa ou 
inativa. Os trabalhadores 
nascidos em abril e maio 
sem conta no banco pode-
rão retirar o dinheiro.

O saque começou em 
setembro para quem 
tem poupança ou conta 

corrente na Caixa, com 
crédito automático. Se-
gundo a Caixa, no total 
os saques do FGTS po-
dem resultar em uma 
liberação de cerca de R$ 
40 bilhões na economia 
até o fim do ano.

Originalmente, o saque 
imediato iria até março, 
mas o banco antecipou o 
cronograma, e todos os 
trabalhadores receberão o 
dinheiro este ano.

Atendimento
Os saques de até R$ 

500 podem ser feitos nas 
casas lotéricas e termi-
nais de autoatendimen-
to para quem tem senha 
do cartão cidadão. Quem 
tem cartão cidadão e se-
nha pode sacar nos cor-
respondentes Caixa Aqui, 
apresentando documento 
de identificação, ou em 
qualquer outro canal de 
atendimento.

No caso dos saques de 
até R$ 100, a orientação 
da Caixa é procurar ca-
sas lotéricas, com apre-
sentação de documento 
de identificação original 
com foto. Segundo a Cai-
xa, mais de 20 milhões de 
trabalhadores podem fa-
zer o saque só com o do-
cumento de identificação 
nas lotéricas.

Quem não tem se-
nha e cartão cidadão 

e vai sacar mais de R$ 
100, deve procurar 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 valo-

res e a data do saque po-
dem ser consultadas no 
aplicativo do FGTS (dispo-
nível para iOS e Android), 
pelo site da Caixa ou pelo 
telefone de atendimento 
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.
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A favor da prisão em segunda 
instância:
Alexandre de Moraes, Luís Ro-
berto Barroso, Edson Fachin, 
Luiz Fux e Cármen Lúcia,
Contra a prisão em segunda 

instância, ou seja, prisão so-
mente após o chamado trân-
sito em julgado:
Celso de Mello, Marco Aurélio 
Mello, Rosa Weber, Ricardo 
Lewandowski e Gilmar Mendes.

Veja como Votou cada ministro do supremo

Justiça

STF derruba validade da prisão 
após a segunda instância

o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 
decidiu nessa 

quinta-feira (7) contra 
a validade da execução 
provisória de condena-
ções criminais, conheci-
da como prisão após a 
segunda instância. Por 6 
votos a 5, a Corte rever-
teu seu próprio entendi-
mento, que autorizou as 
prisões, em 2016.

Com a decisão, os con-
denados que foram presos 
com base na decisão ante-
rior poderão recorrer aos 
juízes que expediram os 
mandados de prisão para 
serem libertados. Segundo 
o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o julgamento 
terá impacto na situação 
de 4,8 mil  presos. 

Os principais condena-
dos na Operação Lava Jato 
podem ser beneficiados, 
entre eles, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
preso desde 7 de abril do 
ano passado, na Superin-
tendência da Polícia Fe-

deral em Curitiba, após 
ter sua condenação por 
corrupção e lavagem de 
dinheiro confirmada pelo 
Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), no 
caso do tríplex do Guarujá 
(SP), além do ex-ministro 
José Dirceu e ex-executi-
vos de empreiteiras. Se-
gundo o Ministério Publico 

Federal (MPF), cerca de 80 
condenados na operação 
serão atingidos.

Votos
Após cinco sessões de 

julgamento, o resultado 
foi obtido com o voto 
de desempate do presi-
dente da Corte, ministro 
Dias Toffoli. Segundo o 

ministro, a vontade do 
Legislativo deve ser res-
peitada. Em 2011,  uma 
alteração no Código de 
Processo Penal (CPP) de-
finiu que “ninguém será 
preso, senão em flagrante 
delito ou em decorrência 
de sentença condenató-
ria transitada em julgado. 
De acordo com Tofolli, a 

norma é constitucional e 
impede a prisão após a 
segunda instância.

“A vontade do legis-
lador, a vontade do Par-
lamento, da Câmara dos 
Deputados e do Senado 
da República foi externa-
da nesse dispositivo, essa 
foi a vontade dos repre-
sentantes do povo, elei-
tos pelo povo.”, afirmou.

Durante todos os dias 
do julgamento, os minis-
tros Edson Fachin, Ale-
xandre de Moraes, Luís 
Roberto Barroso, Luiz Fux 
e Cármen Lúcia votaram a 
favor da prisão em segun-
da instância. Marco Auré-
lio, Ricardo Lewandowski, 
Rosa Weber, Gilmar Men-
des e Celso de Mello se 
manifestaram contra.

Entenda
No dia 17 de outubro, 

a Corte começou a julgar 
definitivamente três ações 
declaratórias de constitu-
cionalidade (ADCs), rela-
tadas pelo ministro Marco 
Aurélio e protocoladas 
pela Ordem dos Advoga-
dos, pelo PCdoB e pelo 
antigo PEN, atual Patriota.

O entendimento atual 
do Supremo permite a pri-
são após condenação em 
segunda instância, mesmo 
que ainda seja possível 
recorrer a instâncias supe-
riores. No entanto, a OAB 
e os partidos sustentam 
que o entendimento é in-
constitucional e uma sen-
tença criminal somente 
pode ser executada após 
o fim de todos os recursos 
possíveis, fato que ocorre 
no STF e não na segunda 
instância da Justiça, nos 
tribunais estaduais e fe-
derais. Dessa forma, uma 
pessoa condenada só vai 
cumprir a pena após deci-
são definitiva do STF.

A questão foi discutida 
recentemente pelo Supre-
mo ao menos quatro vezes. 
Em 2016, quando houve 
decisões temporárias nas 
ações que estão sendo 
julgadas, por 6 votos a 5, 
a prisão em segunda ins-
tância foi autorizada. De 
2009 a 2016, prevaleceu 
o entendimento contrário, 
de modo que a sentença 
só poderia ser executada 
após o Supremo julgar os 
últimos recursos.

Por 6 votos a 5, 
a Corte reverteu 
seu próprio 
entendimento CA
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Negociação 

Semana da Conciliação 
não será prorrogada

em todo o país, a Se-
mana Nacional da 
Conciliação, ação or-

ganizada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
com o propósito de fa-
vorecer a negociação de 
débitos e a resolução de 
conflitos, termina nesta 
sexta-feira (8/11) e não ha-
verá prorrogação. A partici-
pação de Goiânia na 14ª 
edição do evento encerra 
às 23h59 para os acordos 
realizados via Internet; às 
20 horas na Atende Fácil 
Cidade Jardim; às 19 ho-
ras na Estação Ferroviária, 
Mangalô e Vapt Vupt Cam-
pinas; às 18 horas no Paço 
e no posto de atendimento 
do Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC-GO).

Em todos esses locais 
os atendimentos são feitos 
por senha. A quantidade 
distribuída está condicio-
nada à capacidade diária 
de cada unidade. O Palácio 
das Campinas Venerando 
de Freitas Borges (Paço 
Municipal), no Park Lozan-
des, onde está montada a 
estrutura principal da ação, 
tem a maior quantidade de 
guichês para negociação 
com os cidadãos. Até às 15 
horas desta quinta-feira 

(7/11), por exemplo, penúl-
timo dia da Semana Nacio-
nal da Conciliação, foram 
atendidas 1.226 pessoas, 
segundo balanço parcial 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Finanças (Se-
fin). As senhas, no entanto, 
esgotaram às 11 horas. 

Na Atende Fácil Cidade 
Jardim, central de relacio-
namento presencial com 
a prefeitura, que tem a se-
gunda maior capacidade 
de atendimento, atrás ape-
nas da unidade do Paço, o 
total de senhas disponível 
para esta quinta-feira ter-
minou às 9h10. No entanto, 
até 15 horas, 420 pessoas 
já haviam sido atendidas 
no local. Na Atende Fácil 
Estação Ferroviária, Se-
tor Central, e na Mangalô, 
Setor Morada do Sol, até 
este mesmo horário foram 
feitos, respectivamente, 
343 e 210 atendimentos. 
Somados às procuras nos 
postos de atendimento 
localizados no Vapt Vupt 
Campinas e no Conselho 
Regional de Contabilida-
de (CRC-GO), no Setor Sul, 
apenas nesta quinta-feira 
2.380 cidadãos negocia-
ram com a prefeitura a 
regularização de débitos. 

Desde o início da Semana 
da Conciliação, na última 
segunda-feira (4) até a ma-
nhã desta quinta-feira (7) 
o número de atendimen-
tos chega a 10.218.

Oportunidade
Os descontos nas pe-

nalidades resultantes da 
situação de inadimplência 
variam entre 60% e 40% 
para os débitos que vence-
ram entre 1º de janeiro de 
2017 e 31 de outubro de 
2019. Para dívidas ven-
cidas até o dia 31 de de-
zembro de 2016 as redu-
ções oscilam entre 80% e 
40%. Débitos que, no en-
tanto, foram negociados 
em outras ações desse 
tipo terão benefícios me-
nores, entre 40% e 10%. 

Tanto para quem fará a 
primeira negociação quan-
to para quem optará pelo 
reparcelamento, os maio-

res benefícios são para pa-
gamento à vista, em cota 
única. Nesse caso, é pos-
sível efetivar a conciliação 
via internet, por meio do 
site oficial da Prefeitura 
de Goiânia, o www.goiania.
go.gov.br, sem necessidade 
de deslocamento. Outra 
opção é parcelar a dívida 
em até 40 vezes, desde 
que o valor mensal a ser 
pago não seja inferior a R$ 
100, piso definido pelo Re-
gulamento do Código Tri-
butário Municipal (RCTM). 

Para parcelamento, no 
entanto, é necessário com-
parecer ao Paço Municipal; 
às unidades Atende Fácil 
instaladas no Shopping Ci-
dade Jardim, bairro homô-
nimo; Estação Ferroviária, 
no Setor Central; Galeria 
Dona Beti, no Setor Mora-
da do Sol; ou aos postos 
de atendimento localiza-
dos no Conselho Regional 

de Contabilidade (CRC-
-GO), no Setor Sul, voltado 
ao atendimento de con-
tabilistas; e no Vapt Vupt 
Campinas, Setor Campinas. 
Apenas no Paço Municipal, 
no entanto, é possível re-
querer assistência judiciá-
ria gratuita, benefício que 
pode isentar o contribuin-
te do pagamento de custas 
processuais e honorários 
de sucumbência, inciden-
tes quando o débito está 
em discussão judicial; e/ou 
de taxas cartorárias, cobra-
das por dívidas que foram 
protestadas em cartório e 
inscritas serviços de prote-
ção ao crédito, como SPC 
e Serasa. O pedido do be-
nefício, que deve ser feito 
junto à Procuradoria-Geral 
do Município (PGM), é ana-
lisado por juízes que estão 
de plantão na sede da Pre-
feitura de Goiânia.

Todos as negocia-

ções realizadas durante 
a Semana Nacional da 
Conciliação, seja à vista 
ou para pagamento par-
celado, têm vencimento 
agendado para o dia 13 
de novembro. Se as guias 
de pagamento não forem 
pagas até a data, o acor-
do é cancelado, o débito é 
reinscrito em Dívida Ativa 
e são retomadas as co-
branças administrativas 
e/ou judiciais. A anulação 
do acordo também ocor-
re nos casos de atraso no 
pagamento de três parce-
las, consecutivas ou não. 
É possível negociar dívi-
das referentes aos impos-
tos Predial e Territorial 
Urbano (IPTU/ITU), Sobre 
Serviços (ISS) e Sobre 
Transmissão de Imóveis 
(ISTI), além de multas por 
infração à legislação ou 
descumprimento de obri-
gações acessórias.

Em todo o país, evento organizado 
pelo CNJ termina nesta sexta-feira. 
Prefeitura negocia débitos com até 
80% de descontos e multas e juros, 
além de parcelar em até 40 vezes
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HidRoLÂNdia

Prefeito Paulinho investe R$ 500 mil 
na manutenção de ruas e avenidas

Em Hidrolândia, continua 
a operação de recapea-
mento asfáltico em várias 
ruas e avenidas do muni-
cípio, além dos distritos 
de Nova Fátima e Oloana. 
Com investimento total 
de R$ 500 mil, numa ação 
que irá recuperar as vias 
escolhidas conforme es-
tudos preliminares. Este 
estudo apontou as ruas 
mais deterioradas devi-

do à ação do tempo e ao 
desgaste na camada de 
asfalto e as que neces-
sitavam de manutenção 
com mais urgência.

O prefeito Paulinho 
acompanhou o início dos 
trabalho nesta semana. 
“Essa operação irá con-
templar algumas ruas 
que se encontram com o 
asfalto deteriorado de-
vido ao desgaste natural 

do tempo, além disso está 
em andamento a opera-
ção tapa-buracos”. 

“Estamos trabalhando 
bastante e buscando re-
cursos para deixar nossas 
ruas em perfeito estado 
para maior segurança dos 
usuários”, disse o prefei-
to. O recapeamento rea-
lizado traz como grande 
novidade a qualidade 
superior do asfalto e cui-

dados durante sua aplica-
ção, o que garante maior 
durabilidade ao recape-
amento. Ao contrário das 
ações anteriores, em que 
a recuperação do pavi-
mento era padronizada e 
uniforme, uma avaliação 
do pavimento existente 
através de levantamen-
tos e inspeções permite a 
aplicação do asfalto ade-
quadamente a cada via.
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UM aNo DE lWD
O Ladies, Wine & Design (LWD), grupo 

que reúne mulheres empreendedoras e 
criativas, completa um ano de atividade 

em Goiânia. E para comemorar, as 
fundadoras do grupo, as publicitárias 

Nathália Carneiro, Carolina de Melo, 
Fernanda Godoi, a designer Carla 

Carneiro e a fotógrafa Thaís Santos 
promovem no próximo dia 9 (sábado) o 
Ladies Day: Palco Aberto. A proposta é 

dar voz e espaço a mulheres que atuam 
profissionalmente na indústria criativa. 

O evento gratuito será realizado no 
Órion Complex, onde as integrantes 

do LWD serão recebidas pela gestora 
de marketing Patrícia Naves. O LWD é 

inspirado numa iniciativa que surgiu em 
2016, na cidade de Nova York, com o 

intuito de fortalecer a atuação feminina 
no mercado criativo, e em menos de 

dois anos chegou a mais de 200 cidades 
no mundo. 

iNaUGURaÇÃo
Os empresários Pedro Bruno Guerra, 

Sandra Leão e Paulo Victor Guerra 
inauguraram novo modelo de loja do 

Boticário em Jataí. O projeto é inspirado 
em uma botica, como aquela que 

deu origem à marca há 40 anos no 
centro de Curitiba, agora com códigos 

contemporâneos. Essa é a primeira loja 
Ânfora no Estado de Goiás.

TEcNoloGia
A especialista em desenvolvimento 

humano Karina Duarte viajou à cidade 
de São Paulo onde participará do 

Welcome Tomorrow, que ocorrerá 
até o dia 10 de novembro. Ela 

promete trazer muitas novidades 
do evento, que contará com nomes 

como o professor de criatividade 
Murilo Gun, conhecido por seu 

humor em suas palestras que falam 
sobre foco no futuro, criatividade e 

empreendedorismo.

casa Da lUZ 
VERMElHa

O DVD “Casa da Luz Vermelha”, de 
Gustavo Moura e Rafael virou festa 

e terá a dupla como anfitriões do 
evento, que traz para Goiânia: o grupo 

Só Pra Contrariar e Mc Don Juan. O 
show será todo temático e acontecerá 
no dia 1º de dezembro, no espaço Deu 
Praia, a partir das 17h. O grupo goiano 

Chama Q Noix abre a festa.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Pink Lash - As empresárias Fabia Santos e Monick Camargo receberam as amigas Dandara Pureza, 
Polly Mendanha, Rávila Andrade e Jacqueline Costa, na inauguração da Pink Lash.

Beleza - A modelo e digital influencer Izabella Mayeski 
chegou a pouco tempo em Goiânia e seu belo rosto já pode 
ser visto estampando ensaios fotográficos de diversas 
marcas na capital. Sendo convidada para ser presença vip em 
vários eventos de renome, a modelo apresenta seu life style 
com muito carisma e bom humor,  levando informação de 
uma forma leve e inteligente para seus seguidores. 

2 3

4

Evento - Bastante engajada com o empreendedorismo 
feminino, a CEO e fundadora da Blant Cosméticos, 
primeira indústria de esmaltes de Goiás, Tânia Cardoso, 
é uma das convidadas do Impulsione com Facebook, 
evento que acontece hoje, 08 de Novembro, 
na Casa Lis, em Aparecida de Goiânia. 
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Astro na moda - O ator Eriberto Leão é presença 
confirmada na 20ª edição do CMB Fashion, que acontece 
entre os dias 11 e 14 de novembro, no Shopping CMB, no 
Setor Marista. Nos quatro dias serão apresentadas as 
tendências da moda para o verão 2020.
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Chegada do Papai Noel no Passeio das 
Águas Shopping é cercada de atrações

Com uma decoração di-
versificada, o Passeio 
das Águas Shopping 

te convida a participar da 
época mais mágica do ano, 
em um cenário repleto de 
brincadeiras, espaços inte-
rativos, experiências e mo-
mentos. Por isso, a decora-
ção do Gigante de Goiás 
este ano tem como tema o 
“Natal do Boneco de Neve”. 
As novidades estarão ofi-
cialmente disponíveis a 
partir do dia 9 de novem-
bro, quando o shopping 
prepara uma apresentação 
com a banda BPC - Beatles 
para Crianças para come-
morar a chegada do Papai 
Noel, às 17 horas. Todas as 
atividades são gratuitas.

Para a chegada do bom 
velhinho, a banda BPC - Be-
atles para Crianças anima 
o público com os maiores 
sucessos do quarteto de Li-
verpool, no palco montado 
na praça de alimentação.  
O objetivo é levar a música 
de uma maneira divertida, 

pedagógica e interativa, 
cantando o repertório em 
inglês do grupo. O grupo 
também interage com o 
público, interligado uma 
música a outra por meio 
de histórias. Beatles para 
Crianças é formado por 
Fabio Freire na guitarra e 
voz, Gabriel Manetti na voz, 
Eduardo Puperi na guitarra 
e teclado, Johnny Frateschi 
no contrabaixo e Humber-
to Zigler na bateria.

E, para abrilhantar ain-
da mais a festa, após o 
show ocorre o espetáculo 
teatral “A Fantástica Fá-
brica do Papai Noel”. No 
palco, o menino Pedro, 
junto com vários perso-
nagens encantados, como 
Bonecos, Presentes, Es-
trelas, Ursos Encantados, 
Doces, Soldados e Anjos, 
resgatam a verdadeira 
magia do Natal e anun-
ciam a chegada do Papai 
Noel no Gigante de Goiás.  

A grande festa também 
marca a inauguração da 

decoração de natal do em-
preendimento, que neste 
ano, estará dividida em 
três ambientes exclusi-
vos. Logo em frente à loja 
Zara, o bom velhinho está 
à espera das cartinhas dos 

pequenos com os pedidos 
de presente. Em seu trono, 
o Papai Noel troca sorrisos 
com quem chega e garan-
te as melhores recorda-
ções natalinas em alguns 
cliques para registrar o 

momento.
Para continuar com a 

diversão da garotada, em 
frente à loja Polishop, o 
Passeio das Águas recebe 
um parquinho com o es-
pírito natalino.  O espaço 

conta com gangorras de 
molas especiais em for-
mato de boneco de neve, 
uma bola giratória com 
gira-gira, painéis senso-
riais e interativos. Além 
disso, o ambiente oferece 
uma Árvore de Natal ilu-
minada com LEDs, aonde a 
criançada poderá conhecer 
o interior do pinheiro por 
meio de um escorregador.

E é claro que tanta di-
versão tem que ser regis-
trada, o terceiro espaço 
reserva um ambiente ins-
tagramável para todos 
aproveitarem. O passeio 
fica ainda mais divertido 
com a decoração, que uniu 
a fantasia natalina e brin-
cadeiras, com os bancos de 
bonecos de neve, pinguins 
animatrônicos e bonecos 
de fibra decorados no esti-
lo do bom velhinho. A ins-
talação oferece, também, 
uma bola de Natal gigante 
aramada e iluminada sin-
cronizada com show de 
luzes. A atração fica no es-
paço central, em frente as 
escadas rolantes.  

Com o intuito de 
promover a diversão e 
interação, os espaços 
seguem até o dia 6 de 
janeiro de 2020, com 
o horário de funciona-
mento do shopping.

Com o tema ‘Boneco de Neve’, circuito 
natalino do shopping é composto por 
parquinho, ambiente instagramável, 
bola gigante de natal e shows
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Projeto A Fazendinha chega a Goiânia
Buscando proporcionar um 
resgate da cultura rural, o 
projeto A Fazendinha chega 
em Goiânia pela primeira 
vez. A ação começa no dia 
12 de novembro e segue 
até o dia 15 de dezembro, 
no Parque Flamboyant.

O projeto recebe cerca 
de 25 animais, vindos dire-
tamente da fazenda, onde 
a criançada tem contato di-
reto com todos eles, intera-
gindo inclusive com bichos 
que só conheciam pela tele-
visão. O objetivo é aproxi-
mar as crianças da vida no 
campo, resgatar as tradi-
ções rurais, cada vez mais 
esquecidas, ensinar sobre 
a importância das ativida-
des realizadas no campo, 
além de mostrar o valor do 
agronegócio no Brasil. 

Entre as espécies tra-

zidas nesta edição, desta-
cam-se: pôneis, vacas, ga-
linhas, pintinhos, coelhos, 
touros, patos, além de ca-
bras, ovelhas, porquinhos-
-da-Índia e cavalos. “A Fa-
zendinha” oferece também 
aulas sobre o estilo da 
fazenda, passeios a cavalo, 
passeios de charrete, cole-
ta de ovos no ninho, pas-
seios de pônei, fotos com 
animais e ordenhamento 
de leite em vacas no tradi-
cional estilo caipira.

“A ideia da Fazendinha 
é fazer com que as crian-
ças interajam com diferen-
tes animais. Eu cresci na 
Fazenda Três Marias, no 
Gama (DF), onde sempre 
tive contato com a vida 
rural. Com o tempo, as pes-
soas perderam a conexão 
com o campo e se torna-

ram totalmente urbanas, 
o que é lamentável, já que 
as nossas raízes são majo-
ritariamente rurais”, afirma 
Jorcyane Lima, organiza-
dora do projeto.

Pedagogicamente rica 
e inovadora, A Fazendinha 
desperta o desenvolvi-
mento cognitivo, afetivo 
e conativo de crianças 

quanto ao conhecimento 
e convívio com animais. 
Por meio de uma estrutura 
lúdica, num “pedacinho da 
roça”, os pequenos mer-
gulham nesse contexto, 
aprendendo mais sobre 
como os animais nascem, 
se alimentam, onde vi-
vem, como se deslocam e 
a cobertura do corpo deles, 

entre outros temas. Para 
cuidar dessa parte peda-
gógico-educativa, o pro-
jeto conta com monitores, 
instrutores e especialistas.

“Essa experiência leva 
às crianças uma nova vi-
são, interação e conheci-
mento dos animais, além 
de revelar também as 
necessidades e cuidados 
que os bichos necessitam, 
e como elas podem fazer 
para que eles se sintam 
mais felizes e saudáveis”, 
comenta Jorcyane.

O valor para entrada na 
Fazendinha é R$ 40,00 por 
criança (pais e acompa-
nhantes adultos não pa-
gam) e o projeto funciona 
de terça a sexta, das 16h às 
20h, e sábado e domingo, 
das 8h às 19h, com inter-
valo para descanso dos 

animais das 12h às 15h. 
Todas as crianças recebem 
crachás identificadores. 
Em caso de alguma neces-
sidade especial ou restri-
ção, as informações esta-
rão disponíveis no crachá.

Sobre o projeto
O projeto inovador A 

Fazendinha começou em 
2018 em Brasília, no es-
tacionamento do Parque 
Cidade, em um espaço de 
500 metros quadrados. 
Neste ano, aconteceram 
mais duas edições, uma 
montada no TaguaParque, 
em Taguatinga Sul (DF), 
e a segunda, repetindo o 
sucesso de 2018, também 
instalada no estaciona-
mento Parque da Cidade. 
O projeto já recebeu mais 
de 5 mil pessoas.
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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 + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
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 GARANTIA 
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 PORTAS 
1.0 SOLEIL R$8.800,00 WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649
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feminino

Brasil goleia Canadá e vai 
à final de torneio na China

A seleção brasileira 
feminina sobrou em 
campo diante do 

Canadá na madrugada de 
hoje (7): goleou as adver-
sárias por 4 a 0 e garantiu 
presença na final do Tor-
neio Internacional de Fu-
tebol Feminino, realizado 
na cidade de  Chongqing, 
na China. A decisão do 
título será contra a anfi-
triã China, que eliminou 
a Nova Zelândia por 2 a 
0, em jogo realizado esta 
manhã. A final será no no 
próximo domingo (10), às 
8h35 (horário de Brasília).

Foi uma vitória maiús-
cula da equipe comanda-
da pela técnica suíça Pia 
Sundhage, já que o Canadá 
ocupa a sétima posição no 

ranking da Fifa, enquanto 
o Brasil está em 11º lugar. 
Os dois jogos do torneio 
chinês valem como amis-
tosos preparatórios para 
os Jogos Olímpicos de Tó-
quio 2020.

Jogo
Quem liderou a vitó-

ria verde e amarela foi a 
meio-atacante Bia Zane-
ratto: ela roubou a bola na 
entrada da área e chutou 
com vontade; a goleira de-
fendeu mas deu rebote e 
Chú aproveitou para abrir 
o placar.  Na sequência, 
aos 22min, Marta cruzou 
na medida para Formiga 
ampliar, de cabeça. E ainda 
deu tempo de Bia Zaner-
ratto marcar o primeiro 

dela, aos 40min, com um 
belo chute colocado. Na 
etapa final, aos 12min, Ta-
mires tocou para Bia Zane-
ratto, que se livrou da mar-

cação e fuzilou as redes, 
selando o placar de 4 a 0.  

A seleção feminina de 
futebol segue invicta des-
de que Pia Sundhage assu-

miu a direção do time em 
agosto passado. Em cinco 
partidas, as brasileiras 
venceram quatro (Argen-
tina, Inglaterra, Polônia e 

Canadá) e empataram uma 
(com o Chile, no tempo 
normal; mas o adversário 
venceu na disputa de pê-
naltis).

Seleção já soma quatro vitórias 
em cinco jogos com Pia Sundhage
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