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n A decisão do STF contra a prisão 
após a 2ª instância suspende o cum-
primento da pena, em Goiás, de mais 
de 200 condenados. Serão beneficia-
dos Carlos Cachoeira, Juquinha das 
Neves e Delúbio Soares.

n O delegado Rômulo Figueiredo de Ma-
tos que comandou a Operação Cegueira 
Deliberada, sobre fraudes no Detran nos 
governos passados, informa que novas 
ações policiais de impacto, parecidas, es-
tão por acontecer. 

n Um dos alvos da polícia civil serão 
as irregularidades na distribuição de 
Cheques Moradia na gestão de Mar-
cos Abrão na Agehab. Coisa de R$ 60 
milhões, alvo de inquérito criminal 
que não andou no governo passado. 

n O clima na Assembleia, como dizia 
o ex-governador Ary Valadão, anda 
tranquilo e ameno para o governado 
Ronaldo Caiado. A venda de 49% das 
ações da Saneago foi aprovada na se-
mana passada sem a menor dificulda-
de.

n Das 10 testemunhas que o ex-go-
vernador Marconi Perillo levou para 
depor no processo em que é acusado 
de usar recursos públicos para se ele-
ger senador em 2006, 7 são políticos 
também enrolados judicialmente.

n Engraçado o que aconteceu com o 
deputado Rubens Marques, que votou 
contra a venda das ações da Saneago, 
mas mesmo assim foi hostilizado pelos 
seus colegas da estatal e vaiado por eles 
no plenário da Assembleia.

n Para um debate na FIEG sobre 
incentivos fiscais, o presidente San-
dro Mabel convidou justamente o 
ex-prefeito de Aparecida Maguito 
Vilela, que é inimigo juramentado 
do governador Ronaldo Caiado. Pro-
vocação?

n Qualquer avaliação isenta é capaz de 
mostrar que há pouca oposição ao pro-
jeto de reforma da previdência estadu-
al que o governador Ronaldo Caiado 
encaminhou à Assembleia. Apenas 2 
sindicatos estão mobilizados.

n O deputado Cláudio Meirelles de-
sistiu do sonho de virar conselheiro 
do Tribunal de Contas dos Municípios. 
Concluiu que, contra o governador 
Ronaldo Caiado, jamais conseguiria 
apoio para conseguir a nomeação.

EM RESUMO

Fotos: Divulgação

MOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Mostrando que, de fato, está atolado até o pescoço na sua defesa diante das quase 
duas dezenas de ações criminais e cíveis a que responde na Justiça, envolvendo desde 
o recebimento de propinas até atos de improbidade administrativa, o ex-governador 
Marconi Perillo esteve em Goiânia para passar quatro horas perante um juiz que faz a 
instrução de um desses processos (uso de recursos públicos na campanha para o sena-
do em 2006, aliás vitoriosa). É um pequeno acontecimento, mas que dá a dimensão do 
calvário enfrentado por Marconi e pelos aliados que ainda restam. Apesar de ter pas-
sado pelo constrangimento da audiência judicial sem chamar a atenção de repórteres 
e fotógrafos, a não ser depois de consumada, o noticiário foi intenso e registrou até 
uma perspectiva preocupante para o ex-governador: o outro réu na mesma denúncia, 
o ex-governador Alcides Rodrigues, já foi condenado em separado a 10 anos de prisão, 
sentença que, no momento, encontra-se em grau de apelação em 2ª instância. Por 
irresistível analogia, é o que vai acontecer com Marconi – e não vai demorar.
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aSSEMBlEia NÃo poDE NoVaMENtE SER iNJUSta coM a pRoFESSoRa Bia
Merece reconhecimento a decisão do governador Ronaldo Caiado de reenviar à Assembleia a indicação da professora Bia de Lima, presidente do 
Sintego, para o Conselho Estadual de Educação, como representante profissional do magistério. Houve uma primeira tentativa, mas um grupo de 
deputados evangélicos, sob motivações ideológicas, maldosamente conseguiu que o nome dela fosse vetado – muito, mas muito equivocadamen-
te. É de se esperar que, agora, os parlamentares façam justiça à professora Bia, independentemente do que ela pensa, mas como líder de classe e 
também em razão da sua longa experiência como educadora. É direito dos profissionais da educação estadual preencher uma cadeira no CEE.

pREFEitoS DiSSiDENtES Do MDB VÃo paRa o DEM: iSSo SiGNiFica MUito
A filiação ao DEM dos prefeitos dissidentes que foram expulsos pelo presidente do MDB Daniel Vilela não só fortalece o partido do 
governador Ronaldo Caiado em Goiás, como também abre caminho para a atração de novos quadros que podem elevar a legenda ao 
primeiro ou segundo lugar em tamanho, no Estado. Independente da festança com que Adib Elias, de Catalão, Paulo do Vale, de Rio 
Verde, e Fausto Mariano, de Turvânia, serão recebidos entre os democratas, a operação sinaliza uma efetividade política de Caiado que 
mexe com as bases municipais e tende a exercer influência sobre os novos rumos partidários de prefeitos e lideranças face ao pleito 
municipal que se avizinha. Melhor ainda quando não houve disputa alguma quanto ao destino dos prefeitos, que AGORA se agregaram 
voluntariamente ao DEM e deram ao partido uma imagem de sigla que está em ascensão.

ZÉ ElitoN ESpERa SER “coNVocaDo” paRa REpRESENtaR o pSDB EM GoiÂNia
O ex-vice e ex-governador tampão Zé Eliton não confirma, mas acalenta a esperança de vir a ser “convocado” para ser candidato a prefeito 
de Goiânia pelo PSDB. Zé sabe que não teria chances, mas julga ter aprendido que, em política, candidaturas são necessárias para difundir um 
nome e aos poucos criar condições para se chegar a uma eventual vitória. Ele usufrui de uma vantagem sobre concorrentes como o deputado 
estadual Talles Barreto: conta com a preferência do ex-governador Marconi Perillo, que é quem, entre os tucanos de Goiás, bate o martelo 
não só sobre as eleições municipais na capital como também em qualquer outro assunto de importância dentro da sua área de influência.

ERNESto RollER tRaBalHa DURo paRa ViRaR DESEMBaRGaDoR
O secretário de Governo Ernesto Roller botou olho comprido na vaga de desembargador que será preenchida, em breve, 
por um advogado a ser indicado através de lista sêxtupla da OAB-GO, reduzida para lista tríplice pelo Tribunal de Justiça 
e finalmente resumida em um escolhido que será nomeado pelo governador Ronaldo Caiado. Há sinais claros de que a 
preferência do Palácio das Esmeraldas seria pelo secretário da Casa Civil Anderson Máximo, que é procurador do Estado e 
reúne qualidades técnicas para o cargo, enquanto Roller paga o preço da contaminação política do seu nome pelos man-
datos de deputado e pela longa carreira partidária. Mas ele está trabalhando duro para vencer a parada, inclusive com 
o apoio do seu chefe de gabinete Luisinho Paiva, que vem a ser irmão do presidente da OAQB-GO Lúcio Flávio de Paiva. 

cEGUEiRa DEliBERaDa: a GRaVE acUSaÇÃo DoS DElEGaDoS aoS GoVERNoS Do pSDB
É muito grave a acusação que o delegado geral da Polícia Civil Odair José Soares e o delegado chefe do GECCOR – Grupo Especial de Combate 
á Corrupção, Rômulo Figueiredo de Matos, faz contra os governos do PSDB. Dizem eles que, no passado, investigações sobre irregularidades 
como a que foi localizada no Detran eram obstadas por determinação superior. “Delegados e policiais que tentavam investigar crimes de 
corrupção eram obstruídos ou transferidos”, denunciou o delegado do Geccor, citando que ele mesmo, quando apurar a fraude no Detran que 
agora veio a público, foi “convidado a se retirar” da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública. Isso dá CPI.

calVÁRio JUDicial DE MaRcoNi NÃo tEM 
FiM E pRoJEta iNViaBiliDaDE Do SEU 
REtoRNo À política No FUtURo
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educação

Governador Ronaldo Caiado anuncia início de 
obras de reforma e ampliação em 60 escolas 

o Centro de Edu-
cação de Jovens 
e Adultos (CEJA) 

Arco Íris, na Cháca-
ra do Governador, está 
em festa. O governador 
Ronaldo Caiado esteve 
no local neste sábado 
(9/11) para a assinatura 
da ordem de serviço que 
vai viabilizar melhorias 
na estrutura física da 
unidade. Serão construí-
das uma quadra coberta 
para atividades físicas 
e culturais e uma nova 
cozinha com refeitório. 
A escola também rece-
berá obras de recupera-
ção das instalações e de 
acessibilidade. O inves-
timento é de R$ 711 mil, 
viabilizado com recursos 

provenientes da nova 
política implementada 
pela Secretaria de Edu-
cação (Seduc), que no 
exercício 2019 já con-
seguiu uma redução de 
gastos de R$ 89 milhões.

Caiado destacou que 
os gastos foram reduzi-
dos com o encerramento 
de contratos abusivos de 
aluguéis, gastos conside-
rados supérfluos e com 
uma administração fi-
nanceira consciente. Até 
o final de dezembro des-
te ano serão autorizadas 
outras 59 obras na rede 
educacional do Estado, 
todas mantidas graças às 
mudanças adotadas pela 
nova gestão.  “O Estado 
agora está trabalhando 

com objetivo de fazer o 
dinheiro do povo chegar 
à melhoria da qualidade 
de vida do cidadão, prin-
cipalmente na área da 
educação”, ressaltou.

O governador lembrou 
que a participação efeti-
va das famílias e de toda 
a comunidade escolar no 
dia a dia é o maior incen-
tivo aos alunos e profes-
sores e que essa prática 
tem sido encorajada pelo 
governo desde o início do 
seu mandato. “Não tem 
nada mais gratificante 
para mim do que poder 
trazer qualidade às nos-
sas escolas para atender 
essas crianças. A escola 
é o ponto fundamental 

para sustentarmos nos-
sa juventude e dar a ela 
condição de competitivi-
dade no futuro”, declarou.

A secretária Fátima Ga-
violi aproveitou a oportu-
nidade para realizar mais 
uma edição do Seduc Iti-
nerante, ação que leva a 
Secretaria de Educação 
para dentro das escolas e 
promove a aproximação 
entre o poder público, di-
retores, professores, pais 
e alunos. Pela primeira 
vez, o governador Ronal-
do Caiado pode acompa-
nhar de perto o projeto.

Para a secretária a 
possibilidade de começar 
a investir na recuperação 
da estrutura física das es-

colas demonstra como o 
governo está superando 
as dificuldades. “Esta é a 
primeira escola em que 
estamos anunciando a 
boa nova para 2020. Se-
rão entregues benefícios 
que ela nunca teve, e isso 
só está sendo possível 
porque nós temos um 
governador que permitiu 
que toda a economia da 
Educação voltasse para a 
Educação”, disse.

A diretora do CEJA 
Arco Íris, Orita Souza 
Medrado, sublinhou que 
esta já é a segunda visi-
ta da secretária à insti-
tuição. “Essa escola nun-
ca teve a presença de 
um governador nem de 

um secretário da Educa-
ção. Só este ano, esta é a 
segunda visita da secre-
tária Fátima”, lembrou.

A secretária e o gover-
nador puderam conferir 
a 3ª edição do “Espaço 
da Comunidade”, evento 
que oferece palestras e 
oficinas, ministradas por 
instituições de Ensino 
Superior parceiras, ex-
posição de trabalhos e 
apresentações artísticas. 
Na ocasião, os três alunos 
que mais se destacaram 
no último trimestre rece-
beram das mãos do go-
vernador Ronaldo Caiado 
um certificado de reco-
nhecimento pelo desem-
penho acadêmico.

Durante a assinatura da ordem de 
serviço no CEJA Arco Íris, primeira 
unidade beneficiada, governador 
assegurou que, conforme 
compromisso assumido por ele, todo 
o recurso advindo da redução de 
gastos na Secretaria de Educação será 
revertido em benefício da rede de 
Ensino. Até o final 2019, R$ 89 milhões 
terão sido economizados pela pasta
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Ao lado do presidente Bolsonaro, Lissauer prestigia 
entrega de 214 ônibus escolares para Goiás
Junto do presidente do Bra-
sil, Jair Bolsonaro (PSL) e do 
governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado (DEM), o pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa de Goiás, Lissauer 
Vieira (PSB), participou da 
solenidade de entrega de 
214 ônibus escolares para 
Goiás. O evento foi realizado 
no Estádio Serra Dourada, 
em Goiânia, e contou com 
a presença de dezenas de 
autoridades políticas goia-
nas, já que 133 municípios 
do estado serão beneficia-
dos com o veículo. A inicia-
tiva faz parte do projeto 
Caminho Para Escola, do 
Governo Federal.

Também prestigiaram a 

solenidade os deputados 
estaduais Rafael Gouveia 
(DC), Henrique Arantes 
(MDB), Lucas Calil (PSD), 
Diego Sorgatto (PSDB), De-
legado Humberto Teófilo 
(PSL), Delegado Eduardo 
Prado (PV), Major Araú-
jo (PSL), Paulo Trabalho 
(PSL) e Júlio Pina (PRTB). 
Uma bancada de deputa-
dos federais goianos tam-
bém estavam presentes, 
entre eles o atual líder do 
Governo Bolsonaro, de-
putado Vítor Hugo (PSL/
GO) e a deputada federal 
Flávia Moraes (PDT/GO). 
O prefeito da capital, Iris 
Rezende (MDB), também 
compôs a mesa de auto-

ridades do evento.
O presidente Lissauer 

afirmou que a iniciativa do 
Governo Federal de trazer 
esse investimento para 
a Educação é uma soma 
de esforços. “Esse trans-
porte chega em boa hora 
e é fruto do trabalho dos 
nossos deputados federais, 
bem como da secretária da 
Educação, Fátima Gavioli, 
que está sempre buscando 
recursos para a sua pasta 
em Brasília”, reconheceu.

Lissauer ainda destacou 
que o benefício vai atender 
milhares de famílias goia-
nas. “Com certeza vai be-
neficiar muitos estudantes 
e evitar a evasão escolar 

em alguns municípios, já 
que muitos alunos da zona 
rural tendem a abandonar 
a escola por falta de trans-
porte escolar”, afirmou.

O presidente Bolsonaro 
afirmou que a iniciativa 
faz parte das medidas que 
o Governo tem adotado 
para expandir a Educa-
ção no Brasil. Ao fazer seu 
pronunciamento, ele fez 
questão de destacar sua 
proximidade com Goiás e 
com o Governador Caiado 
e reforçar que é a sexta vez 
que vem à Capital enquan-
to presidente.

O investimento para 
aquisição dos veículos 
chega a R$ 43,3 milhões 

e é fruto de emendas par-
lamentares repassadas 
ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDES), vinculado 
ao Ministério da Educa-
ção (MEC).

De acordo com infor-
mação do Governo Fede-
ral, o conjunto de entre-
gas pode beneficiar cerca 
de 15 mil alunos, consi-
derando todos os assen-
tos dos ônibus ocupados. 
A maioria dos estudantes 
e suas famílias vivem em 
área de difícil acesso, in-
cluindo zonas rurais.

O programa tem o obje-
tivo de padronizar, renovar 
e ampliar a frota de veí-

culos escolares em es-
colas públicas do ensino 
fundamental e do ensino 
médio em todo o país.

Toda a frota conta com 
poltronas móveis que fa-
cilitam o embarque e o 
desembarque de alunos 
com deficiência física ou 
com algum tipo de mobi-
lidade reduzida. A maioria 
dos ônibus, 157, têm capa-
cidade para transportar 29 
alunos sentados. Cada um 
desse modelo custou R$ 
189,9 mil. Outros 40 ôni-
bus comportam 59 passa-
geiros, ao valor unitário de 
R$ 228,9 mil. Os demais, 
17, tem 44 assentos. Nesse 
caso, cada veiculo saiu por 
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Iris e Caiado lançam obras 
de saneamento na capital

O prefeito Iris Rezende 
e o governador de 
Goiás, Ronaldo Caia-

do, assinaram nesse sába-
do (09), a ordem de serviço 
para início das obras de 
construção do sistema de 
esgotamento sanitário no 
Jardim Nova Esperança e 
mais sete bairros da região 
Noroeste da capital. Além 
de secretários das duas 
esferas de governo, o pre-
sidente da Saneamento de 
Goiás S/A – Saneago, Ricar-
do Soavinski, também parti-
cipou do evento.

Ao custo de R$ 17,9 mi-
lhões, o projeto de amplia-
ção do sistema de esgota-
mento sanitário de Goiânia, 
numa extensão de quase 
130 km, vai levar a captação 
de esgoto a 35 mil mora-
dores dos setores Jardim 
Nova Esperança, Setor 
Cândida de Moraes, Santos 
Dumont, Parque Industrial 
Paulista, Jardim Clarissa, 
Vila Regina, além de parte 
do Jardim Petrópolis e do 
Residencial 14 Bis. O pra-
zo previsto para conclusão 
das obras é de 18 meses.

O governador Ronal-
do Caiado fez questão de 

enaltecer a parceria esta-
belecida entre o Estado e a 
Prefeitura de Goiânia para 
levar benefícios a toda po-
pulação da capital. De acor-
do com Caiado, a diferença 
entre essa parceria entre 
ele e o prefeito Iris Rezende 
é que os compromissos são 
levados a sério e a entrega 
dos serviços públicos aos 
moradores é consequência 
dessa responsabilidade que 
ambos têm com o povo de 
Goiânia e de Goiás.

“A obra de ampliação do 
sistema de esgoto sanitário 
desta região está prometida 
há muitos anos, mas não 
saía do papel. A diferença de 
agora, é que eu e o prefei-
to Iris, nessa parceria entre 
Estado e Prefeitura, damos 
cumprimento às obras. E 
não é só conversa não. O 
presidente da Saneago já 
está aqui com as máquinas 
e esse trabalho será iniciado 
a partir de hoje”, frisou.

Iris Rezende lembrou 
que sempre teve uma preo-
cupação muito grande com 
a região Noroeste, compos-
ta por bairros que surgiram 
a partir de 1983, quando ele 
era governador do Estado, e 

que tem atuado para levar 
benefícios aos moradores 
daquela localidade. Para o 
prefeito de Goiânia, o ges-
to do governador Ronaldo 
Caiado, de levar adiante 
o projeto de expansão do 
sistema de esgotamento 
sanitário da região, merece 
reconhecimento, pois vai 
beneficiar sobremaneira 
uma população composta 
por milhares de pessoas.

“Há mais de 30 anos, 
quando eu ainda era go-
vernador do Estado, cons-
truímos uma estação de 
tratamento de esgoto na re-
gião para atender toda essa 
população. De lá pra cá, não 
se fez mais nada. Foi preciso 

que Ronaldo Caiado assu-
misse o governo, sensível 
como ele tem sido, para 
entender que esta parte 
de Goiânia está a mere-
cer do governo estadual, 
na área do saneamento, 
ações urgentes. De forma 
que vi com muita alegria 
esse gesto do governo do 
Estado para com a nossa 
população”, pontuou.

De acordo com Ricardo 
Soavinski, para minimizar 
os transtornos gerados aos 
moradores da região, a Sa-
neago fará a execução das 
obras em uma quadra por 
vez. Somente depois de 
realizadas a escavação, a 
montagem da tubulação, o 

reaterro e a recuperação do 
asfalto ou da calçada, é que 
as equipes seguirão para a 
quadra seguinte.

“Após a implantação da 
rede, é importante que a 
população aguarde a notifi-
cação formal da companhia 
para fazer a interligação ao 
sistema. A previsão é que a 
liberação para o uso ocorra 
até o final do primeiro se-
mestre de 2021. Até lá, os 
moradores deverão perma-
necer utilizando os sistemas 
individuais”, adverte.

Atualmente, segundo 
dados do consórcio Diefra/
ESSA, responsável pelos 
estudos e elaboração do 
Plano Municipal de Sane-

amento Básico de Goiânia, 
aprovado em maio último, 
cerca de 75% da popula-
ção de Goiânia é atendida 
pelo serviço de coleta de 
esgoto. Aproximadamen-
te 64 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos são 
coletados anualmente 
pelas redes de captação 
existentes na capital.

De acordo com as me-
tas e diretrizes estabeleci-
das pelo PSMB, o objetivo 
é atingir a universalização 
dos serviços, ou seja, con-
templar 100% das moradias 
e comércios de Goiânia com 
a captação e tratamento do 
esgoto sanitário, num prazo 
máximo de 20 anos.

Projeto será executado pela 
Saneago e prevê a construção de 
130 km de rede coletora de esgoto, 
que beneficiarão 35 mil pessoas da 
Região Noroeste de Goiânia
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Instituto Federal de Goiás é 
inaugurado em Senador Canedo

O campus Senador 
Canedo do Instituto Fe-
deral de Goiás (IFG), foi 
inaugurado nesta sexta-
-feira, 8 de novembro. 
A estrutura já funciona 
e tem capacidade para 
atender mais de 1500 
alunos. Atualmente, são 
oferecidos três cursos de 
educação profissional e 
tecnológica integrados 
ao ensino médio, com 
modalidades presencial e 
à distância, além de uma 
pós-graduação. O am-

biente acadêmico oferece 
estrutura completa para 
os cursos, com laborató-
rios, auditório, refeitório 
e áreas sociais. O evento 
teve a presença do minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintrab, secretário de 
Educação Profissional e 
Tecnológica, Ariosto An-
tunes, senador Vanderlan 
Cardoso, prefeito Divino 
Lemes, primeira-dama 
Laudeni Lemes e a direto-
ra da unidade, professora 
Maria Betânia Gondim.
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Keilen Menezes recebe convidados 
para café da manhã no showroom 

da Bela Arte na próxima terça-
feira, dia 12 de novembro. Ao seu 

lado, o trio Daniel Hornos, Mirelle 
Zanotto e Viviani Zorzete vão 

discutir a contribuição do design de 
interiores na economia circular

sol
As temperaturas em alta é o 

anúncio do verão que se aproxima. 
Mas agora você tem mais um 

motivo para se animar: a linha 
limitada de Cuide-se Bem Jardim 

de Sol de O Boticário está de volta 
para arrasar nessa estação, com 

uma pele iluminada e vibrante 
como o sol! Com fragrância 

exclusiva, feita a partir da mistura 
colorida das frutas tropicais com 

um toque de frescor da peônia, 
a linha é um convite para você 

celebrar o melhor do verão.

liNHa DE GRÃos
O Brasil é o 4º colocado em 

consumo de alimentos saudáveis 
no ranking global e movimenta 

US$ 35 bilhões por ano. E se 
firmando nesse cenário, a Dona 

Raiz,  marca goiana do Grupo 
GSA,  lança uma linha de grãos 

que conta com aveia, quinoa, 
linhaça, chia e gergelim . a linha 

é rica em nutrientes, permitindo 
que o consumidor desenvolva 

suas receitas com opções de 
ingredientes mais acessíveis e 

aplique esses “super” alimentos de 
forma simples e habitual em sua 

rotina. Ao todo são 18 novos SKU’s.

aNo NoVo
O executivo Leonardo Ortega já 
deu início aos preparativos para 

um dos réveillons mais disputados 
do Estado. Como novidade, quem 

escolher Caldas Novas contará com 
uma programação completa no 

Prive Hotéis e Parques, incluindo 
hospedagem, lazer durante o dia 
e muita badalação para celebrar 

a virada. Entre as atrações está a 
banda Casanova, que se apresenta 

no WaterPark e a banda Banda 
Free Som que estará no Náutico 

Praia Clube na noite da virada.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Jornal Nacional – Os jornalistas Matheus Ribeiro, de Goiás, e Larissa Pereira, da Paraíba, 
comandaram a bancada do Jornal Nacional no rodízio especial de aniversário de 50 anos do jornal.

Y Night – Dra. Marcelly Achkar recebe convidados hoje 
(11) no seu camarote na ‘Festa Y Night’, oferecida pelo 
Studio Y, em parceria com a loja Emporium Lolithà. A 
badalada noite será realizada no Vilão Premium com a 
apresentação do duo de Dj’s Jetleg.

2 3

4

DVD – A cantora Joelma, grava nesta terça (12) em Goiânia, o DVD 
em comemoração dos 25 anos de carreira. Xand Avião, Luana Prado e 
Ludmila Ferber são os convidados especiais da cantora para o DVD.
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CMB Fashion - Acontece hoje, às 14h um bate-papo com a 
digital influencer Rafa Kalimann, na 20ª edição do CMB Fashion.
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Educação

Enem termina com 27,19% de 
ausentes, menor taxa desde 2009

o Exame Nacional 
do Ensino Médio 
terminou nesse 

domingo(10). Ao todo, es-
tiveram presentes nesse 
segundo dia de aplicação, 
3,7 milhões, do total de 5,1 
milhões de candidatos ins-
critos. Aqueles que falta-
ram ao exame correspon-
dem a 27,19% do total. Os 
números foram divulgados 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) e pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep).

“Tivemos a menor abs-
tenção de todos os tem-
pos, tanto no primeiro 
dia, quanto hoje”, afirmou 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub. A por-
centagem de abstenção 
no segundo dia superou 
a menor taxa até então, 
que era a de 2015, quan-
do 27,33% dos candidatos 
inscritos não comparece-
ram ao exame.

A taxa do primeiro dia, 
que foi 23,1% superou a 
de 2018, até então a mais 
baixa, que foi de 24,76%. 
A contagem é feita desde 
2009, quando o exame foi 

reformulado para selecio-
nar estudantes para uni-
versidades brasileiras.

“Tivemos, acho que 
agora dá para afirmar, o 
melhor Enem de todos os 
tempos, tanto em execu-
ção, operação, logística, 
como também em ter-
mos de formulação”, disse 
Weintraub.

Eliminações
No total, foram elimi-

nados, no Enem, 747 par-
ticipantes, sendo 371 can-
didatos no segundo dia de 
exame e 376 pessoas no 
primeiro dia. Esses parti-
cipantes descumpriram as 
regras do exame.

Neste ano, as regras de 
segurança ficaram mais 
rígidas. Participantes cujos 
celulares ou quaisquer 
outros objetos eletrônicos 
emitissem som foram eli-
minados, mesmo que es-
ses aparelhos estivessem 
dentro do envelope porta-
-objetos que é entregue a 
cada participante e fica la-
crado durante a aplicação.

Próximas datas
Os gabaritos oficiais se-

rão divulgados na quarta-
-feira (13). Também serão 
divulgados os Cadernos 
de Questões, em todas 
as suas versões. No total, 
serão seis gabaritos para 
cada dia de aplicação e 
seis Cadernos de Questões, 
de acordo com as cores da 
prova e opções acessíveis.

Os participantes de-
verão ficar atentos para 
conferir o gabarito relativo 
à cor de prova que fez em 
cada domingo de aplica-
ção.

Os resultados individu-
ais do Enem 2019 serão 
divulgados na Página do 
Participante e no aplicati-
vo do Enem, em janeiro de 
2020, a partir de consulta 
com CPF e senha.

O resultado dos parti-

cipantes eliminados, se-
gundo o Inep, não será di-
vulgado, mesmo que eles 
tenham realizado o Enem 
nos dois dias de aplica-
ção. Para os treineiros, 
que fazem o exame para 
autoavaliação de conheci-
mentos, a consulta só será 
liberada em março do ano 
que vem.

Reaplicação
O estudante que se sen-

tiu prejudicado no Enem 
poderá informar o Inep, 
pela Página do Participan-
te, entre os dias 11 e 18. 
Cada caso será analisado 
e o participante poderá ter 
direito a fazer a prova no-
vamente.

“[O candidato] vai en-
trar na Página do Partici-

pante e vai apresentar um 
recurso, vai contar a his-
tória do porquê se sentiu 
prejudicado. E no dia 27 de 
novembro daremos uma 
resposta”, diz o presidente 
do Inep, Alexandre Lopes, 
que orientou que mesmo 
que os participantes te-
nham dúvidas se têm ou 
não direito a reaplicação, 
que façam o recurso.

De acordo com o edital 
do exame, podem ter direi-
to à reaplicação aqueles 
que foram afetados por 
problemas logísticos. São 
considerados problemas 
logísticos fatores como de-
sastres naturais que preju-
diquem a aplicação devido 
ao comprometimento da 
infraestrutura do local; fal-
ta de energia elétrica que 

comprometa a visibilidade 
da prova pela ausência de 
luz natural; e erro de exe-
cução de procedimento de 
aplicação pelo aplicador 
que leve ao comprovado 
prejuízo do participante.

Os estudantes que sen-
tiram alguma indisposição 
ou problema de saúde e 
tiveram que sair da sala 
onde estava sendo aplica-
da a prova não terão direi-
to à reaplicação, segundo 
as regras do exame.

O resultado da solicita-
ção poderá ser consulta-
do, também, na Página do 
Participante, no dia 27 de 
novembro. A reaplicação 
do Enem 2019 irá acon-
tecer nos dias 10 e 11 de 
dezembro, para quem tiver 
o pedido aprovado.

Ao todo, estiveram presentes 
nesse segundo dia de aplicação, 
3,7 milhões, do total de 5,1 milhões 
de candidatos inscritos

Di
vu

lg
aç

ão

ÓlEo E gás

Petrobras e PUC-Rio estimulam soluções tecnológicas
Universitários de qualquer 
área do conhecimento e 
idade podem se inscrever, 
até o dia 6 de janeiro pró-
ximo, para participar do 
Módulo Ignição, do Pro-
grama Petrobras Conexões 
para Inovação, promovido 
em parceria pela empre-
sa com o Ecoa PUC-Rio, 
iniciativa multidisciplinar 
e gratuita da Pontifícia 
Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-Rio). O 
objetivo é estimular a ex-
perimentação, desafiando 
universitários a trabalhar 
em busca de soluções cria-
tivas para a transformação 
digital do setor de óleo e 
gás. O formulário está dis-
ponível no site da PUC.

As inscrições foram aber-

tas na semana passada, por 
ocasião do lançamento do 
novo módulo, durante a edi-
ção brasileira da Offshore 
Technology Conference’ 
(OTC), que realizada no Rio 
de Janeiro. O projeto prevê 
a divulgação, no dia 24 de 
janeiro, dos 21 estudantes 
selecionados que passarão 
por uma mentoria da PUC-
-Rio, baseada em desafios 
e seguida de um período 
para o desenvolvimento 
de inovações.

O professor Gustavo Ro-
bichez, do Departamento de 
Informática do CTC/PUC-Rio 
e integrante do ECOA PUC-
-Rio, informou que o projeto 
inclui estudantes de todas 
as universidades públicas e 
privadas, que estejam regu-

larmente matriculados em 
cursos de graduação, com 
término previsto em janei-
ro de 2021, para que haja 
o vínculo institucional. “A 
diversidade de instituições 
é muito importante. O que 
a gente está em busca é 
dos melhores talentos que 
possam, a partir dos desa-
fios que a Petrobras venha a 
propor, experimentar solu-
ções usando tecnologia”.

Robichez acrescentou 
que o foco é provocar esses 
talentos, em um processo 
de cocriação. A partir dos 
desafios da empresa e de 
mentores da universidade, 
os universitários vão ter 
uma jornada de experimen-
tação instigada por essas 
provocações que a indústria 

de óleo e gás tem. A ideia é 
que no ciclo de alguns me-
ses, eles já apresentem pro-
tótipos, que são provas de 
conceitos de soluções que 
vão ser avaliadas pelo time 
da Petrobras especializado. 
“Os técnicos da Petrobras 
vão acompanhar as solu-
ções propostas pelos estu-
dantes ao longo de toda a 
jornada”.

Tutoria
O conhecimento da in-

dústria virá da Petrobras. A 
PUC tem a metodologia da 
condução desses experi-
mentos e, principalmente, 
um processo de orienta-
ção e de tutoria ao lon-
go dessa jornada. “É uma 
oportunidade quase única, 

transformadora na vida 
das pessoas”, definiu o pro-
fessor. Para ele, a participa-
ção no programa da Petro-
bras pode representar uma 
possibilidade de contrata-
ção futura no mercado for-
mal de trabalho e a aber-
tura de empreendimentos 
pelo próprio estudante. “A 
Petrobras tem programas 
para orientar e incluir star-
tups (empresas nascentes 
inovadoras) dentro da ca-
deia de óleo e gás”.

Os 21 universitários re-
ceberão uma bolsa-auxílio 
mensal por seis meses, 
que poderá ser renovada 
ao fim desse período. Gus-
tavo Robichez disse que o 
Módulo Ignição poderá se 
estender. A ideia é que haja 

um processo de seleção 
semestral, com abertura 
de nova chamada no pró-
ximo ano, para dar oportu-
nidade a mais pessoas de 
participarem dessas jor-
nadas. “A gente pede uma 
dedicação de 20 horas se-
manais para eles (estudan-
tes) poderem se dedicar 
a essas experimentações 
digitais”. A PUC-Rio já vem 
desenvolvendo experiên-
cia semelhante nas áreas 
de tecnologia, seguros e 
indústria do entreteni-
mento. “A gente pede que 
eles se organizem para 
que tenham tempo e pos-
sam se dedicar à iniciativa”. 
No final do semestre, serão 
divulgadas as soluções 
apresentadas.
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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

Com 4 jogadores presentes, Seleção 
Brasileira chega em Abu Dhabi

Aos poucos a Seleção 
Brasileira começa a 
se apresentar em Abu 

Dhabi, nos Emirados Árabes 
Unidos, para iniciar a prepa-
ração para os dois últimos 
compromissos de 2019. Na 
noite deste domingo (10), 
a comissão técnica e mais 
quatro jogadores chegaram 
o Hotel Grand Hyatt, que re-
ceberá a equipe.

Casemiro, Éder Militão, 
Rodrygo e Arthur chega-
ram ainda antes dos pro-
fissionais da comissão 
técnica. O quarteto, que 
atua na Espanha - os três 
primeiros no Real Madrid 
e o último no Barcelona - 
foi o primeiro grupo a se 
apresentar em Abu Dhabi.

Logo em seguida chega-

ram os integrantes da co-
missão técnica, que saíram 
do Brasil na madrugada de 
sábado para domingo.

Nesta segunda-feira (11), 
o técnico Tite já comanda o 
primeiro treinamento nos 
Emirados Árabes Unidos. Às 
17 horas (10 horas de Brasí-
lia), a Seleção Brasileira vai 
ao Estádio Al Nahyan para 
a atividade. Haverá coletiva 
de imprensa na sequência.

A Seleção Brasileira en-
frentará Argentina e Coreia 
do Sul nesta Data FIFA de 
novembro. Na sexta-feira 
(15), o clássico sul-ame-
ricano será disputado em 
Riade, na Arábia Saudita. 
Quatro dias depois, o con-
fronto será em Abu Dhabi, 
contra os coreanos.

Casemiro, Arthur, Éder Militão e 
Rodrygo já esperavam a comissão 
técnica nesta noite de domingo
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