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Delegações de Campinas e Ribeirão Preto também estiveram na capital

anápolis busca RefeRência paRa contas públicas
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nesta terça-feira, 19
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entrevista 
valdivino oliveira 

“Há uma 
consciência de 
que as reformas 
são necessárias”

A reforma previdenciária proposta pelo Governo Estadual não tem como ser evitada, é ela ou au-
mento de carga tributária, a ser paga por toda a sociedade. A afirmação é do economista e professor 
na PUC-GO, Valdivino Oliveira. “Existe uma consciência popular, da necessidade das reformas”, acres-
centou. Sobre possíveis resistências por parte de servidores, acha normal que elas ocorram, porque 
todo projeto que retira direito sofre resistência dos setores atingidos. Leia a seguir a entrevista com o 
economista, que já foi secretário de Fazenda em Goiás e no Governo do Distrito Federal.     

Notícia Pura – A PEC da reforma da Previdência estadual nos moldes propostos é necessária?
Valdivino Oliveira – Ao longo do tempo, principalmente nos governos de ideologia Socialdemocrata, o Es-
tado se agigantou a custa  de elevação da carga tributária, concedendo benefícios e direitos a alguns. Com 
a crise econômica, os Estados se deparam com uma crise fiscal enorme e sem espaço para aumentar, mais 
ainda, a carga tributária. Agora o povo escolheu uma nova ordem política e econômica para a sociedade. 
Sai a Socialdemocracia e entra um modelo mais liberal.

N.P – E o que muda?
V.O – Agora a sociedade deseja mais liberdade econômica e menos governo. Este novo modelo impõe reformas, 
como a previdenciária, a administrativa, e a do pacto federativo, além da simplificação tributária. O Governador 
[Ronaldo Caiado] aproveitou o apelo popular da reforma da Previdência e incluiu temas relacionados à reforma 
administrativa. Do ponto de vista econômico é a solução encontrada, politicamente, acabar com direitos e van-
tagens de servidores públicos é desgastante e pode prejudicar o sucesso da reforma previdenciária estadual.  

N.P – A população está suficientemente convencida da sua necessidade?
V.O – Há uma  consciência popular de que as reformas são necessárias. De que elas são preferíveis aos 
aumentos de tributos para financiar o Estado. Com a aprovação da reforma previdenciária pela União, au-
mentaram o bom humor da economia e o nível de confiança no País, tanto das instituições internacionais, 
quanto das nacionais. Cresce a expectativa de que a economia possa se destravar. 

N.P – Eventuais resistências de servidores podem dificultar sua aprovação?
V.O –Todo projeto que restringe ou retira direitos tem resistência dos segmentos atingidos. No caso das 
reformas previdenciária e administrativa, os servidores públicos são os mais atingidos e vão exercer pres-
são política contra a aprovação. Isto é natural!

N.P – Dados oficiais mostram que o número de pensionistas e aposentados já ultrapassou o de servidores 
em atividade. O que aconteceria sem a reforma?
V.O – Nessa hipótese, caberá ao Estado tomar medidas duras de ajuste fiscal, com a conta sendo paga 
toda a população, principalmente com o aumento de tributos; inclusive servidores públicos. Se a reforma 
prejudica um grupo de pessoas, sem ela toda a população terá de pagar.

N.P – Sua opinião sobre a proposta de reforma administrativa do governo federal, que pode acabar com 
a estabilidade dos servidores?
V.O – A reforma previdenciária, administrativa, a do pacto federativo e a simplificação tributária deixarão a eco-
nomia do País mais leve, o que poderá retirá-la do atoleiro em que se encontra. Com certeza, é a saída que te-
mos para voltar a crescer e retomarmos o caminho que nos levará a ser uma das grandes economias do mundo. 

N.P – Com Estados em situação falimentar, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, dentre 
outros, fica a pergunta: o modelo de administração adotado pelo País faliu?
V.O – O estado foi crescendo até  virar este Leviatã. A população, com seus impostos, não dá conta de 
mantê-lo assim. Ou reformamos o Estado, ou seremos condenados ao atraso econômico com desem-
prego, desajustes fiscais e crises sociais. 

lincoln assumiRá pt

Em conversa com o presidente nacional do 
PTB, Roberto Jefferson, há pouco mais de 
uma semana em Brasília, o vice-governa-
dor Lincoln Tejota acertou sua filiação no 
partido, do qual assumirá a presidência 
em Goiás. O vice-presidente da Agehab, 
Luiz Sampaio, que participou intensa-
mente dessa articulação, assumirá a vi-
ce-presidência, conforme a coluna ante-
cipou com exclusividade, na sexta-feira. 
O ato de filiação ocorrerá em Goiânia, 
em data a ser marcada depois do dia 20. 
Cerca de 40 prefeitos também deverão 
seguir Tejota e Sampaio, assinando fi-
chas de filiação na agremiação.   

pagamEnto dEntRo 
do mês tRabalhado
Por favor, não entendam como informa-
ção oficial, mas não será surpresa se o 
governador Ronaldo Caiado determinar a 
quitação da folha dos servidores, referen-
te a novembro, no próximo dia 30, ou seja, 
dentro do mês vincendo. Um dos motivos 
para isso, caso aconteça, é o aumento de 
arrecadação estadual.   

coRRida dE pREfEitos
O ex-ministro das Cidades no governo 
de Michel Temer (MDB), Alexandre Bal-
dy, mantém conversas com dezenas de 
prefeitos de vários partidos, com vista 
a levar para o PP os que por ventura es-
tejam insatisfeitos em seus partidos. Al-
guns, inclusive, foram eleitos pelo PSDB. 
Em conversas com alguns jornalistas e 
lideranças políticas, Baldy vem abrindo o 
jogo sobre algumas metas com vista ao 
fortalecimento do PP. Uma dessas metas, 
segundo a coluna apurou, é elevar o seu 
número de prefeitos para 50.  

RafaEll mElo
Alguns prefeitos tucanos já se filiaram no 
PP, alguns deles, eleitos pelo PSDB, ou 
estão em conversas bem adiantadas com 

vista à troca de ninhos. Um deles foi o de 
Ceres, Rafaell Melo, que assinou sua ficha 
de filiação no partido em outubro.

pEdRo fERnandEs
Outro prefeito tucano, que já está 
sendo considerado com um pé no PP 
do ex-ministro das Cidades, é o de 
Porangatu Pedro Fernandes, que não 
esconde o entusiasmo com o convite 
que recebeu de Alexandre Baldy.

mudança Em anápolis
Eleito em 2016 pelo PTB do então de-
putado Jovair Arantes, na ocasião, o 
prefeito de Anápolis, Roberto Naves 
também está de mudança para o PP, 
partido pelo qual disputará a reeleição. 
Ele deverá fazer dobradinha com o DEM 
do governador Ronaldo Caiado, que de-
verá indicar o  vice na sua chapa.     

EnEl é multada
A relação entre a Enel e o governo Caiado, 
que já não vivia um bom momento, agora 
azedou de vez, com a aplicação de uma 
multa à concessionária, pela AGR/Aneel, 
no valor de R$ 62 milhões. A alegação dos 
órgãos de controle e fiscalização dos servi-
ços públicos é que a empresa foi multada 
pela prestação inadequada de serviços à 
população. É a maior multa já aplicada à 
empresa até hoje, por esse motivo.    

foto tRocada
Na coluna anterior, saiu trocada a foto 
da nota “AGI visita”, em referência à vi-
sita do presidente da associação ao re-
pórter fotográfico, Hélio de Oliveira, que 
está comemorando 90 anos. Hélio de 
Oliveira documentou com sua máquina 
um período da história de Goiânia, e 
também de Brasília. Fica aí a correção, 
com a foto que era pra ter sido publi-
cada, de Hélio de Oliveira ladeado por 
Valterli Guedes (à dir) e pelo conselheiro 
aposentado do TCE, Eurico Barbosa.
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tempo de plantar, de 
colher e de anunciar

É assim que o prefeito define o seu momento 
politico. Acredita que sua grande missão foi 
tirar Goiânia do caos administrativo, no que 
refere como o tempo de plantar. O momento 
bom, de caixa no azul, incomodando toda a 
cidade com suas obras, é a preparação para o 
tempo de colher. Quanto à eleição do ano que 
vem, diz que não tem nada definido. Embora 
existam muito sinais mostrando o contrário. 
Aí pergunto ao político mais antigo em ativi-
dade em Goiás: “por que então não diz logo”. 
A resposta, enviesada: “Há o tempo de anun-
ciar”. Em um diálogo de pouco mais de dois 
minutos, o Íris de sempre: astuto, decidido e, 
ao mesmo tempo, sempre disposto a guardar 
um segredo. No caso, se vai ou não à reelei-
ção. Para que vai. Mas ele diz que não. Será?

Vai murchar
O anúncio de Jair Messias, que decidiu criar 
um novo partido, vai esvaziar o PSL em todo o 
país. O grande atrativo da sigla continua sen-
do o fundo eleitoral, que pode resolver pro-
blemas agora e criar outros depois. Em Goiás, 
os deputados federais racham ao meio: Vitor 
Hugo segue e comanda a formação do Aliança 
em Goiás e Delegado Waldir segue sentado no 
cofre do PSL. Entre os estaduais, Major Araújo 
é o nome da sigla para concorrer à prefeitura, 
enfraquecido pelo racha. Se o foco for a candi-
datura, tem tudo para ficar. Paulo Trabalho 
e Humberto Teófilo não devem lealdade a 
Waldir. Na Câmara de Goiânia, segue ape-
nas com Lucas Kitão, com ânimo muito me-
nor entre os novos possíveis filiados. 

Falando nisso...
Aliança Pelo Brasil lembra, de certa forma, 
a Aliança Renovadora Nacional, partido que 
deu sustentação à ditadura militar. 

coFre
Ainda não está claro o que o novo partido 
oferecerá aos seguidores do presidente, que 
tem objetivo de conseguir 100 parlamenta-
res no Congresso. Não haverá, em princípio, 
dinheiro do fundo partidário ou eleitoral. E 
os cargos no governo estão bem ocupados. 

deu choque de noVo
O início das chuvas e os problemas apre-
sentados, especialmente no interior, le-
varam o novo embate entre o governador 
Ronaldo Caiado e a Enel. A multa de R$ 62 
milhões aplicada no final de semana é a 
senha que Caiado está enviando à agên-
cia reguladora para cassar a concessão.

dois pontos

Há 15 dias, a mesma AGR, que aplicou a 
sua maior multa em uma concessioná-
ria em Goiás, havia atestado melhoria 
nos indicadores da Enel. Que, mesmo 
assim, segue absoluta como a pior 
distribuidora do país. Em seu favor, 
a Enel diz estar cumprindo o acordo 
feito com o Governo de Goiás, ANEEL e 
Ministério das Minas e Energia. Caiado 
diz que não tem acordo mais. 

no calcanhar
Produtores rurais exibindo prejuízos com 
quedas de até 30 horas no fornecimento de 
energia mexeram com o governador. 

mais pressão
Depois de livrar Lula e mais uma centena 
da cadeia, o STF se preparar para julgar a 
decisão liminar do presidente Dias Toffoli 
que proíbe uso de informações do antigo 
Coaf sem autorização judicial para pro-
cessos. Ministério Público e metade do 
próprio STF são contra a regra. Toffoli já 
recuou em outra canetada, que lhe entre-
gou os dados de 600 mil contribuintes. 

noVa regra
O Executivo e o Legislativo se mantém 
calados em relação a fake news e uso 
desmedido da internet em campanhas. 
Normalmente, porque gostam e estimu-
lam a guerra virtual. O TSE, no entanto, 
deve baixar resolução responsabilizando 
candidatos por esse tipo de prática. 

Facão
O WhatsApp cancelou 400 mil contas 
pela prática de disseminação de conteú-
do eleitoral em massa na eleição do ano 
passado. A previsão é que outras 800 mil 
serão usadas no ano que vem. 

Bons Verdes
Parque Estadual do João Leite está re-
cebendo 250 mil mudas para refloresta-
mento. Medida é compensação paga pela 
concessionária que utiliza a BR. 

Bom 
Experimentei e gostei do agendamento 
para emissão de carteira de identidade no 
Vapt Vupt. Atendimento durou seis minu-
tos. Há ainda demora para encontrar vaga 
no agendamento e a entrega do documen-
to (20 dias) ainda é problema. 

matheus riBeiro 
Acima de tudo, é pessoa do bem. Sujeito 
educado e bom profissional. Tem que ser 
respeitado, a partir dessas virtudes. 

suBiu
A carne virou negócio da China. O preço 
só dispara por aqui. 

aliás...
Governo Bolsonaro aprovou a reforma da 
previdência, está investindo em outros 
pacotes, tem bons índices na inflação e 
na geração de emprego. O PIB continua 

tímido e o dólar bateu a R$ 4,20.

não caiu
O Vila Nova teima em adiar a notícia do re-
baixamento à Série C. Depois do surpreen-
dente empate com o Sport em Recife, o 
meu Tigre tem que vencer o Oeste amanhã 
pra continuar respirando. Com ajuda de 
aparelhos. Talvez, apitos. 

por que?
Lula Livre sumiu da mídia de novo?

marcelohel@gmail.com

“Discordar sem raiva: um 
dos grandes desafios da 

nossa civilização”. 
(No perfil do jornalista Lourival Santana)

agm

Comissão discutirá proposta de extinção de pequenos  municípios
numa iniciativa da 

Assembleia Legisla-
tiva foi promovida 

na manhã dessa segunda-
-feira (18) uma reunião 
para se discutir a Proposta 
de Emenda Constitucional      
que tramita no Senado e 
que trata de mudanças no 
pacto federativo. Uma das 
sugestões é a extinção de 

municípios com menos de 
5 mil habitantes e cuja ar-
recadação não atinja 10% 
da receita. Participaram 
deputados federais e esta-
duais, prefeitos, vereadores 
e representantes da Asso-
ciação Goiana de Municí-
pios, FGM e da Uvego.

Quase a totalidade dos 
participantes se posicionou 

contra a proposta e muitos 
a consideraram “absurda”. O 
deputado Federal Rubens 
Otoni disse que o assunto 
provocou surpresa no Con-
gresso Nacional por seu 
conteúdo ser considerado 
“totalmente fora da lógica”. 
Elias Vaz disse não ver “a 
mínima chance da proposta 
ser aprovada, mas os prefei-

tos devem estar atentos e 
mobilizados para demons-
trar sua indignação”.

O grande questionamen-
to é se com a extinção os 
problemas estarão solucio-
nados? Todos os participan-
tes da reunião acreditam 
que não e vêm outras so-
luções. Uma delas é a apli-
cação de uma política de 

redução de gastos em todos 
poderes públicos. Também 
apresentadas sugestões 
para se reduzir o número 
de vereadores e até mesmo 
o corte de salários para o 
vice-prefeito e a promoção 
de políticas especiais de 
desenvolvimento dos pe-
quenos municípios com o 
incentivo de instalação de 

novas empresas.
Afirmam os prefeitos que 

essa proposta não atende 
nem os pequenos municí-
pios que deverão ser ex-
tintos, nem os municípios 
grandes que vão absolvê-
-los os extintos. A argumen-
tação é a de que “as receitas 
fiscais não vão compensar 
as perdas sociais”.
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Finanças

Anápolis busca em Goiânia referência 
para equilíbrio das contas públicas

anápolis é o terceiro 
município do país a 
buscar em Goiânia 

referências técnicas para 
equacionar as contas pú-
blicas. Comitiva da Secre-
taria da Fazenda, liderada 
pelo titular da pasta, Mar-
cos Abrão Roriz Soares de 
Carvalho, esteve na capi-
tal nesta segunda-feira 
(19/11) para obtenção de 
subsídio técnico a respei-
to do processo, incluindo 
a reforma da previdência, 
que conduziu a prefeitura 
ao pagamento de dívidas, 
equilíbrio das contas e re-
cuperação da capacidade 
de investimento. Este ano, 
Goiânia recebeu também 
delegações de Campinas 

e Ribeirão Preto, em São 
Paulo. As visitas foram re-
comendadas pelo Minis-
tério da Economia.

No encontro, o se-
cretário de Finanças de 
Goiânia, Alessandro Melo 
falou sobre como a prefei-
tura colocou fim ao des-
compasso entre receita e 
despesa, zerou do déficit 
mensal de quase R$ 31 

milhões e obteve supe-
rávit primário - diferença 
entre receitas e despesas, 
excluindo-se da conta as 
provenientes de juros - de 
R$ 148,1 milhões. No ano 
passado, Goiânia conse-
guiu crescimento real 
de 19,97% nas receitas e 
manteve sob controle as 
despesas, que evoluíram 
apenas 2,31%. As recei-

tas próprias do município 
têm a maior contribuição 
para este desempenho 
positivo, com alta nomi-
nal 24,47%.

Cenário totalmente 
diferente do revelado no 
início de 2017, primeiro 
ano da atual administra-
ção, quando as receitas 
tiveram queda de -3,62%; 
as despesas, evolução 

de 1,58% e havia déficit 
mensal de quase R$ 31 
milhões, além de mais de 
R$ 600 milhões em dívi-
das deixadas por outras 
gestões. “A administração 
esteve pautada no corte 
de gastos e no ajuste de 
contas para que pudés-
semos viabilizar novos 
investimentos. Foi um 
período de complexa tra-

vessia. Nossos esforços 
para superação de desa-
fios, sem deixar de lado 
a busca por mais efici-
ência nos serviços para 
população, foram inces-
santes”, avalia o prefeito 
Iris Rezende. A reunião 
foi acompanhada por téc-
nicos das secretarias de 
Finanças de Goiânia e da 
Fazenda de Anápolis.

Delegações 
de Campinas 
e Ribeirão 
Preto também 
estiveram na 
capital por 
indicação do 
Ministério da 
Economia
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Mostra Pedagógica, Cultural e Tecnológica 
em Aparecida será nesta terça-feira, 19
Aparecida de Goiânia 
será palco nesta terça-
-feira, 19, de uma exposi-
ção que reunirá trabalhos 
pedagógicos que envol-
vem ensino, experiência, 
tecnologia e cultura. A 
“Mostra Pedagógica, Cul-
tural e Tecnológica de 
Aparecida” será realizada 
das 8h às 17h no CEL da 
OAB, no Jardim Rio Gran-
de, e tem como objetivo 
promover projetos de es-
tudo e experiência reali-
zados pelas 94 unidades 
de ensino do município. O 
evento é uma realização 
da Prefeitura de Apare-
cida, por meio da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Turismo 

(SEMET), e a expectativa 
é reunir 8 mil pessoas.  

Com o tema “Educação: 
construindo uma cidade 
inteligente” a mostra irá 
abordar Inovação e Tec-
nologia, Arte e Cultura, 
Literatura, Meio Ambien-
te, Alimentação, Inclusão 
e Esporte em sete stands. 
“Nosso objetivo é apre-
sentar, na prática, o que é 
ser uma Cidade Inteligen-
te e o que ela pode ofere-
cer ao cidadão. Para isso, 
vamos mostrar ao nosso 
público uma variedade de 
exposições e projetos que 
serão apresentados pelas 
nossas unidades escola-
res”, afirmou a secretária 
de Educação, Cultura e 

Turismo de Aparecida, Va-
leria Pettersen.

A coordenadora peda-
gógica da SEMET, Aline 
Caixeta, destaca a impor-
tância do evento no mu-
nicípio. “A mostra tem por 
objetivo principal promo-
ver a interação entre as 
unidades de ensino que 
compõem a Rede Muni-
cipal de Educação, ofe-
recendo um espaço para 
que todas as instituições 
mostrem de forma inte-
rativa os trabalhos que 
foram desenvolvidos 
ao longo do ano leti-
vo de 2019, buscando a 
ideia de experimentação, 
aprendizado, criatividade 
e inovação”, destacou.
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MalBEc VERT
Em parceria com a casa de fragrância 

Firmenich, o Boticário uniu o álcool 
vínico, característico do DNA de 

Malbec, com a sensação das uvas 
congeladas do Ice Wine, vinho obtido 

por meio de uma colheita especial sob 
temperaturas de -8ºC. O resultado: 

Malbec Vert, uma fragrância marcante, 
mas com um toque de frescor. O 

novo perfume teve inspiração em 
homens autênticos e que sempre 

estão em busca de novas escolhas e 
possibilidades.

MosTRa DE ciNEMa
Com o objetivo de promover a 

diversidade na sétima arte, a pré-
estreia do filme israelense Synonymes 

marca o lançamento da 13ª Mostra 
“O Amor, A Morte e As Paixões”, 

na próxima quarta-feira, dia 20 de 
novembro, às 19h30, no Cinema 

Lumière do Banana Shopping. O filme 
é uma preparação para a Mostra, que 

acontecerá entre os dias 12 a 26 de 
fevereiro de 2020. O longa-metragem, 

que tem direção de Nadav Lapid, foi 
premiado com o Urso de Ouro no 

69º Festival Internacional de Cinema 
de Berlim. Os ingressos para a pré-

estreia podem ser adquiridos na 
bilheteria do cinema ou no site www.

cinemaslumiere.com.br

aPRENDiZaDo
O curso “Fazendo um Trader do Zero” 

será realizado no setor Marista, em 
Goiânia, entre os dias 02 e 13 de 

dezembro, para os interessados em ter 
autonomia para atuar com o mercado 
financeiro. O curso será composto por 
aulas teóricas sobre o mundo cripto e 
sua tecnologia, o bitcoin, os altcoins e 

as exchanges, e as aulas práticas serão 
ministradas por experts no mercado 

financeiro que mostrarão o que são os 
criptoativos, como funciona e quanto 

os investidores poderão aplicar.

coMEMoRaÇÃo
Assim como a leitura, os picolés e 

sorvetes agradam dos pequenos até 
os mais velhos. Por isso, a Creme Mel 

Sorvetes se une à Turma do Cabeça Oca 
e participa, hoje, às 18h30min, da festa 

de comemoração de 30 anos da primeira 
publicação do autor Christie de Queiroz. 
O evento acontecerá no espaço de festa 

infantil Mundo Mágico.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Parceria - O trader Domingos Neto e o CEO Haroldo Menezes receberão convidados investidores 
na noite de 21-11, para lançamento da parceria entre a iRH Trading & a FXTM Partners.

Margem - Após cinco anos sem agenda na capital, 
o mais recente trabalho da cantora e compositora 
Adriana Calcanhotto, a turnê Margem, chega ao 
Teatro Rio Vermelho, dia 12 de dezembro.

2 3

4

Talk Show -  O cirurgião plástico Marcus Serra promove, hoje 
às 19h, um Talk Show no Órion Business & Health Complex com 
um time de especialistas para tirar todas as suas dúvidas sobre 
cirurgia plástica e beleza. 
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Défilé - A estilista paulistana Isabella Roccia 
apresenta na próxima quarta-feira, dia 20, o desfile 
de lançamento da Voir, marca de alta costura com 
estilo fashion francês.
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rompimento de barragem

Perícia lista problemas em escolas 
de área afetada por lama da Samarco

o documento aponta 
ainda que a recons-
trução das duas co-

munidades, que inclui as 
obras de novas escolas, está 
com o cronograma atrasa-
do. A Ramboll foi uma das 
consultorias contratadas 
conforme acordo firmado 
em janeiro de 2017 en-
tre o Ministério Público 
Federal (MPF), a Samarco 
e suas acionistas Vale e 
BHP Billiton. As minera-
doras aceitaram custear 
perícias especializadas 
para avaliar os impactos 
da tragédia nas dezenas 
de municípios da bacia do 
Rio Doce e o andamento 
das ações de reparação.

“Mesmo após quatro 
anos do desastre, a Funda-
ção Renova ainda mantém 
escolas temporárias que 
apresentam problemas 
estruturais para acolher os 
alunos das escolas de Ben-
to Rodrigues e Paracatu de 
Baixo. Essas não possuem 
estrutura acessível e es-
paço para atividades de 
tempo integral”, registra 
um dos relatórios a que a 
Agência Brasil teve aces-
so. Segundo o documento, 
desde 2017, cerca de 1,2 
mil alunos de Mariana 
(MG) estão sem direito ao 
ensino em tempo integral

A Fundação Renova foi 

criada como desdobramen-
to do Termo de Transação e 
de Ajustamento de Conduta 
(TTAC) celebrado em 2016 
entre o governo federal, os 
governos de Minas Gerais e 
do Espírito Santo, a Samar-
co, a Vale e a BHP Billiton. 
Cabe a ela gerir todas as 
medidas de reparação dos 
danos causados na tragédia.

Os documentos da Ram-
boll elencam outros proble-
mas das ações conduzidas 
pela entidade. No distrito 
de Gesteira, que pertence 
ao município de Barra Lon-
ga (MG) e também foi de-
vastado pela lama, a escola 
definitiva já foi reconstruída. 
No entanto, a nova insta-
lação apresentou proble-
mas como vazamentos e 
infiltrações. Já no distrito 
de Povoação, em Linhares 
(ES), a ampliação prevista 
para a Escola Municipal 
Penha da Costa não foi re-
alizada até o momento.

Há ainda, em um dos re-
latórios, uma avaliação do 
projeto de formação vol-
tado para educadores que 
atuam nas comunidades 
atingidas. Uma proposta foi 
apresentada pela Univer-
sidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e pela Uni-
versidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), que prevê 
6 mil vagas em cursos de 

aperfeiçoamento, 72 em es-
pecialização, 36 em mestra-
do e 18 em doutorado. No 
entanto, nenhum curso 
teve início. Por enquanto, 
de acordo com o docu-
mento, foram investidos 
somente 4% do previsto 
para ações de capacita-
ção na bacia do Rio Doce.

Procurada pela Agência 
Brasil, a Fundação Renova 
informa que a formação dos 
educadores deve começar 
em abril de 2020. A funda-
ção também diz que as es-
colas temporárias de Bento 
Rodrigues e Paracatu de 
Baixo estão de acordo com 
a legislação educacional e 
em consonância com a de-
manda que se tinha no perí-
odo. “Entre os anos de 2016 
e 2018, o atendimento do 
tempo integral de Mariana 
estava suspenso e, portanto, 
essa não foi uma demanda 
colocada anteriormente”, re-
gistra em nota.

De acordo com o texto, 
a retomada da jornada de 
tempo integral no muni-
cípio ocorreu no segundo 
semestre desse ano e, pe-
rante a demanda, já foram 
providenciados os imóveis 
para o funcionamento do 
contraturno escolar. “Os 
projetos executivos e obras 
de adequação e construção 
começarão em breve e, no 

próximo ano letivo, as esco-
las contarão com novos es-
paços para abrigar exclusi-
vamente o tempo integral”, 
acrescenta a entidade. A 
Fundação Renova diz ainda 
que está em tratativas para 
atender ao pleito do muni-
cípio de Mariana referente 
ao pagamento das despesas 
para a ampliação do Progra-
ma de Tempo Integral.

Além disso, a entidade 
sustenta que a Escola Mu-
nicipal Gustavo Capanema, 
em Gesteira, foi construída 
logo após o rompimento 
da barragem para suprir 
de forma ágil às demandas 
do momento mais crítico e 
que intervenções vêm sen-
do realizadas para corrigir 
eventuais problemas, como 
vedação de esquadrias e 
impermeabilização da laje. 
A Fundação Renova tam-
bém afirma que busca, jun-
to à prefeitura de Linhares, a 
melhor solução técnica para 
a ampliação da Escola Mu-
nicipal Penha da Costa.

Demandas
Os relatórios da Ram-

boll fazem ainda aponta-
mentos relacionados às 
demandas dos atingidos. 
Os documentos sinalizam 
que não foram reconheci-
dos como vítimas os indí-
genas de uma comunidade 

auto-identificada como 
povo botocudo, situada no 
distrito de Areal, em Linha-
res (ES). O levantamento 
revela também que os ca-
nais de relacionamento da 
Fundação Renova captam 
informações importantes 
associadas às necessida-
des dos atingidos, mas elas 
“não são comunicadas cor-
retamente e não se tradu-
zem em ações efetivas de 
reparação”. Além disso, se-
gundo a consultoria, 19% 
das respostas dadas nos 
últimos 12 meses extrapo-
laram o prazo de 20 dias.

“Na avaliação da Ram-
boll, a Fundação Renova 
tem priorizado a defesa de 
sua reputação na comuni-
cação dirigida à população 
atingida, o que a leva a 
investir em uma comuni-
cação institucional focada 
em propaganda e marke-
ting na maior parte das 
suas publicações. E, nelas, 
busca defender a marca 
da organização em vez de 
mostrar, de forma trans-
parente, a posição contrá-
ria das pessoas que ainda 
não tiveram seus direitos 
reparados. Esse tipo de 
comunicação eleva o ris-
co de conflitos nas áreas 
atingidas e estimula crí-
ticas nas redes sociais”, 
acrescenta a consultoria.

A Fundação Renova diz 
receber uma média de 30 
mil ligações por mês em 
seu canal telefônico de re-
lacionamento e dispor de 
20 centros de informação e 
atendimento, além de já ter 
envolvido aproximadamen-
te 104 mil pessoas em reu-
niões de diálogo coletivo. A 
entidade afirma ter desti-
nado R$ 6,87 bilhões para 
as ações de recuperação e 
compensação e executado 
mais de 1,4 mil obras ao 
longo do território atingido. 
Mais R$1,90 bilhão teriam 
sido pagos em indeniza-
ções e auxílios financeiros 
emergenciais. Em relação à 
comunidade dos botocudos 
de Areal, a Fundação Reno-
va sustenta que ela não está 
na área de sua atuação que 
foi definida pelo TTAC.

Outra conclusão da con-
sultoria é de que, em ape-
nas cinco dos 39 municípios 
considerados atingidos na 
tragédia, tem havido enfo-
que na contratação de mão 
de obra local para as medi-
das de reparação. De acordo 
com a Fundação Renova, 
nas obras dos reassenta-
mentos de Bento Rodrigues 
e Paracatu de Baixo, 70% 
dos trabalhadores são de 
Mariana e a priorização da 
contratação local está pre-
vista no TTAC.

Novos relatórios produzidos pela consultoria Ramboll apontam a existência de problemas estruturais nas escolas que estão 
sendo frequentadas temporariamente pelas crianças a adolescentes que viviam nos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de 
Baixo, ambos destruídos pela lama que vazou após o rompimento da barragem da mineradora Samarco em novembro de 2015
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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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Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul

em campo, o ano de 
2019 termina para 
a Seleção Brasilei-

ra nesta terça-feira (19). 
Diante da Coreia do Sul, o 
Brasil disputará sua última 
partida neste ano. O con-
fronto será realizada em 
Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos, e contará 
com a transmissão da TV 
Globo e do Sportv.

Na véspera do confron-
to, o técnico Tite coman-
dou um trabalho tático 
no palco que receberá o 
duelo, o Mohammed Bin 
Zayed Stadium. Com rela-
ção ao time que iniciou o 
jogo contra a Argentina na 
última sexta-feira, ele fez 
cinco alterações.

Contra a Coreia do Sul, 
o Brasil irá a campo com 
Alisson, Danilo, Marqui-
nhos, Éder Militão e Renan 
Lodi; Fabinho, Lucas Pa-
quetá e Arthur; Gabriel Je-

sus, Richarlison e Philippe 
Coutinho.

-Já estava previsto que 
o Lodi entrasse. Ele já ti-
nha entrado bem nos jo-
gos. O Fabinho construiu 
essas etapas, quando 
entrou foi bem, traz essa 
confiança do clube para 
a Seleção, produziu o seu 
normal, numa função que 
exerce no Liverpool. O 
Paquetá é oportunidade 
de sequência - explicou 
Tite sobre algumas das 
substituições.

Além da mudança de 
nomes na escalação, Tite 
também arriscou algumas 
alterações na formatação 
da equipe para este últi-
mo compromisso de 2019. 
Para ele, antes do início 
das Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022, já em 
março do próximo ano, 
este é o momento de ten-
tar estes ajustes.

- Houve mudanças nes-
ses seis jogos. A gente vem 
fazendo sistematicamente, 
com mudanças de nomes, 
de posições, A fase é dura, 
mas é inevitável para ali 
na frente ter uma referên-
cia importante e nos jo-
gos decisivos e saber com 
quem contar. Ter Coutinho 
de lado é voltar para onde 
mais produziu. Richarli-
son falou que na Seleção 

prefere jogar de 9 e está 
produzindo bem, é um jo-
gador terminal, de capaci-
dade de conclusão muito 
grande - analisou.

Brasil e Coreia do 
Sul se enfrentarão pela 
quinta vez na história. 
O retrospecto até aqui é 
favorável para a Seleção 
Brasileira. São quatro vi-
tórias para a Canarinho e 
apenas uma derrota.

Técnico Tite faz cinco mudanças 
em relação ao time que começou 
jogando contra a Argentina
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BRASIL x COREIA DO SUL
Data: 19/11/19
Local:Mohammed Bin Zayed Stadium
Hora: 17h30 (local) 10h30 (Brasília)
Transmissão: TV Globo e Sportv
Árbitro: Ammar Al Jeneibi (EAU)
Assistente 1: Ahmed Al Rashidi (EAU)
Assistente 2: Jassem Abdulla Al Ali (EAU)
Quarto Árbitro: Hamed Ali Yousef (EAU)
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