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PSDB é o partido que mais perde 
prefeitos; PP é opção da maioria 
O PSDB é o partido que mais perde prefeitos para outras siglas nesse final de ano em 
Goiás. Só para o PP do ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy, o número já chega a 
nove, mas  não será surpresa se passar de uma dúzia. A dez dias de completar  os primei-
ros 11 meses do governo de Ronaldo Caiado (DEM), acontece uma silenciosa corrida de 
prefeitos para siglas diversas daquelas pelas quais eles foram eleitos em 2016. E o PP é 
o partido que mais vem atraindo esses administradores, até o momento. 
O PP está muito próximo de completar a meta fixada pelo presidente do partido, Alexandre 
Baldy, de atingir o número de 50 prefeitos nos seus quadros. Coforme um levantamento a que 
a coluna teve acesso por meio de um ex-parlamentar,  pelo menos 24 prefeitos já decidiram 
trocar os seus partidos pela sigla do ex-ministro das Cidades no governo do presidente Mi-
chel Temer, que somados aos 22 que foram eleitos pelo partido, em 2016 e o de Ceres, Rafa-
eel Melo, que já havia se filiado do partido em outubro, procedente do PSDB, chega-se então 
a 47 no total. Mas se considerar conversas adiantadas com outros que tendem a seguir a 
mesma trilha, a exemplo de Pedro Fernandes, de Porangatu conforme declarações públi-
cas do próprio, e o de Nova América, Eurípedes Manso, que deve concluir as conversas nos 
próximos dias, o número de prefeitos do PP deverá ultrapassar a casa dos 50. 
Preste a ser controlado pelo vice-governador Lincoln Tejota, o PTB é o segundo colocado 
no ranking de partidos com maior perda de prefeitos para o PP, com quatro. MDB, PSD 
e PSB contribuíram com três cada, no ranking dos que mais perdem prefeitos para o PP, 
nesse final de ano.  Na sequência, PTN, PHS, PRTB e PPS colaboram com um gestor cada, 
para aumentar o elenco do concorrente. Além de prefeitos, há também uma cambulha 
de vices-prefeitos que também acertaram filiação. (Veja abaixo a lista de prefeitos que 
decidiram se filiar no PP e suas respectivas origens partidárias).

lincoln Empolga ptB
Com a mudança de direção em nível es-
tadual, com ascensão do vice-governador 
Lincoln Tejota à presidência do partido, o 
PTB é o segundo partido no ranking dos 
que estão atraindo mais prefeitos, nesse 
resto de ano. A expectativa junto ao staff 
de Tejota é que a sigla chegue ao número 
de 40 prefeitos até o final desse mês. Se-
gundo o novo vice-presidente do partido, 
Luiz Sampaio, só nesses últimos dias já 
foi acertada a filiação de 17, sendo quatro 
deles decididos nessa semana. São eles: o 
de Cumari, João Batista Davi Rios (PDT); 
Três Ranchos, Hugo Deleon de Carvalho 
(PSDB); São João d’Aliança, Débora Do-
mingos Carvalhê (PL) e o de Corumbaíba, 
Wisner Araújo de Almeida (PSDB).    

SEm dESgaStES  
O principal líder de um partido de oposição no Estado se diz surpreso, com o fato 
do que considera “desgastes” do governo Caiado em Goiânia, não ter chegado 
ao interior. Foi o que constatou uma sondagem para encomendada para verificar 
a situação política em Goiás. A conclusão a que chegou após o levantamento foi 
que a imagem do governador não sofreu danos por conta das dificuldades vividas 
principalmente no 1º semestre. 

REvogando
Foi aprovado ontem em primeira votação, na Assembleia Legislativa, projeto de 
lei do deputado Humberto Aidar (MDB), que revoga a concessão e a fruição dos 
benefícios fiscais previstos na legislação atual. E quem não está achando graça 
nessa história são as entidades que congregam grandes empresas beneficiárias 
dos programas de incentivos.   

impaSSE 
Em decorrência da alegação de “descumprimento de clausula contratual” no for-
necimento de energia elétrica, a concessionária Enel corre risco de ter a compra 
da antiga Celg anulada, segundo algumas avaliações no mundo jurídico. Mas para 
isso aconteça, o Estado terá que devolver o dinheiro recebido, caso venha ser esse 
o entendimento da Justiça. 

lançamEntoS livRoS 
Será lançado na próxima terça-feira, 26/11, o livro “Planície e poder”, do jornalista e 
escritor Luís de Queiroz, pela Editora Kelps. O evento será às 19:00 no Restaurante 
Árabe – Rua 83 Setor Sul. Só pela qualidade de outras obras do autor, já valeria à pena 
prestigiar Planície e poder, que também promete repetir o sucesso de venda de outras 
obras que marcaram sua trajetória como escritor.  
 
o twittER naS campanhaS
E o professor, doutor em Comunicação So-
cial, Luiz Carlos Fernandes (UFG), vai lançar 
em dezembro, o livro “O Twiteer nas cam-
panhas eleitorais”, novos desafios para os 
atores políticos. A obra é fruto de sua tese 
de doutorado em Sociologia. Às vésperas do 
ano das eleições de novos prefeitos e verea-
dores, o livro chega numa boa hora, para a 
orientação de candidatos e marqueteiros.

pRocEdência - pSdB 
Santa Izabel – Cássia Silvia Caixeta Dourado 
Ipameri – Daniela Vaz Carneiro 
Cachoeira de Goiás – Geraldo Antônio Neto 
Trombas – Agostinho da Nóbrega Rodrigues
Formoso – Alessandra Formoso Carmelo Rosa 
Goiandira – Odemir Moreira de Melo 
Perolândia – Jonathas Cortez da Silva 
Santo Ant Goiás – Frederico Marques Oliveira

pRocEdência - ptB
Anápolis – Roberto Naves
Bela Vista – Narcia Kelly Alves da Silva 
Bom Jesus – Daniel Vieira Ramos 
Montividiu  do Norte – Jacira Martins Fernandes  

pRocEdência - pmdB (mdB)
Amorinópolis – Silvio Isac de Sousa
Aurilandia – Rubens Batista de Queiroz
Fazenda Nova – Afrânio Ferreira Filho

pRocEdência - pSd 
Jaupaci – Laerte Dourado dos Santos
Mutunópolis – Jonas Luiz Guimarães 
Palmelo – Eladir de Paula Ribeiro 

pRocEdência - pSB 
Bonfinópolis – Kelton Pinheiro
Sta Fé – Maria Erli da Silva de Siqueira
Aporé – Renato Sirotto Carvalho 

pRocEdência - ptn 
Matrinchã – Cláudia Valéria Alves

pRocEdência - ppS 
Ivolandia – Fábio Seabra Guimarães

pRocEdência - pRtB 
Sta Cruz – Mateus Félix Lopes 

pRocEdência - phS 
Jesúpolis – Eygnerley Justino de Morais
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Bolsonaro 
tem candidato

O partido de Jair Messias trabalha com a 
possibilidade de registro e participação 
já na eleição do ano que vem. No mapa 
do partido, Goiânia está incluída. Exis-
tem algumas possibilidades e o nome 
preferido para disputar a prefeitura de 
Goiânia é o do vereador Dr Gian, hoje no 
PSB, e que é pretendido também pelo 
PP. As conversas são iniciais, mas é o 
nome do Aliança hoje para Goiânia.

Vítor no comando
A recente inauguração de escritório polí-
tico em Goiânia com a presença do pre-
sidente, é o aval oficial para o deputado 
federal Vítor Hugo. Está nas mãos deles 
a missão de organizar o Aliança em Goiás. 

pontapé
Nesta quinta, 21, o presidente Bolso-
naro comanda o início da coleta de 
assinaturas para a formação do novo 
partido. O TSE não aceita as assina-
turas digitais pretendidas pela nova 

sigla. Vai ter que buscar as 491 mil as-
sinaturas de eleitores e correr muito 
para tentar conseguir o registro no 
primeiro semestre do ano que vem. 

erro
Bolsonaro comete um erro político ao 
querer presidir o novo partido. Normal-
mente, não se concentra tantos poderes 
em mesmas mãos. Aliás, o mesmo erro 
cometido por ditaduras sul-americanas, 
criticadas pelo presidente. 

outro erro
A saída da prisão em Curitiba foi um 
marco para o ex-presidente Lula. Que 
não aproveitou bem a oportunidade. 
Já sumiu do noticiário e dos comentá-
rios políticos. Já saiu arrumando briga, 
quando o momento é de unir lideran-
ças. Isso é o que faria qualquer um que 
tenha pretensão de voltar ao poder. 
Lula atacou a Globo e Ciro Gomes, por 
exemplo. E já deixou claro que o PT não 
aceita ser vice de ninguém. 

enel em xeque
O projeto de lei assinado por Lisauer Vieira 
e Bruno Peixoto retomando a antiga Celg-D 
(hoje Enel Distribuição Goiás) é apenas jogo 
político. O não cumprimento de metas pode 
gerar rompimento de contrato e a possibili-
dade de retomada da empresa. Mas não da 
concessão, que é objeto da União. 

a Vontade de caiado
Desde o primeiro dia de governo, o gover-
nador Ronaldo Caiado (DEM) tem demons-
trado disposição em cobrar prestação de 
serviço da Enel. No recente acordo, Caiado 
fez questão de trazer a Goiânia a cúpula 
da ANEEL e do Ministério das Minas e 
Energia, além do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia. Soou como uma última 
tentativa de acordo. Com o início do pe-
ríodo chuvoso, ficou mais exposta a falta 
de qualidade nos serviços de energia. 

pressão
A multa da AGR tem assinatura do governa-
dor, em pleno domingo de feriado. A Alego 
vem fazendo a sua parte, trazendo novas 
complicações para a empresa. 

martelo
A possível cassação da concessão da 
Enel só pode ser feita pelo governo fe-
deral. Vai depender da articulação de 
Caiado, que continua sendo voz forte 
em Brasília. Sem aval do governo fede-
ral, não tem cassação de concessão. 

no passado
O então governador Maguito Vilela en-
saiou vender a Rádio e TV Brasil Cen-
tral, despertando interesse de vários 
grupos de comunicação. Esbarrou na 
concessão, feita em nome da Secretaria 
de Governo, órgão estadual. Intransfe-
rível. Este entrave impediu o negócio. 

em Brasília
Integrante da Comissão de Minas e 
Energia, o deputado federal Elias Vaz 

(PSB) tirou a sua casquinha e entrou 
com projeto para cassar a concessão 
da Enel em Goiás. 

centenária
Apenas duas distr ibuidoras no país 
superaram a marca de 100 mil  recla-
mações em 2019? A Enel  Goiás e a 
Enel  São Paulo. 

mais um 
Paulo Trabalho pode assumir o coman-
do do Aliança em Goiás. 

sem concorrência
Jair Bolsonaro fecha o primeiro ano de 
governo sem partido, mas sem concor-
rência na busca pela reeleição. 

tamBém
O mesmo acontece em relação ao Go-
verno de Goiás, com Ronaldo Caiado. 
Que segue como maior liderança do 
DEM em Goiás. 

não caiu
O Vila Nova fecha o ano com apenas 
uma vitória no Serra Dourada, contra 
a Aparecidense na estreia do Cam-
peonato Goiano. Ainda não está, mas 
deve ser rebaixado para a Série C nes-
te final de semana. Melancólico.

marcelohel@gmail.com

“O passado não reconhece 
o seu lugar: está sempre 

presente....”.  (Mário Quintana)

alego

Líder do Governo, Bruno Peixoto diz que Executivo vai 
recorrer de liminar que suspendeu PEC da Educação
o líder do Governo, 

deputado estadu-
al Bruno Peixoto 

(MDB), disse, em entre-
vista logo após o encer-
ramento da sessão plená-
ria desta quarta-feira, 20, 
que o Governo do estado 
vai recorrer da liminar 
que suspendeu a Emenda 
Constitucional que inclui 
2% de vinculação consti-
tucional da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG) 
nos 25% da Educação. 
“Vamos recorrer e tenho 
certeza que não prospe-
rará tal liminar. Até mes-
mo porque 30 deputados 
votaram nominalmente. 

Então deve sim ser res-
peitada a decisão do Ple-
nário”, afirmou.

A decisão da juíza Pa-
trícia Dias Bretas, da 5ª 
Vara da Fazenda Púbica 
Estadual, atendeu ação 
movida pelo 1º secretá-
rio da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, 
deputado Cláudio Meirel-
les (PTC). Segundo a ação, 
acatada pela magistrada, 
a PEC tratava de outro 
assunto e teria tramitado 
fora do prazo regimental. 
No entanto, Bruno Peixo-
to defende não ter havido 
irregularidade e acredita 
na derrubada da liminar. 

“Nós entendemos que 
tudo foi feito de manei-
ra correta. O Regimento 
Interno não proíbe, pelo 
contrário, ele permite a 
emenda, desde de que 
seja aprovada, nominal-
mente, com no mínimo 
25 votos, e nós obtivemos 
30 votos. Então eu enten-
do que a democracia, a 
vontade do Plenário deve, 
sim, ser respeitada. E en-
tendo, enquanto jurista, 
que o Poder Judiciário vai 
compreender que a von-
tade do Plenário deve ser 
respeitada”, argumentou.

A liminar suspendeu 
os efeitos da emenda 

até o julgamento defi-
nitivo do mérito e esta-
beleceu multa de até R$ 
100 mil em caso de des-
cumprimento.

A PEC acolheu a emen-
da de Bruno Peixoto, que 
propõe mudanças na 
aplicação de recursos da 
Educação, por incluir a 
verba destinada à Univer-
sidade Estadual de Goiás 
(UEG) dentro dos 25% 
do orçamento do Estado 
destinados à Educação. A 
emenda atendeu a uma 
solicitação do governador 
Ronaldo Caiado (DEM).

Ao propor alterar o ar-
tigo 158 da Constituição, 

o Poder Executivo prevê 
que o Estado vai aplicar, 
anualmente, no mínimo 
25% da receita de impos-
tos, compreendida e pro-
veniente de transferências, 
na manutenção e desen-
volvimento do ensino, na 
educação básica, na edu-
cação profissional e no 
ensino superior, incluída a 
UEG, assegurando a essa 
última a destinação de 2% 
da base vinculada. Portan-
to, com a alteração, a verba 
de manutenção da UEG 
passou a compor o total de 
gastos da administração 
estadual com os três níveis 
educacionais, ou seja 25%.
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projeto

Goiás Turismo apresenta projeto Trem 
Cultural que passará por Senador Canedo

o objetivo da apre-
sentação foi obter 
o envolvimento dos 

promotores que atuam nos 
municípios da região para 
a mobilização que o pro-
jeto necessitará. Na expo-
sição feita pelos gestores 
do órgão, foi detalhado 
o que é a iniciativa, suas 
metas, a etapa em que o 
projeto está, os benefícios 
e impactos que trará para 
os municípios englobados.

Organizada, no âmbito 
do MP, pela Área do Meio 
Ambiente e Consumidor 
do Centro de Apoio Ope-
racional (CAO), a reunião 
contou com a participa-
ção dos promotores Marta 
Moriya Loyola e Glauber 
Rocha Soares, de Senador 
Canedo, e Fabrício Roriz 
Hipólito, de Pires do Rio. 
Também estiveram pre-
sentes a subprocuradora-
-geral de Justiça para As-
suntos Institucionais do 
MP, Laura Maria Ferreira 

Bueno; os assessores da 
Subprocuradoria Steve 
Gonçalves Vasconcelos e 
Lílian Conceição Mendon-
ça de Araújo, e o coordena-
dor da Área do Meio Am-
biente e Consumidor do 
CAO, Delson Leone Júnior.

Entre os gestores do 
Estado, estiveram presen-
tes o presidente da Goiás 
Turismo, Fabrício Borges 
Amaral; o presidente do 
Consórcio Intermunici-
pal de Cultura e Turis-
mo da Estrada de Ferro, 
José da Slva Faleiro, e 
o superintendente do 
Instituto do patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), Alysson 
Ribeiro e Silva Cabral.

No encontro, a sub-
procuradora Laura Bue-
no pontuou que o pro-
jeto apresentado pela 
Goiás Turismo tem co-
nexão com a atuação do 
MP-GO, já que cabe à 
instituição a atribuição 

de defesa do patrimônio 
histórico e cultural. Os 
promotores presentes 
aproveitaram para fazer 
questionamentos sobre 
detalhes do projeto.

Os gestores explicaram 
na reunião que a iniciati-
va envolve um consórcio 
entre os municípios da 
Região da Estrada de Fer-
ro. Criado em 2015, esse 
consórcio teve o interesse 
inicial de apenas 5 muni-

cípios, mas, atualmente, 
conta com 12 cidades: Cal-
dazinha, Bonfinópolis, Leo-
poldo de Bulhões, Silvânia, 
Vianópolis, Orizona, Pires 
do Rio, Santa Cruz, Urutaí, 
Ipameri, Goiandira e Cata-
lão. A ideia é que, com a in-
tegração de esforços, seja 
implantado um trem cul-
tural que percorra o traje-
to da linha férrea que liga 
esses municípios, criando 
uma rota de valorização 

da cultura regional.
O projeto encontra-se, 

atualmente, na fase de fi-
nalização do edital para 
contratação de empresa 
visando à realização do 
estudo de viabilidade téc-
nico econômico-financeiro.

Encaminhamentos
Ficou deliberado no 

encontro que o material 
da apresentação será re-
passado aos promotores 

dos municípios engloba-
dos pelo projeto e que 
não puderam participar 
do encontro. Assim, re-
ceberão a apresentação 
promotores de Leopol-
do de Bulhões (que tem 
Bonfinópolis como distri-
to), Silvânia, Vianópolis, 
Orizona, Urutaí, Ipameri, 
Goiandira e Catalão. O 
encaminhamento será 
feito pela Área do Meio 
Ambiente e Consumidor. 

A Goiás Turismo apresentou ao 
Ministério Público de Goiás, em 
reunião na semana passada, o 
projeto Trem Cultural e Turístico da 
Região da Estrada de Ferro
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Chorinho tem última edição do ano
O Projeto Grande Hotel 
Vive o Choro, o tradicional 
Chorinho, chega à últi-
ma edição de 2019 nesta 
sexta-feira (22/11). A partir 
das 19h30, sobem ao palco 
em frente ao Grande Hotel 
os cantores goianos Fausto 
Noleto e Grupo; Caramuru 
Brandão e Hugo Baltazar; 
e Grupo Coró de Pau.

O projeto já virou tradi-
ção na agenda cultural dos 
goianienses. O evento cul-
tural é promovido pela Pre-
feitura de Goiânia, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult), desde 2003 
e reúne grande público no 
centro da capital. Neste ano, 
o projeto retomou com no-
vidades, passando a aconte-
cer quinzenalmente e com 
duas atrações por edição. O 
primeiro show começa às 
19h30 e termina às 20h30 

e a segunda apresentação 
tem início às 20h45 com 
encerramento às 22h.

De acordo com a direto-
ra de eventos culturais da 
Secult, Marci Dornelas, o 
balanço do projeto é mui-
to positivo. “Contando com 
esta última edição, tivemos, 
no total,11 sextas-feiras 
desde a volta do Chorinho, 
em 2019. E só temos que 
reconhecer o quanto é um 
evento que contempla tan-
to os goianienses quanto 
os artistas goianos, que 
merecem todos os nossos 
aplausos por toda a parceria 
e apresentações de extrema 
qualidade musical com cho-
rinho, samba e MPB. Cho-
rinho é um evento muito 
querido por nós da Secult 
e por diversas pessoas que 
marcam presença. Ano que 
vem tem mais”, afirma
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EsQUENTa BlacK FRiDaY
A rede Bob’s preparou um Esquenta Black 

Friday exclusivo para os clientes Bob’s Fã. Desde 
o dia 18, o cliente cadastrado no programa de 

fidelidade da marca pode acessar cupons de 
desconto com promoções únicas, como três 

trios (Bob’s Burguer + Cheddar + Big Bob) com 
preço sugerido de R$ 45 e dois milk shakes 

300ml + batata mega pelo valor sugerido de 
R$ 23,90, entre outras ofertas. “Nosso cliente 
Bob’s Fã é o consumidor fiel da marca, então 
oferecemos para eles essas ofertas especiais. 

Para eles, a Black Friday já começou e permanece 
mesmo após o término da promoção nas lojas!”, 

completa Raquel. O Esquenta Black Friday segue 
até o dia 1º de dezembro.

caNTaTas
As cantatas do Flamboyant Shopping 
começam nesta quinta-feira, dia 21 de 

novembro, com a apresentação do coral 
Projeto Vozes do Natal, às 19h30. No total 

serão quatro apresentações, durante todas 
as quintas-feiras, até o dia 19 de dezembro.  
A programação contará ainda com a Banda 

de Música da Polícia Militar (05/12) e a Banda 
de Música do Exército Brasileiro (28/11), além 

do Projeto Vozes do Natal, que encerra a 
temporada de cantatas em parceria com o 

Coral de Libras do Grupo Flamboyant no dia 19 
de dezembro. A atração é aberta ao público e 

irá acontecer em frente ao Concierge, no Piso 3.

EsPoRTEs
A 1ª Mobility & Show Goiás, que ocorrerá nos 

dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, 
reforçará a ideia da importância da atividade 
física, e principalmente para as pessoas com 

deficiência (PcD). A feira oferecerá esportes 
gratuitos para PcD, como vôlei sentado, bocha, 
tênis de mesa e futebol para amputados. Além 

disso, contará uma exposição de veículos 
zero km com isenção de impostos, teste-
drive desses carros e informações sobre a 

documentação necessária para o veículo. O 
evento será gratuito e acontecerá no Parque 

Agropecuário de Goiânia, das 12h às 18h, no dia 
29, e das 10h às 18h, nos dias 30 de novembro e 

1º de dezembro.

aNiVERsaRiaNTE
O aniversariante desta 5a feira (21) e o 

empresário e gourmet Elpidio Fiorda que 
certamente os amigos estão se reunindo 

para uma prévia da comemoração,  já que a 
tradicional Feijoada do Elpidio é a festa do seu 

aniversário e será realizada este ano no Bolshoi 
Pub dia 30 com a Banda Clube Retrô tocando 

os melhores sucessos dos anos dourados da 
décadas de 70/80/90.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Moud - Nesta quinta-feira, 21, a Moud abre suas portas na Rua 142 do setor Marista trazendo uma moda contemporânea, elegante e com 
um corte impecável. Idealizada pelos empresários Erica Berquó, Dylly Dè Carly e Patricia Witovicz, a marca veio para atender as mulheres que 
prezam por estilo, qualidade e versatilidade. A coleção Primavera/Verão da Moud chega à loja com cores vibrantes e um caimento incrível.

Moda e arquitetura - A blogueira Layla Monteiro e o 
arquiteto Leo Romano realizaram bate-papo sobre moda 
e arquitetura no decorado Opus Vítreo. O evento foi para 
arquitetos convidados pela empresa Finart Móveis. 

2 3

4

Tempo de praia - A empresária Silvinha Umbelino recebe amigos, 
imprensa e clientes para a apresentação da sua linha de Beach 
Wear, que acontece hoje, na Manga Rosa do Setor Marista. A 
anfitriã receberá os convidados com comidinhas do Buffet Ankai, 
bebidas do Zimbro Bar e set list  do DJ Daniel Tavares.
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Convidados - Os arquitetos Eduardo Bittar, 
Alex Dalcin e Tati Tavares participaram do bate-papo.
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Promessa de camPanha

Pagamento do 13º do Bolsa Família 
está garantido, diz porta-voz

o porta-voz da Presi-
dência da República, 
Otávio Rêgo Barros, 

afirmou ontem (20) que o 
pagamento do benefício 
extra do Bolsa Família, a 
ser creditado em dezembro, 
está totalmente garantido.

“Eu conversei com o mi-
nistro Osmar Terra [Cidada-
nia], ele esclareceu algumas 
informações equivocadas 
em relação ao pagamento 
do 13º. Os recursos finan-
ceiros existentes são sufi-
cientes para arcar com os 
pagamentos que têm início 
previsto para 11 de dezem-
bro”, disse Rêgo Barros. O 
porta-voz disse que o pró-
prio Ministério da Cidadania 
poderia esclarecer a fonte 
dos recursos. Caso a reserva 
do programa Bolsa Família 
seja insuficiente, o próprio 
ministério pode remanejar 
dinheiro de outras áreas.  

A declaração foi em 
resposta à uma reporta-
gem do jornal Folha de 
S. Paulo, que apontou in-

suficiência de recursos na 
dotação orçamentária do 
programa, que é vincula-
do ao Ministério da Cida-
dania. Mais cedo, em sua 
conta no Twitter, o presi-
dente Bolsonaro classifi-
cou a reportagem como 
mentira e fake news.

Promessa de campanha 
eleitoral de Bolsonaro, o 
pagamento da 13ª parcela 
do Bolsa Família a todos 
os beneficiários do pro-
grama foi anunciada em 
outubro, com a edição da 
Medida Provisória (MP) Nº 
898. O adicional totaliza 
uma injeção extra de R$ 
2,58 bilhões na economia.

O Bolsa Família atende 
atualmente cerca de 13,5 
milhões de famílias que 
vivem em situação de ex-
trema pobreza, com renda 
per capita de até R$ 89 
mensais, e de pobreza, com 
renda entre R$ 89,01 e R$ 
178 mensais por membro. 
O benefício médio pago a 
cada família é de R$ 189,21.

O benefício está previsto em medida 
provisória anunciada em outubro
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Apesar da inclusão, população preta 
e parda não se vê representada
O Brasil atingiu um indica-
dor inédito em 2019: pela 
primeira vez, pessoas que 
se identificam como pre-
tas ou pardas superaram 
os autodeclarados bran-
cos nas universidades fe-
derais. De acordo com a 
pesquisa Desigualdades 
Sociais por Cor ou Raça 
Brasil, feita pelo Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), os 
pretos ou pardos somam 
50,3% dos alunos regu-
larmente matriculados no 
ensino superior público.

Os dados, porém, não 
refletem necessariamente 
a percepção dos negros em 
relação a acesso ao espaço 
universitário. “Eu acho que 
a semana da Consciência 
Negra está aí exatamen-
te para provar que esses 

dados não são verdadei-
ros. Eu, pessoalmente, não 
acredito em notícias assim. 
É pura desinformação”, 
afirma Filipe Davi Cardoso 
dos Santos, estudante de 
filosofia da Universidade 
de Brasília (UnB).

A pesquisa mostra que 
pode haver motivo para Fi-
lipe não perceber o avanço. 
Apesar do número de estu-
dantes dessa parcela popu-
lacional ter aumentado, o 
abandono dos cursos ainda 
é alto - 28,8% desses alunos 
não chegarão a graduação.

Homicídios
O estudo mostra, ain-

da, que as dificuldades da 
população preta ou parda 
vão além do acesso ao 
estudo superior. A taxa de 
homicídios nesse grupo, 

na faixa etária de 15 a 29 
anos, é de 98,5 por 100 
mil habitantes. Pessoas da 
mesma faixa etária que se 
identificam como brancas 
contabilizaram 34 homicí-

dios por 100 mil. “Somos 
uma população constan-
temente ameaçada. So-
fremos com a violência 
urbana e a violência do-
méstica. O nosso sangue 

ajudou a fundar esse país. 
E ainda assim as pessoas 
pretas não têm políticas 
públicas necessárias para 
nos tirar da margem da 
sociedade”, afirma a estu-

dante de Ciências Sociais 
Ramara Catarine da Silva.

Representatividade
A população preta ou 

parda - correspondente a 
55,8% dos brasileiros - não 
elege pessoas da mes-
ma cor. Na esfera federal, 
24,4% dos deputados elei-
tos se declaram pretos ou 
pardos. O cenário se repe-
te nos estados: 28,9% dos 
representantes públicos 
pertencem ao grupo de-
mográfico majoritário. “Es-
ses indicadores de repre-
sentação são importantes 
para monitorar como os 
grupos minoritários se 
inserem em espaço de to-
mada de decisão”, afirmou 
a analista de População 
e Indicadores Sociais do 
IBGE, Luanda Botelho.
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos
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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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o próximo ano

CBF publica calendário exclusivo 
do futebol feminino de 2020

seguindo a determi-
nação de acelerar o 
desenvolvimento do 

futebol feminino, a CBF 
publica nesta quarta-feira 
(20) o primeiro calendário 
exclusivo de competições 
femininas. A tempora-
da de 2020 contemplará 
cinco disputas nacionais, 
sendo duas na categoria 
adulta e três de base. 

A programação movi-
mentará 96 equipes em 382 
jogos, que serão realizados 
em todas as regiões do país. 
O calendário também inclui 
a reserva para as Datas-FIFA 
e para as competições ofi-
ciais da FIFA e da Conmebol 

no próximo ano, garantin-
do o espaço de preparação 
para a Seleção Brasileira de 
todas as categorias.

- O futebol feminino é 
prioridade para a CBF. Este 
ano, avançamos no calen-
dário, especialmente com 
a reformulação das duas 
séries do Campeonato 
Brasileiro Adulto e o início 
de competições nacionais 
de base Sub-18 e Sub-16. 
E vamos continuar direcio-
nando atenção e investi-
mentos em escala inédita 
para fomentar seu cres-
cimento em todo o país 
– ressalta o presidente da 
CBF, Rogério Caboclo.

Competição já consa-
grada no calendário bra-
sileiro, a Série A1 contará 
na próxima temporada 
com nove equipes da Sé-
rie A do Campeonato Bra-
sileiro Masculino 2019. 

Corinthians, Santos, Avaí, 
Flamengo e Internacional, 
que já disputaram a com-
petição neste ano, seguem 
no torneio. As novidades fi-
cam por conta de São Pau-
lo, Cruzeiro, Palmeiras e 

Grêmio, que conquistaram 
o acesso na Séria A2 de 
2019. Completam a lista 
de 16 clubes participantes 
a atual campeã Ferroviá-
ria (SP), além de São José 
(SP), Vitória (BA), Audax 

(SP), Iranduba (AM), Minas 
Brasília-ICESP (DF) e Ponte 
Preta (SP).

A Série A2 continua com 
seu formato democrático, 
contando com represen-
tantes de todos os estados 
brasileiros e levando o fu-
tebol feminino para cada 
região do país. Ao todo, 36 
clubes disputarão as qua-
tro vagas de acesso à Série 
A1 em 2021.

Nas categorias de 
base, a CBF organizará 
pelo segundo ano conse-
cutivo três competições: 
Campeonato Brasileiro 
Sub-18, Campeonato Bra-
sileiro Sub-16 e o Tor-
neio de Desenvolvimento 
Sub-14, realizado em par-
ceria com a Conmebol. A 
iniciativa proporciona o 
desenvolvimento da mo-
dalidade e o surgimen-
to de novas atletas que 
poderão servir, no futuro, 
a Seleção Brasileira em 
suas diversas categorias.

Temporada contemplará cinco 
competições, sendo duas na categoria 
adulta e três de base. A Série A1 
terá pausa para a disputa os Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020
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