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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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segurança

Estado lança pacote de medidas para 
combater violência contra a mulher

Durante o lançamen-
to do Pacto Goiano 
pelo Fim da Violên-

cia Contra a Mulher, o go-
vernador Ronaldo Caia-
do anunciou mais duas 
medidas, além daquelas 
que efetivam a criação da 
rede de proteção às víti-
mas deste tipo de crime. 
A partir de agora, toda 
autoridade que integra 
a Segurança Pública em 
Goiás – policiais civis e 
militares, agentes peni-
tenciários ou integrantes 
do Corpo de Bombeiros 
– está apta a algemar os 
agressores e levá-los à 
delegacia mais próxima.

Caiado também as-
segurou que nenhum 
cidadão envolvido em 
agressão à mulher será 
nomeado no Estado e 
que, aquele que o fizer, 
já sendo servidor públi-
co, será exonerado.

“Quero deixar bem 
claro que ‘todos por elas’ 
não é simplesmente um 
slogan, uma frase de re-
tórica ou simplesmente 
uma parte do meu discur-
so. O que hoje estamos 
fazendo é uma convoca-
ção e uma determinação 
que dou a todas as au-
toridades de Goiás para 
que possamos reverter 
esses índices de feminicí-
dio no Estado”, ressaltou 
o governador. “Em briga 
de homem e de mulher, o 

governo mete algema no 
agressor”, deixou claro.

Primeiro a discursar no 
evento, que foi realizado 
na manhã desta quinta-
-feira (21/11), no Palá-
cio da Música do Centro 
Cultural Oscar Niemeyer 
(CCON), o secretário esta-
dual de Segurança Públi-
ca, Rodney Miranda, afir-
mou que a alta incidência 
da violência doméstica, 
bem como a de outros ti-
pos de crimes, está asso-
ciada à impunidade.

“Nós temos combatido 
o ingrediente alimenta-
dor deste tipo de violên-
cia. Como exemplo, cito 
uma das grandes opera-
ções realizadas pela Polí-
cia Civil, que prendeu, de 
uma só vez, 151 covardes, 
que cometeram violência 
sexual e estavam impu-
nes”, informou.

Responsável por toda 
a articulação entre gover-
no estadual, sociedade ci-
vil, empresários, prefeitu-
ras, câmaras legislativas, 
igrejas, Ministério Público 
e Tribunal de Justiça, a 
titular da Secretaria de 
Desenvolvimento So-
cial (Seds), Lúcia Vânia, 
lembrou que as medidas 
que visam proteger a 
mulher contra a violên-
cia doméstica devem ex-
trapolar ações nas áreas 
legislativas e de segu-
rança pública.

“É preciso que a gen-
te mude o traço cultural 
dos goianos, que carre-
gam com muita força o 
machismo”, comentou a 
ex-senadora, que foi a 
relatora da Lei Maria da 
Penha no Senado Federal.

Presidente do Grupo 
Técnico Social de Goiás, 
Gracinha Caiado desta-
cou que o acordo mul-
tidisciplinar costurado 
pelo governador e pelos 
secretários de Estado, 
entre setores público e 
privado, já resulta em 
medidas efetivas. Tanto 
que, ainda durante a sole-
nidade, quatro atos foram 
assinados pele chefe do 
Executivo goiano.

O primeiro deles deu 
posse aos representan-
tes da Rede Estadual Pelo 
Fim da Violência Contra a 
Mulher. O segundo é um 
termo de adesão firma-
do entre o Governo de 
Goiás, por meio das Seds, 
com a Prefeitura de Goi-
ânia e com uma série de 
entidades e instituições, 
como faculdades, em-
presas de comunicação, 
associações e federações, 
a exemplo da Federação 
das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg).

Já as outras duas ini-
ciativas são termos de 
cooperação técnica. Uma 
delas vai possibilitar a 
discussão sobre direitos 
das mulheres vítimas 
de violência doméstica 

e familiar com alunos 
e professores da rede 
estadual, por meio do 
projeto “Maria da Penha 
na Escola”. O segundo, 
firmado com o Tribunal 
de Justiça de Goiás e o 
Ministério Público, tem 
o objetivo de recuperar 
e reeducar o agressor 
por meio da realização 
de grupos reflexivos.

Pacote de 
Medidas

Além do projeto “Ma-
ria da Penha na Escola”, o 
Pacto Goiano Pelo Fim da 
Violência contra a Mulher 
preconiza uma série de 
outras ações. Uma delas 
diz respeito ao aplicativo 
“Goiás Seguro”, que estará 
disponível para as ver-
sões IOS e Android. A par-
tir dele, qualquer cidadão 
– e não necessariamente 
somente a vítima – pode-
rá acionar a Polícia Mili-
tar pelo celular. Foi lança-
da, ainda, a Sala Lilás, um 
espaço multiprofissional 
adequado e exclusivo 
para a realização de exa-
mes de corpo de delito.

O pacote de medidas 
anticrime contra as mu-
lheres ainda inclui a ca-
pacitação dos servidores 
das forças de segurança 
pública; abertura das uni-
dades regionais especiais 
para atendimento às mu-
lheres na região do En-
torno do Distrito Federal 

e de Aparecida de Goiâ-
nia; e a disseminação da 
cultura da paz nas em-
presas goianas.

Para a presidente do 
Conselho Estadual da 
Mulher, Ana Rita de Cas-
tro, o lançamento do 
pacto é um momento his-
tórico para Goiás. “Hoje, 
o Estado dá um passo 
significativo; o gabinete 
do governador está assu-
mindo essa responsabili-
dade. Acreditamos que, a 
partir de agora, essa rede 
de apoio às mulheres ví-
timas de violência terá 
mais recursos humanos e 
financeiros”, avaliou.

O prefeito Iris Rezen-
de também participou da 
solenidade. “A mulher me-
rece respeito absoluto e 
temos que acabar de uma 
vez por todas com aque-
les que ainda não enten-
dem a importância delas. 
As mulheres merecem a 
consideração e o carinho 
de toda a população bra-
sileira”, frisou.

Cultura e Corpo 
de Bombeiros

O evento desta quin-
ta-feira não reservou 
boas-novas somente 
para as mulheres. Du-
rante a solenidade, o 
governador quebrou o 
protocolo. Diante de um 
grupo de artistas que 
reivindicava o pagamen-
to de recursos referen-

tes à Lei Goyazes, devido 
pela gestão anterior, Ro-
naldo Caiado anunciou 
que vai repassar, até o fi-
nal desta semana, R$ 30 
milhões para o Fundo de 
Arte e Cultura (FAC).

A declaração ocor-
reu depois do discurso 
do secretário Rodney 
Miranda e antes do da 
titular da Seds, Lúcia 
Vânia. “No ano passa-
do, repassaram R$ 5 
milhões. Vocês sabem 
como pegamos as con-
tas do Estado e, mesmo 
diante das dificuldades, 
estamos vencendo os 
desafios. Vamos fazer o 
maior repasse, de uma 
só vez, para a área da 
Cultura em Goiás”, asse-
gurou Caiado, aplaudido 
por todos que lotaram o 
Palácio da Música.

Durante entrevista 
coletiva, o governador 
também não se furtou 
de responder aos ques-
tionamentos sobre ca-
sos de corrupção no Cor-
po de Bombeiros. “Todas 
as pessoas que estão 
neste momento sendo 
denunciadas, ou estão 
sob investigação, estão 
afastadas. As que real-
mente estão envolvidas, 
quando concluirmos as 
investigações, serão pu-
nidas. As que provarem 
inocência retornaram ao 
cargo. Essa é a posição 
do governo, com total 
tranquilidade”, garantiu.

“Em briga de homem e 
de mulher, o governo mete 
algema no agressor”, diz Caiado
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Prefeitura planta mais de 30 árvores por dia

seguindo o cronogra-
ma de inserir nova 
arborização nos can-

teiros das vias de grande 
fluxo na capital, a Prefeitu-
ra de Goiânia, por meio da 
Companhia de Urbaniza-
ção (Comurg), executou o 
plantio de 600 mudas nos 
últimos cinco dias. Com 
isso, chega a mais de dez 
mil mudas plantadas até 
hoje, contabilizando mais 
de 30 árvores por dia.

Os plantios recentes 
contemplaram as avenidas 
Nova York, no Jardim Novo 
Mundo; e Gercina Borges 
Teixeira e Noel Rosa, no 
Conjunto Vera Cruz. As ár-
vores substituem jamelões 
que foram removidos ou 
são inseridas entre outras 
que serão substituídas em 
breve. O objetivo da admi-
nistração é aproveitar o 
período chuvoso para in-
tensificar o plantio.

As árvores são produ-
zidas nos viveiros muni-
cipais e possuem de um 
metro e meio a dois me-
tros de altura. O presiden-
te da Comurg, Aristóteles 
de Paula, explica que são 
mudas adequadas para 
o ajardinamento urbano 
como: resedá, maria po-
bre, pau ferro, sibipiruna, 
jacarandá, acácia, alecrim 
campineiro e ipê.

Balanço
De janeiro a agosto de 

2019, a Companhia produ-
ziu mais de 17 mil mudas 
de árvores e já fez o plan-
tio de 9.300. No mesmo 
período foram registradas 
três mil ocorrências de 
queda de árvores doentes. 
Para Aristóteles, a produ-
ção e o plantio são bem 

maiores que o número de 
retiradas, isso para manter 
o equilíbrio entre o paisa-
gismo arbóreo da cidade e 
o arquitetônico. “A Prefei-
tura planta bem mais do 
que retira, isso melhora o 
visual da cidade e a quali-
dade do ar de quem mora 
na capital”, afirma.

A ação cumpre o plane-

jamento estabelecido en-
tre Agência Municipal do 
Meio Ambiente (AMMA) e 
Comurg que prevê a subs-
tituição gradativa de todos 
os jamelões da cidade. A 
substituição ocorre respei-
tando a necessidade de 
fazer o plantio de outras 
espécies nos locais. Mais 
de 20 tipos foram pré-

-selecionados e estão nos 
viveiros municipais para 
serem plantados, respei-
tando as características 
de cada região.

Além dos endereços ci-
tados, a companhia já fez 
plantio nos canteiros das 
seguintes avenidas: Aveni-
da Antônio Crispin, na divi-
sa dos setores Grajaú com 

Santa Fé; Avenida Ipane-
ma, no Jardim Atlântico; 
Nazareno Roriz, na Vila Au-
rora; Av. T - 9, Jardim Amé-
rica e Avenidas Antônio 
Fidelis e Alexandre de Mo-
rais, no Parque Amazônia. 
Além dos canteiros, o plan-
tio também se estende a 
rotatórias, praças e demais 
logradouros públicos.

Com intensificação do trabalho, mais de 600 exemplares foram plantados nos canteiros somente 
nos últimos cinco dias. Desde o início do ano, a capital já recebeu mais de 10 mil novas mudas
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desenvolvimento

Fórum discute Agenda Aparecida 2050 neste sábado, 23
A Prefeitura de Aparecida 
realiza neste sábado, 23, 
a partir das 8h, o primeiro 
fórum do projeto Agenda 
Aparecida 2050, que visa 
formular pesquisas, enga-
jamento social, debates e 
atividades de envolvimen-
to da população sobre o 
futuro da cidade.  O evento 
terá como tema a “Segu-
rança Pública e a qualida-
de de vida”, a ser realizado 
na Escola Municipal de 
Educação Integral (EMEI) 
Monteiro Lobato, no Jar-
dim Tiradentes. A macror-
região Cidade Livre/Jardim 
Tiradentes será a primeira 
a ser contemplada com o 
primeiro dos seis fóruns 
que serão realizados.

O projeto terá como 
missão identificar as ne-
cessidades das diferentes 

regiões urbanas e apre-
sentar soluções inteligen-
tes para situações emer-
gentes, com a participação 
da população, sociedade 
civil, instituições de ensino 
superior e especialistas de 
várias áreas de estudos. No 
final de cada fórum, será 
formulado um documento 
com as informações sobre 
demandas identificadas e 
soluções propostas para as 
situações emergentes.

Antes de cada fórum 
será realizada pesquisa 
pelo Instituto Fortiori, na 
região escolhida para se-
diar o evento, para diag-
nosticar o perfil dos mo-
radores, desenvolvimento 
econômico, saúde, edu-
cação, segurança, entre 
outros, traçando um diag-
nóstico completo para 

auxiliar as discussões de 
grupos de trabalhos que 
acontecerão durante a 
execução do projeto. 

A Agenda Aparecida 
2050 é uma realização 
do Grupo Jaime Câmara e 
conta com a colaboração 
da Associação Comercial e 
Industrial de Aparecida de 
Goiânia (Aciag), do Conse-
lho de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável e 
Estratégico (Codese), e das 
instituições de ensino su-
perior, como a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Pon-
tifícia Universidade Católica 
de Goiás (PUC-GO), Univer-
sidade Estadual de Goiás 
(UEG), Universidade de Rio 
Verde (UniRV), faculdades 
Suldamérica, Alfredo Nasser 
(Unifan) e Nossa Senhora 
Aparecida (Fanap).
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FEiJoaDa aPoRca
Criada com o conceito e selo de qualidade APorca, a Feijoada 

da APorca 2ª Edição estará de volta no próximo mês. Com 
menu renovado, realizado pela curadoria de Fabrícia Calixto e 
o Chef Marcos Soares, a segunda edição contará com quatro 

tipos de feijoada, sendo elas, a feijoada tradicional, feijoada 
vegetariana, feijoada de frutos do mar e a carioca, além das 

bancadas de petisco que prometem agradar os mais variados 
paladares. Brasileiríssima, essa edição que será realizada na 
bela Villa Cavalcare, contará com um time de peso em seu 
line up, como a sambista Mara Cristina, o Sertanejo Murilo 

Huff, o Dj de funk Mario Pires que assina o Baile do Mario e o 
Dj Múcio. Totalmente reformulado, o evento aumentou suas 

proporções e está preparado para receber seus convidados no 
melhor estilo APorca.

REFREsKaNT
Mais sabor, aroma e cor de fruta. Estas são as características 

do novo Refreskant, da goiana GSA. Um novo sabor pede 
uma nova embalagem. Por isso, Refreskant também chega 
de visual novo nas gôndolas de todo o país.  O já conhecido 

slogan “Refreskant é o sabor” volta repaginado. Foi atualizado 
para “Refreskant é o sabor, agora com mais sabor”. A canção, 
protagonizada pela dupla sertaneja goiana Bruno e Marrone 

há mais de dez anos, pode ser ouvida novamente nas rádios e 
redes sociais.

TEcNoloGia
Atenta à tecnologia e ao novo momento do mercado, em 
que as redes sociais e os aplicativos de mensagens podem 

ser aliados para fechar um negócio, a EBM Desenvolvimento 
Imobiliário desenvolveu um aplicativo exclusivo para 

aproximar seus produtos dos corretores e, consequentemente, 
do público. Por meio do Tudo EBM é possível ter acesso 

a materiais como imagens, fichas técnicas e informações 
dos empreendimentos, o que propicia mais praticidade no 

momento da venda. Para acessar, o corretor só precisa baixar 
a plataforma e se cadastrar com seu registro profissional. A 

iniciativa ainda poupa o meio ambiente com o estímulo à 
diminuição de impressão desses materiais

PoUPaR E GaNHaR
Ainda dá tempo de concorrer aos prêmios em dinheiro da 

campanha “Vem Poupar e Ganhar - Sicredi”,  que segue até o 
dia 11 de dezembro. A cooperativa de crédito fará no total 309 
sorteios até o fim da campanha. Serão entregues prêmios de 

R$ 2 mil, R$ 10 mil e no dia 28 de dezembro acontecem os três 
sorteios mais esperados com prêmios no valor de R$100mil 

cada, todos líquidos de impostos. Para participar da promoção 
não precisa de inscrição, basta ter uma conta corrente ou 

conta poupança no Sicredi ou no Woop Sicredi (conta digital) 
e acumular números da sorte para participar dos sorteios. A 

cada 100 reais aplicados em Poupança, Sicredi Invest, RDC ou 
Depósito à Prazo a partir do dia 01/04/2019, você recebe um 

número da sorte e a cada R$ 100 reais aplicados em poupança 
programada, você receberá números da sorte em dobro. Todos 

os depósitos geram números da sorte para os 309 sorteios 
durante o ano de 2019. Quanto mais depositar, mais chances 

de ganhar. O regulamento e as condições de participação estão 
disponíveis no site www.vempoupareganhar.com.br

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Camarote - Ana Laura Clemente é a responsável por assinar o camarote temático do Caldas 
Country Show e esse ano o tema foi Vegas e para o ano que vem ela revelou que será Hollywood.

Sertanejo - A dupla brasiliense Paulo e Fernando se 
apresenta no próximo dia 26 de novembro na Vilão 
Premium, no Setor Marista, em Goiânia, onde vai cantar, 
entre outras canções, o seu hit que começa a bombar nas 
rádios de todo o Brasil, Relacionamento Aberto.

2 3

4

Viagem – O administrador Fábio Castilione em recente 
viagem ao Templo de Zu Lai, no município de Cotia.
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Beleza – A Assessora de imprensa Alessandra Camara, 
produzida pelo  Beauty Artist Gustavo Ribeiro. 
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Nascidos em junho e julho sem 
conta na Caixa podem sacar FGTS

a Caixa Econômica 
Federal inicia hoje 
(22) mais uma eta-

pa de liberação do saque 
imediato do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), que paga até 
R$ 500 por conta ativa ou 
inativa. Os trabalhadores 
nascidos em junho e julho 
- sem conta no banco - po-
derão retirar o dinheiro.

O saque começou em 
setembro para quem tem 
poupança ou conta corrente 
na Caixa, com crédito au-
tomático. Segundo a Caixa, 
no total os saques do FGTS 
podem resultar em uma li-
beração de cerca de R$ 40 
bilhões na economia brasi-
leira até o fim do ano.

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

Atendimento
Os saques de até R$ 

500 podem ser feitos nas 
casas lotéricas e terminais 

de autoatendimento para 
quem tem senha do cartão 
cidadão. Quem tem cartão 
cidadão e senha pode sa-
car nos correspondentes 
Caixa Aqui, apresentando 
documento de identifica-
ção, ou em qualquer outro 
canal de atendimento.

No caso dos saques de 
até R$ 100, a orientação da 
Caixa é procurar casas lo-
téricas, com apresentação 
de documento de identi-
ficação original com foto. 
Segundo a Caixa, mais de 
20 milhões de trabalhado-
res podem fazer o saque 
só com o documento de 
identificação nas lotéricas.

Quem não tem se-
nha e cartão cidadão 
e vai sacar mais de R$ 
100, deve procurar uma 
agência da Caixa.

Embora não seja obri-
gatório, a Caixa orienta 
ainda, para facilitar o 
atendimento, que o tra-
balhador leve também a 
carteira de trabalho para 
fazer o saque. Segundo o 
banco, a carteira de tra-

balho pode ser necessária 
para atualizar dados.

As dúvidas sobre valo-
res e a data do saque po-
dem ser consultadas no 
aplicativo do FGTS (dispo-
nível para iOS e Android), 
pelo site da Caixa ou pelo 
telefone de atendimento 
exclusivo 0800-724-2019, 
disponível 24 horas.

A data limite para saque 
é 31 de março de 2020. 
Caso o saque não seja fei-
to até essa data, os valores 
retornam para a conta do 
FGTS do trabalhador.

Horário especial
Para facilitar o atendi-

mento, a Caixa vai abrir 
2.302 agências em ho-
rário estendido hoje e 
na segunda-feira (11). As 
agências que abrem às 
8h terão o atendimento 
encerrado duas horas de-
pois do horário normal.

As que abrem às 9h te-
rão atendimento uma hora 
antes e uma hora depois. 
Aquelas que abrem às 10h 
iniciam o atendimento 
com duas horas de ante-
cedência. E as que abrem 

às 11h também iniciam o 
atendimento duas horas 
antes do horário normal.

A lista das agências 
com horário especial de 
atendimento pode ser 
consultada no site da 
Caixa. Nesses pontos, o 
trabalhador poderá tirar 
dúvidas, fazer ajustes de 
cadastro e emitir senha 
do Cartão Cidadão.

A Caixa destaca que o 
saque imediato não alte-
ra o direito de sacar todo 
o saldo da conta do FGTS, 
caso o trabalhador seja de-

mitido sem justa causa ou 
em outras hipóteses pre-
vistas em lei.

Essa modalidade de 
saque não significa que 
houve adesão ao saque 
aniversário, que é uma 
nova opção oferecida ao 
trabalhador, em alternati-
va ao saque por rescisão 
do contrato de trabalho.

Por meio do saque ani-
versário, o trabalhador po-
derá retirar parte do saldo 
da conta do FGTS anual-
mente, de acordo com o 
mês de aniversário.

Banco antecipou calendário de 
retirada de até R$ 500 por conta
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Bom desempenho no Enade pode 
ajudar a conseguir emprego, diz Inep
Um bom desempenho no 
Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes 
(Enade) pode trazer bene-
fícios na hora de conseguir 
um emprego, de acordo 
com o presidente substi-
tuto do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), Camilo Mussi. 
Neste domingo (24), cerca 
de 435 mil estudantes do 
ensino superior estão ins-
critos para fazer o exame. 
As provas serão aplicadas 
em 1.063 municípios. 

“É importante que o 
aluno que vai fazer o Ena-
de tenha noção de que o 
exame é um dos elemen-
tos usados para avaliar a 
instituição em que ele se 
formou”, disse Mussi. “É im-
portante ter noção de que 

entrevistas [de emprego] 
e de mercado de trabalho 
avaliam isso, se aluno es-
tudou em uma instituição 
boa”, acrescentou.

O Enade é um exame 
feito por estudantes - ao 
final dos cursos de gradu-
ação - para avaliar conhe-
cimentos, competências e 
habilidades desenvolvidas 
ao longo do curso.

O estudante precisa fazer 
o exame para colar grau e 
receber o diploma, mas não 
existe a obrigação de uma 
nota mínima para que ele 
seja aprovado. Alguns es-
tudantes acabam, portanto, 
não se dedicando ao exame, 
segundo o Inep. 

Na última avaliação, 
em 2018, a média geral 
das notas dos estudantes 
da maior parte dos cursos 

avaliados foi menor que 
50 pontos, em uma escala 
que vai até 100. 

Esse desempenho re-
flete na avaliação da qua-
lidade das instituições de 
ensino superior, já que o 
exame é um dos compo-
nentes dessa avaliação, 
que leva em consideração 
também o Questionário 
do Estudante, de preen-
chimento obrigatório para 

quem vai fazer o Enade, a 
infraestrutura das institui-
ções, o corpo docente, en-
tre outros critérios. 

Mussi incentiva os es-
tudantes a se prepararem 
para a prova pois, com um 
bom desempenho, eles po-
dem dizer que saíram “de 
instituição que teve uma 
boa nota no Enade e uma 
boa avaliação institucional”.

O MEC estuda ainda ou-

tras formas de tornar o Ena-
de mais atraente. Uma delas 
é divulgar os nomes dos 
estudantes que tiveram os 
melhores desempenhos no 
exame. A intenção é tornar 
público apenas os nomes 
daqueles que acertaram 
mais de 60% da prova. Não 
será divulgada a nota espe-
cífica, mas a faixa de acertos. 

De acordo com o pre-
sidente substituto, isso 
ainda não deverá ser im-
plementado nesta edição, 
pois é necessário que os 
participantes estejam 
cientes das regras e que 
permitam essa divulgação. 
A divulgação deverá ser 
implementada “nos próxi-
mos exames”, disse. 

Para este domingo, 
Mussi afirmou que já está 
tudo pronto para a aplica-

ção e que as provas já fo-
ram distribuídas. “É impor-
tante visualizar o local de 
prova e planejar com an-
tecedência como chegar a 
ele, para que não se atrase 
devido à ausência ou redu-
ção do transporte público”, 
recomendou. 

O local de prova está 
disponível no Cartão de 
Confirmação de Inscrição, 
que pode ser acessado no 
Sistema Enade.

Neste ano, o Enade ava-
liará os cursos das áreas 
de ciências agrárias, ciên-
cias da saúde e áreas afins; 
engenharias e arquitetura 
e urbanismo; e os cursos 
superiores de tecnologia 
nas áreas de ambiente e 
saúde, produção alimentí-
cia, recursos naturais, mili-
tar e de segurança.
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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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copa do mundo sub-17

Símbolo da conquista já está 
no Museu Seleção Brasileira

talles Magno recebeu 
a medalha de cam-
peão do Mundial 

Sub-17 nesta quinta-feira. 
O atacante esteve no Mu-
seu Seleção Brasileira du-
rante a manhã para par-
ticipar da cerimônia de 
entrega da taça da Copa 
do Mundo, conquistada 
no último domingo. Talles 
entregou o troféu para o 
Presidente da CBF, Rogério 

Caboclo, e recebeu dele a 
medalha do título. Coor-
denador das Seleções de 
Base, Branco também par-
ticipou da ação.

Parte do grupo que se 
consagrou campeão mun-

dial, Talles não estava mais 
com a Seleção na final 
contra o México, no Está-
dio Bezerrão, no Distrito 
Federal. O atacante sofreu 
uma lesão na coxa direita 
e teve de deixar a compe-

tição mais cedo. Durante o 
resto da campanha, no en-
tanto, foi lembrado pelos 
companheiros, que dedica-
ram as vitórias a ele.

- É um valor muito gran-
de, uma felicidade enorme, 

poder ser lembrado pelos 
meus companheiros. Fi-
quei muito emocionado, 
muito feliz, pelos meus 
amigos, meus irmãos, que 
eu formei lá na Seleção. 
Vou levar para o resto da 
vida - declarou o atacante.

Durante a entrega da 
medalha, Rogério Caboclo 
reforçou a importância de 
contar com os melhores jo-
gadores disponíveis na Se-
leção Brasileira. O Presiden-
te da CBF aproveitou para 
agradecer o Vasco da Gama, 
clube de Talles Magno, pela 
compreensão em ceder o 
atacante para o Mundial.

- Foi um trabalho para 
que ele pudesse estar co-
nosco. A Seleção já não 
abre mão de ter todos os 
melhores jogadores em to-
das as equipes. Era esse o 
caso, por isso lutamos tan-
to para que ele  estivesse 
lá. Essa agora é uma peça 
de Museu para sempre, 

para a eternidade.
De medalha no peito 

e com a taça entregue ao 
Museu, Talles Magno al-
moçou com o Presidente 
Rogério Caboclo na sede 
da CBF. Durante a refei-
ção, o atacante encontrou 
outros campeões mundiais 
com a Seleção Brasileira 
Principal: o ex-lateral Cafu 
e o ex-zagueiro Márcio 
Santos. Talles posou para 
foto com os dois ídolos e o 
também tetracampeão do 
mundo, Branco, Coordena-
dor das Seleções de Base.

-Agradeço a todos da 
CBF, aos meus companhei-
ros, à comissão técnica da 
Seleção, pelo apoio moral. 
Em todos os momentos, 
desde que cheguei até a 
lesão que eu tive. São mo-
mentos que eu vou levar 
para sempre no meu cora-
ção. É um título que não é 
só meu, mas de todos vo-
cês - concluiu Talles.

Após deixar 
a Seleção pro 
conta de uma 
lesão, atacante 
conheceu o 
troféu da Copa 
do Mundo pela 
primeira vez
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