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govERno

“Um compromisso de campanha que já é uma 
realidade”, afirma governador sobre a Sala Lilás

na presença da 
p r i m e i r a - d a m a 
e presidente do 

Grupo Técnico Social de 
Goiás, Gracinha Caiado, 
foi inaugurada nesta 
segunda-feira (25/11) 
a Sala Lilás, que é um 

local exclusivo para o 
atendimento de mulhe-
res vítimas de violência. 
O objetivo é promover 
um atendimento mais 
humanizado no momen-
to de realização de exa-
mes de corpo de delito. 

Devido a choque de 
agenda, o governador 
Ronaldo Caiado não 
pôde comparecer à so-
lenidade de entrega da 
Sala Lilás. No entanto, 
em entrevista, o gover-
nador relembrou que o 
atendimento humaniza-
do às vítimas de violên-
cia era um compromis-
so de campanha e uma 
pauta já tratada por ele 
desde o Congresso Na-
cional. “A Sala Lilás é 
um compromisso meu. 
Como deputado federal 
e, depois, como senador, 
discutimos isso em vá-
rios momentos. Já é uma 

realidade”, disse. 
Segundo Ronaldo 

Caiado, o atendimento 
humanizado é funda-
mental para a recupe-
ração das vítimas. “A 
mulher violentada se 
sente constrangida em 
chegar no Instituto Mé-
dico Legal (IML), onde 
não tem um ambiente 
próprio para recebê-la. 
Psicologicamente ela 
está abatida. É uma pes-
soa vulnerável. Ao criar 
um ambiente próprio, é 
lógico que ela vai com 
mais tranquilidade”, e 
completou: “Será exa-
minada, orientada, caso 

necessário, que continue 
um tratamento psicoló-
gico daquele trauma e 
daquela violência que 
ela sofreu”.

Durante a solenidade, 
Gracinha Caiado apon-
tou que “violência física, 
xingamentos e humilha-
ções não são demons-
trações de amor”. Com 
empatia, a primeira-
-dama demonstrou que 
as mulheres que sofrem 
agressões precisam de 
acolhimento e cuidados 
especiais, e que o espa-
ço humanizado atuará 
nesse sentido.

Todos os servidores 

que vão atuar no espa-
ço passarão por treina-
mento específico. “É um 
projeto que vai além do 
espaço físico. Trata-se 
de um ambiente total-
mente humanizado com 
profissionais preparados 
para atender as mulhe-
res de forma especial. 
Também vamos aten-
der crianças vítimas de 
violência. Este projeto 
é modelo e queremos 
levá-lo para outros mu-
nicípios”, explicou o 
superintendente de Po-
lícia Técnico-Científica 
(SPTC), Marcos Egberto 
Brasil de Melo.

Localizado na Superintendência 
de Polícia Técnico-Científica, o 
local será exclusivo para realização 
de exames de corpo de delito 
em mulheres vítimas de violência 
de forma humanizada
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o tempo fechou

Governador Ronaldo Caiado (DEM) decla-
rou guerra definitiva à Enel. A gota d’água é 
a impressão de aumento nos problemas de 
fornecimento de energia elétrica. Produtores 
rurais desfilam um rosário de reclamações e 
mostram vídeos na internet com produtos 
perdidos pela demora no reestabelecimento 
do serviço. Na Grande Goiânia, uma dúzia de 
postes caiu nos últimos dias. A empresa alega 
que vem fazendo os investimentos previstos 
no acordo assinado com o Governo de Goiás 
em agosto e a AGR atesta que os indicadores 
apresentam melhoras. Mesmo assim, a Enel 
Goiás ainda está longe de perder o título de 
pior distribuidora do país. 

falta gente
Um dos pontos apontados para agravar o 
problema é o fechamento dos escritórios do 
interior. Bem ou mal, sempre havia uma equi-
pe que poderia se deslocar mais rapidamente 
aos locais de ocorrência. O novo padrão, com 
a adoção de regionais, não tem sido ágil o su-
ficiente. 

partiu Brasília!
Representantes de governo começaram a 
interlocução com o governo federal nesta 
semana, para viabilizar a vontade manifesta 
desde janeiro por Caiado, que é a cassação da 
concessão. 

não tão simples assim
O principal entrave é convencer o governo 
federal a aderir a essa bandeira. Reverter a 
venda de uma empresa pública seria um pés-
simo sinal ao mercado. Principalmente depois 
do fracasso de participação no megaleilão do 
pré-sal. Expulsar a Enel de Goiás é vista por 
técnicos em Brasília como rejeição ao capital 
estrangeiro de investimento. 

instrumentos
Os dois instrumentos para que o Estado re-
tome a concessionária já estão lançados. Em 
Brasília, Elias Vaz (PSB) apresentou projeto de 
decreto legislativo pra cassar a concessão. Em 
Goiânia, os deputados Lisauer Vieira (PSB) e 
Bruno Peixoto (MDB) assinaram projeto para 
ecampar a empresa, por falta de cumprimen-
to das metas estabelecidas em contrato, à 
época da privatização. A CPI da Alego ajuda a 
criar ambiente político para a medida. 

De molho
Enquanto isso, senador Jorge Kajuru (Ci-
dadania) fica uma semana de repouso, 
depois de sofrer convulsão em plenário 
e ficar internado em hospital de Brasília. 
Essa é a recomendação médica. 

política na cultura
No final de semana, oito entidades culturais 
divulgaram documento de apoio à perma-
nência do escritor, filho de Iporá, Edival Lou-
renço à frente da Secretaria de Cultura. Depois 
de passar a maior parte do tempo a pão e 
água, Edival viu a liberação de dinheiro para o 
fundo específico da cultura em um dia e rece-
ber a notícia no outro de que seria substituído 
pro Adriano, de Anápolis, irmão do ex-deputa-
do Alexandre Baldy. A manobra consolidaria a 
adesão do PP ao governo Caiado. 

peso
Aliado de Daniel Vilela (MDB) em 2018, o 
PP elegeu os deputados federais Profes-
sor Alcides e Adriano do Baldy, e o esta-

dual Coronel Adailton. Sem representan-
te na Câmara de Goiânia. 

Bola Dentro
Ministério da Educação lançou a nova car-
teira de estudante. Será feita através de um 
aplicativo que já está disponível na internet. 
Moderno, prático, pra carregar no celular e 
sem depender de intermediário. 

Bola fora
Ministro da Educação continua causando 
polêmica por apontar a existência de plan-
tação intensiva de maconha em áreas das 
universidades federais. Espanta, principal-
mente, por não ter chamado o colega Sér-
gio Moro pra acabar com a farra. 

falanDo nisso...
Foi o portal da Globo que mostrou. Nú-
mero de homicídios no Brasil continua 
alto, mas caiu mais de 20% na era Bol-
sonaro. Ações aparentemente simples 
como aumento no cerco ao narcotráfico e 
repressão aos líderes de facções nos pre-
sídios tem contribuído para o resultado. 

meio amBiente
“Reciclagem de resíduos sólidos” é tema 
de seminário nesta quarta, 27, no Audi-
tório Costa Lima, da Alego. No comando 
da conversa, a secretária Andrea Vulca-
nis e o ex-deputado Hermes Traldi. 

novo comitê
Também na quarta, tomam posse os 
novos membros do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Meia Ponte. Com a mis-
são de começar já o planejamento para 
diminuir os efeitos da crise hídrica em 
2020 na Grande Goiânia. Vereador Gus-
tavo Cruvinel (PV) é o representante da 
prefeitura da capital no colegiado. 

Base lançaDa
Depois de elaborar o Plano Municipal de 
Saneamento, a prefeitura de Goiânia está 
usando o documento como base para o 
novo contrato de concessão dos serviços 
de água e esgoto. Já existe autorização para 
renovar com a Saneago, que terá que assu-
mir compromissos, como eliminar o lança-
mento de esgoto nos mananciais e oferecer 
alternativa para a captação de água para 
atender a capital. Goiânia é responsável por 
mais de 40% do faturamento da empresa. 

Black na 44
A promoção, que tem mais grife do que 
descontos reais, chega à Região da 44. A 
Black Friday quer atrair mais gente ao local 
ainda até quinta, 28. Para este final de ano, 
está sendo esperado um volume de 1,6 mi-
lhão de clientes no local. 

tuDo em festa
O Rio de Janeiro continua lindo, vestindo ru-
bro-negro em homenagem à maior torcida 
do país e aos dois títulos conquistados no 
final de semana. 

missão
Gleisi Hoffman reeleita presidenta do PT, 
como gostam de falar as petistas. Com Lula 
livre e dizendo que pode não ser candidato. 
Com a missão de melhorar a imagem do 
partido para recuperar espaço a partir das 
eleições municipais do ano que vem. O PT 
ainda terá o segundo maior fundo eleitoral 
para o financiamento da campanha. 

marcelohel@gmail.com

alego

Após votar 28 processos na semana passada, 
deputados têm pauta extensa para esta terça-feira
os deputados da 

Assembleia Legis-
lativa do Estado 

de Goiás (Alego) realizam 
sessão ordinária nesta 
terça-feira, 26, com uma 
pauta contendo 137 pro-
cessos legislativos e um 
requerimento. Devem ser 
apreciadas na reunião 
iniciativas parlamenta-

res, do Poder Executivo, 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO), e 
da Defensoria Pública.

São cinco projetos de 
lei do governador Ronal-
do Caiado (DEM) em fase 
de votação definitiva e 
quatro em fase de pri-
meira votação. Do Exe-
cutivo ainda há um veto 

integral para votação 
única e secreta, e duas 
indicações de nomes 
para compor o Conselho 
Estadual de Educação.

De origem parlamen-
tar a pauta traz 23 proje-
tos de lei para segunda 
e definitiva votação e 45 
para primeira discussão 
e votação, e 52 maté-

rias com pareceres fa-
voráveis aprovados que 
estão sendo encami-
nhados pela Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Redação (CCJ) e dois 
contrários. Há também 
um Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC).

A Defensoria Pública 
do Estado de Goiás é con-

templada na pauta, para 
primeira apreciação e vo-
tação, com o processo nº 
6757/19 que altera dis-
positivos da Lei Comple-
mentar n° 130, de 11 de 
julho de 2017, no objetivo 
de promover a adequação 
dos valores constantes do 
Quadro de Cargos em Co-
missão que compõe o Ane-

xo II da Lei Complementar, 
de modo a reduzir e cor-
rigir a disparidade atual-
mente existente entre os 
valores pagos pelo órgão 
autônomo, notadamente 
para os cargos de dire-
ção e chefia, e aqueles 
pagos pelo Poder Execu-
tivo e outros órgãos au-
tônomos do estado.

“Vamos sancionar a lei na 
porta da Enel”.  (Ronaldo Caiado)
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Trincheira da 90 entram na reta final

Operários passaram o 
final de semana tra-
balhando na obra de 

construção da trincheira da 
90, que tem prazo de con-
clusão marcado para o pró-
ximo dia 30. No sábado, foi 
feita a compactação do piso 
da parte sul da trincheira e 
no domingo (24/11) foi con-
cluída a caixa de passagem 
da galeria de águas pluviais 
e aplicada a emulsão asfál-
tica na pista, em preparação 
para a concretagem final do 
pavimento, que ocorrerá de 
hoje (25/11) até sexta-feira 
(29/11). Após a conclusão 
da obra, a Prefeitura de Goi-
ânia vai marcar evento de 
inauguração com a presen-
ça do prefeito Iris Rezende e 
demais autoridades.

“Depois da concretagem, 
precisamos aguardar o pro-
cesso de cura que deve durar 
pelo menos uma semana, 
antes de liberar para o uso 
de veículos leves e pesados, 
sob pena de comprometer 
o serviço e a durabilidade 
da obra”, alerta o secretário 
municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, Dolzo-
nan da Cunha Mattos.

Com 239 dias de ser-

viço, os dois viadutos já 
foram liberados para o trá-
fego de veículos, nos dois 
sentidos da Avenida 136, 
a pavimentação do corre-
dor e dos demais veículos 
foi concluída e avança a 
execução dos meios-fios, 
das calçadas e o plantio de 
grama e palmeiras Jerivá.

Iniciadas no dia 1 de 
abril deste ano, as obras 
estão em fase de conclu-
são, conforme o cronogra-
ma, restando executar a 
interligação das redes de 
drenagem, a complemen-
tação do pavimento e a 
pintura das paredes.

O sistema de drena-
gem a ser conectado ao 
já existente na Avenida 
Jamel Cecílio, que desce 
para a Avenida 136, pos-
sui 150 m de extensão e 
1,2 m (1.200 mm de diâ-
metro), vai captar a água 
de todo esse sistema 
viário e lançar no Córre-
go Botafogo, impedindo 
qualquer acúmulo de 
água na trincheira. Para 
a construção, está sendo 
utilizado o método não 
destrutivo, que permi-
te fixar o tubo no canal 

a 1,5 m abaixo do nível 
mais baixo da trincheira, 
por meio de macacos hi-
dráulicos. É uma alterna-
tiva de redução de danos 
ambientais e de impactos 
sociais, pois está sendo 
executada sem a escava-
ção aberta do solo e a ne-
cessidade de interdição 
da Avenida Jamel Cecílio.

A trincheira na Rua 90 e 
o viaduto na Avenida 136 
integram o complexo do 
sistema BRT e um conjunto 
de obras que vão promover 
um avanço na mobilidade 
urbana de Goiânia, princi-
palmente das regiões Sul e 
Central da cidade, ao garan-
tir, respectivamente, maior 
agilidade e conforto para 
mais de 120 mil usuários do 

transporte público e a flui-
dez para mais de 100 mil 
veículos, que trafegam pelo 
cruzamento diariamente.

Trincheira da 90
Valor total da Obra: R$ 

10 Milhões a preço inicial.  
Data prevista para término 
das obras civis: 30/11/2019;  
Trincheira com comprimen-
to de 350 m, profundidade 
máxima de 7,20 m e pla-
taforma de 18 m de largu-
ra;  2 passagens superiores 
(viadutos) em concreto 
protendido;  Fornecimento 
e cravação de aproxima-
damente 315 toneladas de 
perfis metálicos;  Execução 
de aproximadamente 4.000 
m² de paredes em placas de 
concreto pré-moldado com 

pintura antipichação.

BRT Norte-Sul
O BRT Norte-Sul tem 

uma extensão de 21,7 km, 
saindo do terminal Recanto 
do Bosque, na região Norte 
da capital, até o terminal 
Cruzeiro do Sul, em Apare-
cida de Goiânia. É compos-
to por duas trincheiras, seis 
terminais de integração 
aos ônibus comuns e 30 
estações de embarque e 
desembarque. A Prefeitura 
está licitando o trecho de 5 
km, entre os terminais Isidó-
ria e Cruzeiro. O prazo para 
conclusão total da obra é 
outubro de 2020.

Todo o sistema está or-
çado em R$ 217 milhões, 
em valores iniciais, sendo 

R$ 140 milhões de recursos 
do FGTS e R$ 77 milhões 
de contrapartida da Prefei-
tura de Goiânia. Em valores 
atualizados chegará a R$ 
400 milhões: sendo R$ 270 
milhões do FGTS e R$ 130 
milhões da Prefeitura.

As obras começaram em 
março de 2015, mas, por 
divergências entre a Prefei-
tura, a Caixa Econômica Fe-
deral e órgãos de controle, 
sofreram uma paralisação 
de oito meses, sendo reto-
madas em março do ano 
passado, após assinatura 
de um TAC entre o Ministé-
rio Público e os envolvidos. 
Com 18 meses de trabalhos 
ininterruptos, já foram cons-
truídos 54,29 % do sistema, 
dados de outubro.

Nesta terça-feira (26/11) o secretário 
municipal de Infraestrutura, 
Dolzonan Mattos, estará na 
trincheira, embaixo do viaduto, às 8 
horas, onde falará com a imprensa
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Governo de Goiás beneficia mais 10 cidades 
com agendamento on-line do Vapt Vupt
O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Administração 
- Sead, amplia a partir de 
amanhã, 25 de novembro, 
o agendamento on-line 
para emissão de Cartei-
ra de Identidade, Carteira 
de Trabalho e Seguro De-
semprego nas unidades 
do Vapt Vupt, garantindo 
mais celeridade no aten-
dimento ao cidadão. A 
modalidade será imple-
mentada em mais 10 pos-
tos da Rede, que abrange 
os municípios de Rio Ver-
de, Itumbiara, Goianésia, 
Águas Lindas, Inhumas, 
Valparaíso, Luziânia, Ipo-
rá, Caldas Novas e Jataí. 

O sistema, que já está 
em funcionamento nas 
unidades do Vapt Vupt de 
Goiânia, Anápolis, Aparecida 
de Goiânia, Trindade e Se-
nador Canedo, resultou em 
uma melhoria significativa 
no atendimento ao cidadão, 
acabando com as filas de 
espera e assegurando mais 
conforto ao usuário. Nos 
primeiros 60 dias de funcio-
namento, foram realizado 
mais de 43 mil atendimen-
tos por meio de agenda-
mento on-line. 

Nas novas unidades que 
disponibilizarão os servi-
ços, o procedimento para 
agendar a emissão de Car-
teira de Identidade, Car-

teira de Trabalho e Seguro 
Desemprego segue o mes-
mo protocolo. É só acessar 
o portal do serviço (www.
vaptvupt.go.gov.br), e se-
lecionar a opção “Agenda-
mento para atendimento 
presencial nas Unidades 
Vapt Vupt”. Ao efetuar o 

agendamento, o usuário 
deve confirmar o serviço 
escolhido, os horários dis-
poníveis e os documentos 
necessários. O atendimen-
to passa a ser obrigatoria-
mente realizado por meio 
de agendamento prévio a 
partir de 2 de dezembro. 

Serviços
Com a ampliação do 

agendamento on-line, o 
governo alcança um to-
tal de 26 unidades com a 
disponibilidade de algum 
tipo de serviço on-line.  
As unidades do Vapt Vupt 
de Rio Verde, Itumbiara, 
Águas Lindas e Goiané-
sia contarão com o aces-
so virtual aos serviços 
de emissão de Carteira 
de Identidade, Seguro 
Desemprego e Carteira 
de Trabalho. Na agência 
Inhumas, será disponi-
bilizado o agendamento 
para Carteira de identida-
de e Seguro Desemprego.

Nas unidades de Cal-

das Novas, Luziânia, Val-
paraíso, Iporá e Jataí, o 
cidadão poderá realizar o 
agendamento prévio para 
a emissão da Carteira de 
Identidade. O cidadão 
que não dispõe de acesso 
à internet poderá agen-
dar o atendimento pre-
sencialmente em qual-
quer unidade Vapt Vupt.

O usuário que não pu-
der comparecer à agência 
na data prevista deverá 
cancelar o agendamento 
em até 24h antes do ho-
rário previsto para o aten-
dimento. O não cancela-
mento impossibilitará um 
novo agendamento pelos 
próximos 15 dias.
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DVD
A dupla Fabrício e  Henrique, formada 

por Fabrício Marques, renomado 
empresário do ramo da moda e da 

construção civil em Goiás, e por 
Henrique, conhecido no meio musical 
como Ronny, primeira Voz da extinta 

dupla Ronny e Max, que teve relevância 
e destaque no cenário sertanejo no 

início dos anos 2000, gravam o primeiro 
DVD da carreira nesta terça-feira, 26 

de novembro. A gravação acontece em 
Goiânia e reúne profissionais da primeira 

linha do mercado sertanejo.

acEssÓRios
Festival atrás de festival e a gente fica 

babando naqueles looks trend que 
invadem as nossas timelines e o dilema 
começa... o coque não ficou como você 

gostaria, o rabo de cavalo fica com 
a mesma cara de sempre ou a franja 

precisa de um truque? Para te ajudar 
a arrasar no penteado, o Boticário 

criou Match Kit Cabelos, a seleção de 
acessórios vai descomplicar a sua vida, 
em qualquer hora e em qualquer lugar.

REciTal
Até quinta-feira (28), a praça de 

alimentação do Shopping Cerrado será 
palco para o recital de música 2019 

da escola Cultura Musical. O público 
poderá conferir apresentações de violão, 

guitarra, bateria, contrabaixo, teclado, 
sanfona, flauta e também de canto. 

A programação terá início às 19h30 e 
entrada franca. 

As performances contemplarão diferentes 
estilos musicais, como sertanejo, rock e 
música clássica, e canções conhecidas 

pelo público, como “Que País É Este”, da 
banda Legião Urbana; “Caminheiro”, da 
dupla Milionário e José Rico; “O Sol”, do 

cantor Vitor Kley; e “Deixa A Vida Me 
Levar”, de Zeca Pagodinho.

coNVERsa soBRE aRTE
Os artistas Jotape, Marcílio Lemos, Selma 
Parreira e Tarcisio Veloso são convidados 

da Arte Plena Casa Galeria para um 
bate-papo presencial que acontece nesta 
próxima quinta-feira, dia 28, às 19h30, na 
Casa Galeria. O tema é sobre os desafios 

da arte, colecionismo e expectativas 
e mercado local e será mediado pelo 

também artista e mestre em História, 
Sandro Tôrres. O evento é gratuito e aberto 

a todos e ainda será transmitido ao vivo 
pelo Instagram (@arteplena.casagaleria).

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Arquiteto - A Natuzzi Editions Goiânia apresenta, na próxima quarta-feira (27), a coleção Ginga, novidade da marca já 
exibidas em outras praças do país.  O arquiteto Leonardo Lattavo, responsável pela Lattoog Design, estará presente, 
apresentando o seu sofá Immenso, uma das peças da coleção Ginga.

M.A.C - Ester Guimarães e Camila Reis foram 
recepcionadas pela badalada produtora de eventos 
Mirelle Pinheiro, no lançamento da coleção especial de 
fim de ano e a black friday, da M.A.C Cosmetics.

2 3

4

Presença - Monick Camargo e  Dr Dieick de Sá prestigiaram o 
evento na a M.A.C Cosmetics, localizada no Flamboyant Shopping.
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Comédia - Os comediantes Fidelis Falante, 
Seu Waldemar e Jacques Vanier prometem fazer 
a platéia “chorar” de tanto dar risadas no dia 
oito de dezembro no Teatro da Puc.
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MEC lança aplicativo que 
serve de carteira de estudante

Para obter o docu-
mento é necessário, 
antes de tudo, que 

a instituição de ensino 
à qual o estudante está 
vinculado insira os dados 
dele no Sistema Educacio-
nal Brasileiro (SEB), do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

Caso a instituição já te-
nha feito o cadastramento, 
caberá ao aluno baixar o 
aplicativo ID Estudantil 
no celular e fazer seu ca-
dastro pessoal. “Os alunos 
que não conseguirem se 
cadastrar devem procurar 
suas instituições de ensino 
e pedir que elas se cadas-
trem junto ao MEC”, disse 
o presidente do Inep, Ale-
xandre Ribeiro Lopes, du-
rante a cerimônia de lan-
çamento do ID Estudantil.

Segundo Lopes, 10.804 
instituições já se cadas-
traram. Destas, 1.966 já 
começaram a enviar ao 
SEB as informações de 
seus alunos. As informa-
ções disponibilizadas 
constituirão um banco 

de dados nacional que 
subsidiará algumas das 
políticas públicas a se-
rem implementadas pelo 
governo no setor da edu-
cação.

De acordo com o o 
ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, o 
custo do documento será 
de R$ 0,15 por unidade 
para o governo, mas será 
gratuito para o estudante. 
“Não cobraremos porque 
a estruturação dessa co-
brança sairia mais cara 
do que o custo por unida-
de”, disse o ministro.

Ainda segundo Wein-
traub, documentos simila-
res poderão ser fornecidos 
pelas instituições de ensi-
no ou até mesmo grêmios 
estudantis. “Se for o caso, 
podem inclusive cobrar 
por isso. O que fizemos foi 
acabar com o monopólio e 
a exclusividade daqueles 
que sempre forneceram 
esse documento”, disse. 
“Se, ideologicamente, o 
estudante quiser, ele pode 
pagar quanto for pela car-
teirinha”, acrescentou.

A abertura para que 
outras entidades – além 
da União Nacional dos Es-
tudantes (UNE), da União 
Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (Ubes) e da 
Associação Nacional de 
Pós-Graduandos (ANPG) 
– emitam esse tipo de 
documento está previs-
ta na Medida Provisória 
895, enviada pelo gover-
no ao Congresso Nacio-
nal em setembro.

Desde então, tanto a 
MP como a ID Estudantil 
têm sido criticadas pelas 
entidades representati-
vas dos estudantes. Se-
gundo o presidente da 

UNE, Iago Montalvão, tra-
ta-se de uma retaliação 
ao movimento estudan-
til. Montalvão disse que 
a principal  intenção do 
governo com essas medi-
das é “prejudicar o movi-
mento estudantil, que fez 
as maiores manifestações 
contrárias a ele”.

A fim de prevenir frau-
des, o MEC informou que 
fará cruzamento dos da-
dos fornecidos por meio 
de aplicativos com as 
informações da Carteira 
Nacional de Habilitação 
e, no caso de estudan-
tes que não têm CNH, 
com os dados fornecidos 

para o documento de 
identidade (RG).

“Inclusive a foto [in-
serida no cadastro via 
aplicativo] passará por 
uma checagem junto ao 
banco de dados do Dena-
tran [Departamento Na-
cional de Trânsito]. Quem 
não tem CNH terá de tirar 
uma foto do RG, frente e 
verso. Um algoritmo en-
tão vai comparar as fotos, 
de forma a dificultar frau-
des”, explicou o diretor de 
Tecnologia da Informação 
do MEC, Daniel Rogério. 
“Pensamos também nos 
empresários: para eles, 
criamos o aplicativo ID 

Validade, que averigua-
rá se o aluno está apto 
para receber os benefí-
cios”, acrescentou.

O MEC alerta que, no 
caso de estudantes me-
nores de idade, será ne-
cessária a autorização 
de um responsável legal, 
que deverá instalar o 
ID Estudantil no celular 
para, então, fazer o ca-
dastro no qual informa os 
dados do menor.

Ainda de acordo com 
o o MEC, eventuais dúvi-
das sobre os aplicativos 
podem ser elucidadas por 
meio do site wwwidestu-
dantil.mec.gov.br.

O Ministério da Educação lançou 
ontem (25) o aplicativo ID Estudantil, 
carteira de estudante virtual que, a 
exemplo da fornecida pelas entidades 
representativas dos alunos, dá direito 
a benefícios como meia-entrada em 
eventos culturais e esportivos
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Aposentados do INSS começam a receber 
segunda parte do décimo terceiro
Aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
começam a receber hoje 
(25) a segunda parcela do 
décimo terceiro salário. 
Os depósitos serão fei-
tos até o próximo dia 6, 
conforme calendário de 
pagamento de benefícios.

A segunda parte do dé-
cimo terceiro será paga 

junto com o benefício 
mensal de novembro. Em 
setembro, os aposentados 
e pensionistas tinham re-
cebido a primeira parcela 
de 50% do benefício.

A consulta ao contra-
cheque está disponível 
no portal Meu INSS. Bas-
ta o usuário clicar na guia 
Extrato de Pagamento de 
Benefício e consultar o 

valor a receber.
A segunda parcela do 

13º salário é paga a apo-
sentados, pensionistas, 
titulares de auxílio-do-
ença, de auxílio-reclusão, 
entre outros beneficiários 
da Previdência Social.

Por lei, não têm di-
reito ao décimo terceiro 
os seguintes benefícios: 
amparo previdenciário 

do trabalhador rural, 
renda mensal vitalícia, 
auxílio-suplementar por 
acidente de trabalho, 
pensão mensal vitalícia, 
abono de permanência 
em serviço, vantagem 
do servidor aposentado 
pela autarquia empre-
gadora, salário-família e 
amparo assistencial ao 
idoso e ao deficiente.
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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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ouro e prata

Anápolis conquista sete medalhas 
nas Paralimpíadas Escolares 2019

três medalhas de 
ouro, duas de prata 
e duas de bronze. 

Os cinco paratletas do 
programa Esporte em 
Ação, da Prefeitura de 
Anápolis, fizeram bonito 
na 13ª edição das Pa-
ralimpíadas Escolares 
2019. A competição foi 
realizada no período de 
18 a 23 de novembro, 
em São Paulo, no Centro 
de Treinamento Paralím-
pico. Reuniu mais de 1,2 
mil paratletas de todo o 
país (de 12 a 17 anos).

O paratleta de nata-
ção, Alan Wallison Pereira 
Aguiar, de 14 anos, retor-
nou para Anápolis com 
um ouro (50 metros peito), 
duas pratas - 50 metros 

costa e 50 metros livre 
- e um bronze no reveza-
mento 4x25 livre. ‘‘Estou 
feliz por conquistar essas 
medalhas e por participar 
desse campeonato. Temos 
espírito de equipe’’, afir-
ma. Seu companheiro de 
natação, Gabriel Zafra, de 
14 anos, obteve duas me-
dalhas de ouro (50 metros 
borboleta e 50 metros li-
vre), além de um bronze no 
revezamento 4x25 livre.

Já Michel Gontijo, de 16 
anos, surpreendeu e con-
seguiu o feito de chegar à 
segunda fase da modali-
dade Bocha ao vencer seu 
adversário, João Mateus, 
do Espírito Santo, por 3 a 
1. Maycon Douglas Barata, 
de 15 anos, fez parte da 

Seleção Goiana no Futebol 
de Sete: até saiu vencedor 
diante do Mato Grosso do 
Sul, no triunfo por 4 a 3.

No atletismo, Marcos 
Vinícius Palmier de An-
drade, de 13 anos, teve 
destaque com sua atua-
ção. ‘‘Fiquei em segundo 
lugar, em uma bateria dos 
250 metros. Ao fim dos 
1000 metros, que é uma 
prova muito disputada, 
terminei em quinto. É a 
primeira vez que parti-
cipo dessa competição. 
Vou lutar para ser primei-
ro colocado no ano que 
vem’’, disse.

O secretário munici-
pal de Esportes, Karim 
Abrahão, comemorou os 
resultados e frisou todo o 

trabalho feito pela Prefei-
tura de Anápolis e Secreta-
ria de Esportes. ‘‘O prefeito 
Roberto Naves valoriza o 
esporte paralímpico, co-
nhece nossos jovens talen-
tos. A professora Silvana 
Pacheco, que dá aulas para 
os nossos paratletas, além 
da diretora Simone Pereira, 
com todo acompanhamen-

to, trabalharam em equipe. 
Esse é o espírito que carre-
gamos no esporte’’, finaliza.

Paralimpíadas
A primeira edição das 

Paralimpíadas Escolares 
foi em 2009, mas em 2019, 
Goiás enviou sua maior 
delegação. Os goianos se 
tornaram a quarta maior 

delegação da competição, 
com 122 pessoas, atrás 
apenas de São Paulo, Mi-
nas Gerais e Pará. Goiás 
participou das modalida-
des de parabadminton, 
atletismo, vôlei sentado, 
tênis de mesa, futebol de 
5, futebol de sete, bocha, 
basquete em cadeiras de 
rodas, atletismo e natação.

Cinco paratletas do programa Esporte em Ação, 
da Prefeitura, participaram da competição no 
Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo
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