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Balestra elogia 1º ano do 
governo Caiado e não nega 
possibilidade de realinhamento 
político no futuro
Dedicado às atividades de empresário rural no município 
de Inhumas desde que encerrou o seu 8º mandato conse-
cutivo na Câmara Federal, o ex-deputado Roberto Balestra, 
75 anos, disse que Caiado agiu corretamente no campo 
administrativo, nesse 1º primeiro ano de governo, segu-
rando o caixa. Com as finanças organizadas, prevê o início 
da realização de obras a partir de agora. Aponta foco por 
parte do governador na direção escolhida, a quem descre-
ve como um político que não aceita coisas erradas do go-
verno e toma providências de pronto, quando necessárias. 
Em sua primeira entrevista desde que voltou à planície, 
Balestra aprova a condução do governo tanto em relação 
às medidas de readequação dos incentivos fiscais, quanto 
às pressões sobre a Enel. Fala de sua expectativa positiva 
em relação ao novo governo. Perguntado, Roberto Balestra 
não nega a possibilidade de voltar a fazer política com o 
atual governador no futuro, com quem diz possuir ligações 
políticas históricas em Goiás.  Esses e outros assuntos na 
entrevista exclusiva à Notícia Pura, a seguir.

Como avalia o 1º ano do governo de Ronaldo Caiado?
Roberto Balestra – Acho que ele está cumprindo o que ele 
prometeu na campanha, está organizando as finanças e 
logicamente, é o que todo mundo faz quando assume, de 
prefeito ao Presidente da República, que  é segurar o caixa. 
Então me parece ser o que ele fez e a partir de agora, deve 
começar a realizar obras.  Mas o que me saltou aos olhos foi 
que na semana passada, ele assinou um convênio de R$ 30 
milhões com a Vila São Cotolengo, em Trindade. Quer dizer, 
um governo para atender o social, ele tem que estar com a 
parte econômica organizada.

Sua  expectativa em relação ao governo Caiado?
Balestra – Eu como em todo o governo eu só espero e de-
sejo o melhor. Ele [Caiado] possui característica muito forte 
e diferente, se comparado aos governos anteriores, mas é 
uma pessoa focada e me parece que ele quer acertar; não 
dá espaço para coisa errada, toma providência na hora; na 

Segurança Pública me parece que as coisas estão cami-
nhando bem, ele vem fazendo um bom trabalho na área. 
Mas é isso, o primeiro ano [do mandato] é de expectativa. 
Então, como ele segurou o caixa nesse primeiro ano, acre-
dito que fará um bom trabalho nesses próximos três anos.

E sobre os incentivos fiscais?
Balestra – Acontece que [Goiás] era um Estado apagado, 
sem expressão nacional. Os incentivos, para um Estado 
que nunca teve, às vezes pode parecer benesses. Mas 
quem é empresário sabe o quanto isso representa para 
uma atividade nova, para a ampliação de um negócio. 
E o governo sempre faz isso focando em emprego, em 
desenvolvimento e recolhimento de impostos. Agora, em 
cada época houve a avaliação daquele momento. Enten-
do que agora é hora de se fazer uma nova avaliação, por-
que houve mudança no cenário nacional e internacional.

Então o governo está  correto?
Balestra – Está, ele tem que fazer isso aí e ninguém melhor 
para ajudá-lo [nessa adequação] do que o empresariado; 
têm a Fieg e as demais entidades, com muita experiência. 
E governo é o seguinte, ele oferece o mínimo e o outro lado 
pede o máximo. Então tem que haver o diálogo. Tudo que o 
governo fizer, o empresariado vai pedir mais, toda concessão 
que for feita ele vai querer mais. Agora, o governo tem que 
ter muita calma, parcimônia e muito diálogo. Nada é impos-
sível, se com uma reunião não der [entendimento], faz duas, 
três, quatro, quantas forem necessárias. Mas no final, chegou 
à conclusão. Tem que ter transparência e conhecimento de 
causa dos dois lados, para chegar a um denominador co-
mum. Então eu acho que está na hora, ele [governo] levan-
tou a lebre, os empresários discordaram, o que é natural, 
mas eles vão chegar a um denominador comum.

Sobre o imbróglio com a Enel?
Balestra – Acho que o governo está certo. Eu não sei den-
tro da legislação se é possível anular o contrato, isso eu 
não sei... Mas é um negócio muito forte, que foi amarrado 
pelo governo federal. Mas de qualquer maneira tudo vale, 
no momento que o governo aperta à Enel, dá coragem aos 
empresários e a toda sociedade, para reclamar. Mas alguma 
coisa eu acho que eles [Enel] vão ter que refazer para não 
perder [a concessão]. Agora, se fizesse uma pesquisa aberta 
para as pessoas votar, em qualquer lugar em que elas es-
tivessem, colocando ali o número do seu título de eleitor, 
sem precisar ir à urna, pra ele [cidadão] se manifestar sobre 
qual deve ser a posição do governo em relação à Enel. Aí ele 
[governo] teria um respaldo popular muito bom.

Algum outro ponto em especial, que chama a sua atenção?
Balestra – Uma coisa que me deixou mais tranquilo nes-
se governo foi a compreensão em relação ao problema 
da água em Goiânia, porque anteriormente a gente não 
se viu como foi tocado, no diálogo, as visitas. Sem pres-
são, convenceu todo mundo e não faltou água. Eu me 
curvo diante dessa situação porque foi muito importante 
a forma adotada pelo governo nessa questão da água, 
que resolveu o problema sem guerra.

O senhor encerrou a carreira política?
Balestra – A minha missão agora é ajudar os companheiros 

que sempre me ajudaram durante todos esses anos. Vou aju-
dá-los nessa eleição de prefeito, e aquele que falar que não 
candidato, mas apoia o fulano, então é aquele que eu apoio.

Como vê a aproximação do PP com o governo Caiado?
Balestra – Eu estou vendo isso aí pela imprensa.  Eu tenho 
as reservas necessárias com relação ao Alexandre Baldy, ele 
tem uma história na política diferente daquela em que eu 
acredito. Mas ele me parece que, em função da interpreta-
ção que está sendo dada à política, ele está correto, muda 
de partido, negocia diretório que é uma arma poderosa.

Marconi Perillo volta a fazer política?
Balestra – O Marconi, politicamente falando é uma pessoa 
muito forte, ninguém fica no poder 20 anos, se não tiver 
liderança. Ele teve esses problemas [os processos judiciais 
e a prisão]. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde ele 
será inocentado ou condenado, mas tudo vence. Ele é uma 
pessoa nova, não parou de fazer política, continua ligando 
para os amigos, vai manter viva a imagem dele...

O senhor e o governador Ronaldo Caiado podem voltar a 
fazer política juntos?
Balestra – Eu fui companheiro dele a vida toda, nós éramos 
inseparáveis. Nessa eleição, como eu sempre tive posição 
clara e transparente... Eu só faço política com os compa-
nheiros e fizemos uma reunião com todos [em 2018] e eles 
disseram:  nós queremos apoiar o Zé Elitons. Então vamos 
apoiar. Mas eu nunca deixei de reconhecer os méritos po-
líticos do Ronaldo, ele ganhou a eleição legitimamente, é 
o governador. Acho que temos um respeito mútuo muito 
grande e sabemos como nós somos, porque sempre fize-
mos política juntos. No passado o meu pai era companheiro 
do pai dele na política, meu avô era companheiro do avô 
dele. Então tem uma tradição. Agora, circunstancialmente 
ele está exercendo o mandato, eu fiz oposição a ele. Ele tem 
os companheiros que o ajudaram, que têm que e estar do 
lado dele. Seria uma afronta se ele me chamasse para o 
governo, principalmente no primeiro ano.

O senhor pode disputar a Prefeitura de Inhumas?
Balestra – Não, agora eu estou tentando é ser um bom 
marido, um bom pai, um bom filho, um bom companhei-
ro e ver se ainda dou conta de ajudar a construir algu-
ma coisa. Tudo tem o momento certo, agora é a vez dos 
companheiros que estão se preparando para a eleição 
de prefeito e vereadores. Eu já tive oito mandatos con-
secutivos, acho que está bom demais. Agora eu tenho 
que estar lá [em Inhumas] para apoiar os outros. O nosso 
candidato a prefeito é o atual, o João Antônio.
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“Bancada goiana está unida em prol 
dos municípios goianos”, garante Caiado

todos que visitaram 
a Agência Goiana de 
Infraestrutura e Trans-

portes (Goinfra), em Goiânia, 
nesta semana, encontraram 
o pátio lotado por 113 re-
troescavadeiras estaciona-
das lado a lado. Os veícu-
los têm destino certo: cada 
uma das 80 prefeituras con-
templadas por meio do con-
trato de repasse de patrulha 
mecanizada estabelecido 
entre o Governo de Goiás e 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). A entrega simbólica 
das chaves foi feita nesta 
quinta-feira (28/11) pelo 
governador Ronaldo Caiado, 
o vice-governador Lincoln 
Tejota, o secretário de Esta-
do de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Antônio 
Carlos de Souza Lima Neto, 
parlamentares e prefeitos.

A aquisição de patru-
lha mecanizada para o 
Estado de Goiás e a distri-
buição aos municípios foi 
possível graças à emenda 
parlamentar da bancada 
federal goiana, em forma 
de contrato de repasse, no 
valor de R$ 113 milhões. O 
recurso foi viabilizado por 
Caiado, então senador da 
República, juntamente com 
outros dois senadores e os 
17 deputados federais, ain-
da no ano de 2018. “É uma 

emenda pela qual nós tra-
balhamos fortemente. Isso 
mostra a unidade da nossa 
bancada, independente de 
sigla partidária. Agora, nos-
so secretário da Agricultura 
regularizou todo o processo 
junto aos prefeitos e hoje 
podemos enfim entregar 
113 retroescavadeiras da 
melhor qualidade, para que 
os prefeitos possam melhor 
atender os cidadãos que lá 
habitam”, afirmou o gover-
nador, que antecipou: “No 
ano que vem, serão mais 
99 para completar o aten-
dimento a todos os municí-
pios goianos contemplados 
com o maquinário”.

Em etapas anteriores – 
que começaram em março 
deste ano –, foram entre-
gues máquinas e equipa-
mentos entre caminhões 
basculantes, caminhões 
pipa, tratores agrícolas (mais 
plana) e motoniveladoras 
aos municípios contempla-
dos. No total, somando as 
entregas já feitas e as duas 
etapas de entregas de re-
troescavadeiras, serão 545 
maquinários destinados 
às Prefeituras goianas. De 
acordo com o cronograma 
estabelecido pela Seapa, 
em fevereiro de 2020 serão 
entregues novas máquinas, 
totalizando 212 retroesca-
vadeiras. O maquinário será 

cedido pelo prazo de 60 
meses aos municípios. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Lissauer Vieira, enalteceu a 
parceria entre os Poderes 
Legislativo e Executivo – 
sinergia que está fazendo 
a diferença para os muni-
cípios e os 7 milhões de 
habitantes do Estado. O 
deputado frisou que muitas 
prefeituras têm enfrentado 
grandes dificuldades finan-
ceiras nos dias de hoje. “A 
escassez de recursos não 
deixa com que os prefei-
tos consigam adquirir um 
equipamento, como uma 
retroescavadeira dessa, para 
prestar serviços essenciais à 
comunidade. Mas os depu-
tados federais, com muito 
trabalho, dedicação, mas 
principalmente, por conta 
das emendas impositivas, 
têm tido condições de trazer 
esses benefícios às cidades”, 
afirmou.

Já a líder da bancada 
goiana em Brasília, depu-
tada federal Flávia Morais, 
reconheceu a força políti-
ca do governador junto ao 
Congresso Nacional e ao 
governo federal – atuação 
que inegavelmente abre 
portas para o Estado. “Às 
vezes, algumas pessoas fi-
caram falando: ‘Ah, mas o 
governador não sai de Bra-

sília’. E não pode sair, viu go-
vernador? Não se intimide 
com esses comentários! O 
senhor é importante demais 
para Goiás lá naquelas lutas 
que nós temos no Con-
gresso. Por isso que temos 
conseguido encampar lá 
assuntos importantes para 
Goiás”, argumentou. “Um 
dos exemplos é justamente 
essa luta em relação à Enel. 
Quero dizer publicamente 
que a bancada toda acolhe 
o senhor. Nós não vamos 
nos acomodar”, garantiu.

Beneficiados
Segundo o secretário 

de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza 
Lima Neto, essas máquinas 
são importantes porque 
contribuem para que as 
prefeituras possam realizar 
diferentes serviços. “Esse 
maquinário já tem feito a 
diferença no trabalho re-
alizado pelas Prefeituras 
goianas e farão ainda mais. 
São equipamentos que aju-
dam na manutenção e na 
preservação de estradas, no 
desenvolvimento dos muni-
cípios e proporcionam me-
lhoria na qualidade de vida 
da população”, destaca. 

O prefeito João Alberto 
Vieira Rodrigues contou 
que a retroescavadeira será 

utilizada em Santa Helena 
de Goiás em serviços como 
limpeza urbana, manuten-
ção de praças e vias, bem 
como na recuperação de 
estradas vicinais e na edi-
ficação de estruturas na 
zona rural para fomentar o 
pequeno produtor e onde 
houver demais necessida-
des. “Novos equipamentos 
sempre são bem-vindos. 
Temos de trabalhar sempre 
pela renovação da frota e 
principalmente para trazer 
novas tecnologias que fa-
cilitarão o bom funciona-
mento de todas as secreta-
rias e também da parte de 
manutenção e edificação 
da Prefeitura”, afirmou. Para 
o gestor, a integração do 
governo do Estado e pre-
feituras, bem como Poder 
Legislativo, traz resultados 
reais para a população, sen-
do caminho para o sucesso. 
“Agradecemos ao Governo 
de Goiás, na pessoa do go-
vernador Ronaldo Caiado, e 
também aos deputados que 
direcionaram essas emen-
das quando elas foram pro-
postas”, completou. 

Para Alair Gonçalves, pre-
feito de Cocalzinho, a entre-
ga beneficia principalmente 
o pequeno produtor da zona 
rural, porque o grande tem 
a sua condição melhor de 
desenvolver a sua produção. 
Ao falar em nome de todos 
os prefeitos, elogiou Caiado 
por sua responsabilidade 
com a coisa pública e que 
é notória a satisfação em 
todos os cantos do Estado. 
“O senhor enquanto nosso 
governador está fazendo 
desenvolvendo um traba-
lho extraordinário, com as 
mudanças necessárias para 
que o nosso Estado se ala-
vanque. Por isso, nossos de-
putados federais, estaduais, 
vereadores e prefeitos estão 
todos apoiando e esta união 

de trabalho é muito impor-
tante”, ponderou.

O vice-governador Lin-
coln Tejota lembrou que sua 
carreira política se iniciou 
no interior e, em função 
disto, aprendeu muito cedo 
que lá está a necessidade 
da população e os maiores 
desafios. “O Brasil vive no 
interior, assim como Goiás. 
Temos em nosso Estado 
cidades como Goiânia, Apa-
recida, Anápolis, Catalão, Rio 
Verde, que são as ‘jóias da 
coroa’, como todas as ci-
dades de médio e grande 
porte. Mas é o interior que 
precisa de atenção espe-
cial. Assim que assumimos 
o governo, Caiado determi-
nou que a atenção deveria 
ser para os municípios e 
assim temos feito desde 
então”, comentou.

Também estiveram pre-
sentes os presidentes Pedro 
Sales (Goinfra), José Essado 
(Agrodefesa), Pedro Leonar-
do (Emater) e Vanusa Va-
ladares (Ceasa); o chefe de 
Gabinete de Gestão da Go-
vernadoria, Lívio Luciano; 
o diretor-geral da Adminis-
tração Penitenciária, coro-
nel Wellington Urzêda; o 
tenente-coronel Luiz Carlos 
de Alencar (Casa Militar); o 
superintendente Federal da 
Agricultura em Goiás, José 
Eduardo de França; o supe-
rintendente Norte da Caixa 
Econômica Federal, Marcia-
no de Freitas; os deputados 
federais Adriano do Baldy, 
Flávia Morais, João Campos, 
José Mario Schreiner, Magda 
Moffato e Rubens Otoni; os 
deputados estaduais Amil-
ton Filho, Charles Bento, 
Chico da KGL e Júlio Pina; o 
ex-deputado Roberto Bales-
tra; o representante da FGM 
e prefeito de Porteirão, José 
de Sousa Cunha; o repre-
sentante da AGM e prefeito 
de Araçu, Joelton Bernardo.

Acompanhado pelo vice Lincoln 
Tejota, pelo secretário de Agricultura 
e por deputados, governador 
fez a entrega simbólica de 113 
retroescavadeiras a 80 prefeituras 
contempladas, por meio do contrato 
de repasse no valor de R$ 113 milhões, 
resultado de emenda parlamentar 
viabilizada em 2018
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Sábado tem dia D da Campanha 
de Vacinação contra sarampo

neste sábado, 30 de 
novembro, será re-
alizado o Dia D va-

cinação contra sarampo. 
Em Goiânia, a abertura da 
campanha será no Centro 
Municipal de Vacinação, 
no Setor Pedro Ludovico, 
a partir das 8 horas.

O foco da campanha 
são os adultos jovens de 
20 a 29 anos, porém, a 
população de seis meses 
a 49 anos de idade, pú-
blico selecionado pelo 
Ministério da Saúde para 
tomar a vacina contra 
sarampo, poderá receber 
a dose de acordo com a 
situação vacinal encon-
trada.  A gerência de imu-
nização ressalta que não 
será administrada dose 
extra em nenhuma pes-
soa da faixa etária.

O Dia D faz parte da 
2ª etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação 

contra sarampo. Duran-
te a primeira semana 
desta etapa (de 18/11 
a 25/11/2019), foram 
administradas, no total, 
4.085 doses da vacina trí-
plice viral. Em pessoas de 
20 a 29 anos foram admi-
nistradas até o momento, 
1.500 doses da vacina.

Postos de vacinação
A vacina estará dispo-

nível em 67 postos de va-
cinação que vão funcionar 
de 8 horas às 17 horas, sem 
interrupção do atendimen-
to. Além das unidades pú-
blicas de saúde, haverá 
vacinação no Shopping 
Passeio das Águas.

Sarampo
O Sarampo é uma do-

ença infecciosa exantemá-
tica aguda, transmissível e 
extremamente contagiosa, 
podendo evoluir com com-

plicações e óbitos, parti-
cularmente em crianças 
desnutridas e menores de 
cinco anos de idade.

A transmissão ocor-
re de pessoa a pessoa, 
por meio de secreções 
respiratórias, no período 
de quatro a seis dias an-

tes do aparecimento do 
exantema até quatro dias 
após. Os sintomas do sa-
rampo incluem febre alta, 
exantema maculopapular 
generalizado, tosse, coriza, 
conjuntivite e manchas 
brancas que aparecem na 
mucosa bucal, anteceden-

do ao exantema.
No Brasil já foram con-

firmados este ano 4323 
casos de sarampo, em 18 
Unidades da Federação. 
Destes, 86,6% foram regis-
trados no estado de São 
Paulo e 13,4% foram regis-
trados nos demais.

No município de Goiâ-
nia foram registrados, em 
2019, 80 casos suspeitos 
de sarampo, dos quais 58 
eram residentes em Goiâ-
nia. Três casos foram con-
firmados, 41 foram descar-
tados e 14 permanecem 
em investigação.

Essa é a 2ª etapa da campanha 
voltada para pessoas 
entre 20 e 29 anos de idade
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senador canedo

Festival de Cinema Curta Canedo inicia com 
programação extensa e oficinas técnicas

A quarta edição do Festi-
val Nacional de Cinema 
“Curta Canedo” será reali-
zado entre os dias 27 a 30 
de novembro. Com shows, 
mostra paralela, oficinas, 
workshop, o evento tem 
este ano o tema “O Ci-
nema pela Igualdade e a 
Valorização da Mulher”. 
Idealizado pela produ-
tora cultural Carmeli-
ta Gomes, da Imprensa 
Criativa, a iniciativa tem 
o apoio da Prefeitura de 
Senador Canedo.

As primeiras ativi-
dades do Curta Canedo 
foi a Mostra Paralela 
Educacine, com mostra 
de cinema educativo. 
A abertura oficial será 
nesta quinta-feira, 28 de 
novembro, às 19 horas, 
na Sala de Cinema da 
Praça CEU, no Jardim das 

Oliveiras, com exibição 
de filmes convidados e 
homenagem a diretores.  
Durante o Festival, serão 
realizadas ações junto a 
alunos da rede munici-
pal de ensino e bene-
ficiados pelos Projetos 
Culturais da Diretoria 
Municipal de Cultura. 
Minicursos, debates e 
oficinas são abertos ao 
público, além de Feira 
Cultural com culinária, 
artesanato, exposição 
de literatura, obras de 
artes e fotografia.  En-
tre as apresentações 
artísticas, shows de 
rap com os grupos Re-
visão, Humildes, Viela 
42 e Resgate Periférico; 
apresentação de dança 
e teatro com o Grupo 
Êxtase Cia de Teatro.

No dia 29 de novem-

bro, pela manhã serão 
realizados minicursos, 
com grandes nomes 
da fotografia e cinema 
do Estado, alguns com 
renome internacional, 
como o diretora Adriano 
Gomez, a fotógrafa Rosa 
Berardo, produtor Clei-
ner Micceno, o produtor 
gráfico Dustan Oeven. As 
inscrições são gratuitas 
feitas junto à produção 
do Curta Canedo. Na 
parte da parte, a pro-
gramação se concentra 
com o Curta Canedinho, 
com Festival de Filmes 
Infantis, sessões gra-
tuitas, com distribuição 
de pipoca, aberto para 
toda a família.

No Dia Mundial pelo 
Fim da Violência à Mu-
lher, dia 30 de novem-
bro, a partir das 9 horas, 

será realizado o Encon-
tro das Mulheres, com 
lideranças políticas, 
culturais e comunitá-
rias, com a presença da 
primeira-dama Laude-
ni Lemes, organizadora 
Carmelita Gomes, vere-
adora Marcelita Manze, 
Gláucia Maria Teodoro; 
Diretoras Silvana Beli-
ne, Rosa Berardo, Cirlene 
Pereira, Ana Rita Castro, 
entre outras convidadas. 

Todas as programa-
ções se concentrarão na 
Praça CEU no Jardim das 
Oliveiras. A cerimônia 
de premiação e show de 
encerramento será no 
dia 30 de novembro, a 
partir das 21 horas. Para 
mais informações, o te-
lefone é o 99206-7255 
ou email imprensacriati-
va1@gmail.com. 
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ÁRVoRE DE NaTal
A decoração de Natal do Flamboyant 

Shopping surpreende a cada ano e em 2019 
quem visitar o Garden Flamboyant, poderá 

conferir uma árvore de Natal digital, 
com 25 metros de altura - o equivalente 

a um prédio de aproximadamente sete 
andares. A atração, aberta ao público, 

estará disponível de 23 de novembro a 06 
de janeiro de 2020. Produzida em uma 
estrutura modular com ligas de aço, é 

composta por 4.900 módulos com 320 
LEDs. Além de ser vista a quilômetros 

de distância, dentro da árvore é possível 
fazer fotos em um painel instragramavel 

com tema natalino. Os efeitos de luzes e a 
música no ambiente, transformando-a em 

um verdadeiro espetáculo de Natal.

BlacK FRiDaY
A CVC, acaba de colocar em toda a sua 

rede de mais de 1.400 lojas em todo 
pais amplo cardápio de ofertas em 

viagens pelo Brasil e exterior, incluindo 
a Temporada de Cruzeiros no Nacionall, 
que começa neste mês, com a chegada 

dos transatlânticos para o verão.  Ao 
todo, a CVC oferece mais de 60 mil 

lugares em voos fretados e bloqueios 
em voos regulares da operadora, para 

embarques de novembro até junho 
de 2020, incluindo período de Natal, 

Réveillon, Carnaval e Páscoa, com valores 
que somam descontos de até 50%.

GaRaGE salE
Dez antiquários participarão do 1º Garage 

Sale Gyn, que acontecerá das 09 às 18 
horas, nesta sexta-feira (29), e das 09 às 

14 horas, no sábado (30), no Antiquário 
Brechó Goiano. As principais vantagens 

para os consumidores serão os preços 
baixos, já que os itens estarão com 60% 

de desconto, e a variedade de mercadorias, 
que incluirá móveis, antiguidades e roupas. 

Mais informações: (62) 98339-4343.

MUlHEREs DE 
NEGÓcios

O Passeio das Águas Shopping recebe 
neste sábado, dia 30 de novembro, o 

projeto DELAS – Mulheres de Negócios, 
uma parceria do Grupo Jaime Câmara 

com o Sebrae. O encontro começa 
às 10h, na praça de alimentação, e 

oferece oficinas de diferentes temáticas, 
mentorias, palestras, rodas de negócio 

com exposição e feira de produtos e 
serviços realizados por mulheres. A 

programação é totalmente gratuita.
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Nascidos em agosto sem conta 
na Caixa podem sacar FGTS

a Caixa Econômica 
Federal inicia hoje 
(29) 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 pode-
rão retirar o dinheiro.

O saque começou em 
setembro para quem tem 
poupança ou conta cor-
rente na Caixa, com crédi-
to automático. Segundo a 
Caixa, no total os saques 
do FGTS podem resultar 
em uma liberação de cerca 
de R$ 40 bilhões na eco-
nomia 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 ca-
sas lotéricas, com apre-
sentação de documento 
de identificação original 
com foto. Segundo a Cai-
xa, mais de 20 milhões de 
trabalhadores podem fa-
zer o saque só com o do-
cumento 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, 
para facilitar o atendimen-
to, que o trabalhador leve 
também a carteira de tra-
balho para fazer o saque. 
Segundo o banco, o docu-
mento pode ser necessário 
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 todo o 

país, em horário estendido 
hoje e na segunda-feira (2). 
As agências que abrem às 
8h terão o encerramento 
do atendimento duas ho-
ras depois do horário nor-
mal de término.

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 atendi-
mento pode ser consulta-
da no site da Caixa. Nes-
ses pontos, o trabalhador 
poderá tirar dúvidas, fazer 
ajustes de cadastro dos 
trabalhadores e emitir se-
nha 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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Fraudes vão cair para zero com ID estudantil, diz ministro
O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, dis-
se hoje (28) que acredita 
que as fraudes envolvendo 
carteirinhas de estudantes 
vão “cair para zero” com a 
nova com carteira estu-
dantil digital, a ID Estu-
dantil. “A redução da frau-
de vai ser vertiginosa, não 
vai dar para fraudar mais 
com carteirinha digital”, 
afirmou em entrevista ao 
programa Revista Brasil, 
da Rádio Nacional. 

Para obter o documento 
é necessário, antes de tudo, 
que a instituição de ensino 
à qual o estudante está 
vinculado insira os dados 
do aluno no Sistema Edu-
cacional Brasileiro, do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Até 

ontem (27), mais de 2 mil 
instituições de educação 
básica e 408 de educação 
superior já haviam cadas-
trado seus estudantes. Ao 
todo, mais de 1 milhão de 
estudantes estão cadastra-
dos para obter a ID. 

Após ser cadastrado, o 
estudante precisa, então, 
baixar o aplicativo ID Es-
tudantil no celular e fazer 
o cadastro pessoal. 

O Ministério da Educação 
(MEC) informou, na segun-
da-feira (25), que fará cruza-
mento dos dados fornecidos 
por meio de aplicativos com 
as informações da Carteira 
Nacional de Habilitação e, 
no caso de estudantes que 
não têm CNH, com os dados 
fornecidos para o documen-
to de identidade (RG). 

No caso de estudantes 

menores de idade, será ne-
cessária a autorização de 
um responsável legal, que 
deverá instalar o ID Estu-
dantil no celular para, então, 
fazer o cadastro no qual in-
forma os dados do menor.

Acesso à internet

O ministro destacou 
ainda, na entrevista à Rá-
dio Nacional, que a partir 
do ano que vem, irá am-
pliar o acesso à internet 
em escolas urbanas e ru-
rais. Segundo ele, as es-
colas conectadas facilita-
rão também a emissão da 

carteirinha digital: “Basta 
estar na escola, pedir para 
acessar o wi-fi da escola e 
baixar a carteirinha estu-
dantil digital sem gastar 
um tostão”, aconselha. 

O estudante que solicitar 
a carteira digital terá que 
consentir com o comparti-

lhamento dos dados cadas-
trais e pessoais com o MEC 
para subsidiar o Sistema 
Educacional Brasileiro — o 
novo banco de dados nacio-
nal dos alunos, a ser criado 
e mantido pela pasta.

O ministério poderá 
usar essas informações 
apenas para formulação, 
implementação, execu-
ção, avaliação e monito-
ramento de políticas pú-
blicas. O sigilo dos dados 
pessoais deve ser garan-
tido sempre que possível.

A ID Estudantil é volta-
da para todos os estudan-
tes, desde a educação bá-
sica até a pós-graduação. 
O documento permite o 
pagamento de meia-en-
trada em shows, apresen-
tações de teatro e outros 
eventos culturais.
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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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eA sports

Libertadores no FIFA acirra 
rivalidade entre games de futebol

A EA Sports fechou um 
acordo com a Con-
mebol que prevê a 

inclusão da Libertadores, 
Copa Sul-Americana e Re-
copa no FIFA 20. Os cam-
peonatos  estarão acessí-
veis em todos os modos de 
jogo, como o FIFA Ultimate 
Team. Os clubes classifica-
dos para esses torneios no 
ano que vem estarão pre-
sentes no FIFA 20, inclu-
sive, alguns que ainda são 
exclusivos do concorrente 
Pro Evolution Soccer (PES 
2020), da Konami, como 
Flamengo e Palmeiras. O 
acordo vale ainda para 
agremiações de futebol 
de outras confederações 
da América do Sul, o que 
significa que também 
veremos a estreia de ti-

mes como River Plate e 
Boca Juniors.

A novidade abrange 
ainda a criação da eLiber-
tadores, uma versão digital 
do principal campeonato 
de futebol da Américas, 
com premiações que so-
mam US$ 100 mil (R$ 420 
mil na cotação atual). As 
qualificatórias do torneio 
serão disputadas online, 
com inscrições abertas a 
partir do dia 6 de dezem-
bro. A final será presencial 
aqui no Brasil nos dias 7 e 
8 de março, data em que o 
conteúdo adicional já es-
tará disponível. Ele poderá 
ser baixado gratuitamente 
nas versões para PS4, Xbox 
One ou PC. O Switch, mais 
uma vez, fica de fora.

Não é a primeira vez 

que a EA Sports fecha um 
acordo desse tipo. Em ju-
nho, a desenvolvedora lan-
çou uma atualização que 
colocou a Copa do Mundo 
Feminina no FIFA 19. Se-
leções femininas, aliás, já 
são comuns na série FIFA 

há alguns anos, mas ainda 
são ausências sentidas no 
Pro Evolution Soccer.

A inclusão dos campe-
onatos da Conmebol no 
FIFA 20, portanto, é mais 
um reforço na batalha 
por licenças em games de 

futebol. No ano passado, 
a EA já tinha arremata-
do a Liga dos Campeões, 
depois de um período 
de dez anos de exclusi-
vidade do concorrente 
PES 2020. O acordo se 
mantém este ano, e vale 
também para a Liga Eu-
ropa e Super Cup. O FIFA 
20 ainda conta com di-
versas ligas nacionais da 
Europa, como a La Liga 
(Espanha) - primeira e 
segunda divisões -  e o 
campeonato português.

No PES 2020, o desta-
que é o acordo feito com a 
CBF que incorporou a Série 
A e a Série B ao jogo. Isto 
sem falar na exclusividade 
com grandes clubes, como 
Flamengo e Corinthians. 
No âmbito internacional, 
vale mencionar a parceria 
com a Juventus de Cristia-
no Ronaldo e também com 
a Eurocopa - esta deve che-
gar em uma atualização 

gratuita no ano que vem.  
Vários estádios só podem 
ser apreciados no game da 
Konami, como o Camp Nou 
(Barcelona) e o Allianz Are-
na (Bayern de Munique).

Por enquanto, quem 
quiser jogar com Flamen-
go ou Corinthians no FIFA 
20 terá de esperar até 
março. Torcedores de times 
como Corinthians e Vasco 
precisam torcer para que 
seus clubes confirmem na 
Libertadores se quiserem 
vê-los no FIFA 20. A pre-
sença desses times, po-
rém, não significa que seus 
ídolos estarão jogando no 
campo virtual. Isso depen-
de do contrato firmado en-
tre clubes e empresas de 
games, e geralmente en-
volve a anuência dos joga-
dores envolvidos. No caso 
específico de clubes brasi-
leiros, é bastante comum 
ver elencos preenchidos 
com jogadores genéricos.

Times até então exclusivos do PES 
2020 são a principal novidade
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