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govERno

Policlínica oferecerá 11 mil consultas 
mensais à população do Nordeste goiano

“vamos continuar 
[trabalhando] 
nos detalhes 

até instalar todos os mé-
dicos, começar a atender, e 
aí inaugurar”, afirmou o go-
vernador Ronaldo Caiado 
ao visitar pela primeira vez 
a Policlínica de Posse, na 
última sexta-feira, dia 29. 
Com 3.775 metros quadra-
dos de área construída, a 
Policlínica oferecerá apro-
ximadamente 11 mil con-
sultas mensais em mais 
dez especialidades médi-
cas e até 25 mil exames de 
diagnóstico por mês, o que 
vai oportunizar um atendi-
mento de saúde de quali-
dade a uma população de, 
no mínimo, 31 municípios 

do Nordeste goiano.
“Aqui será a nossa base 

para que o cidadão conti-
nue se tratando, de rotina, 
ou vá para outro hospital 
se precisar de alta com-
plexidade. Mas pequenos 
procedimentos serão fei-
tos aqui, como cirurgias 
de menor complexidade”, 
explicou Ronaldo Caiado. 
O governador percorreu 
toda a estrutura, que já 
está praticamente pronta 
e que aguarda a finaliza-

ção de uma sala para a 
ressonância magnética. 
A unidade evitará que 
os pacientes da região 
precisem se deslocar por 
grandes distâncias. Em 
relação aos equipamen-
tos, já foram licitados e 
agora está na fase de as-
sinatura de contratos.

“Essa Policlínica será 
referência não só para Goi-
ás, mas para o Brasil. Nós 
vamos tratar as pessoas 
que moram no Nordeste 

goiano, nas regiões mais 
carentes, com dignidade”, 
destacou o governador. 
Com a unidade serão be-
neficiados diretamente 
moradores de Posse e ci-
dades vizinhas como Alvo-
rada do Norte, Buritinópo-
lis, Damianópolis, Guarani 
de Goiás, Iaciara, Mambaí, 
Nova Roma, Posse, São 
Domingos, Simolândia e 
Sítio D’Abadia. Os bene-
fícios, no entanto, serão 
alcançados por toda a 

população do Nordes-
te goiano, que engloba 
ainda municípios como 
Teresinha de Goiás e do 
Entorno do Distrito Fede-
ral, como Formosa e San-
to Antônio do Descoberto.

A unidade vai oferecer 
mais de dez especialidades 
médicas, exames, incluin-
do tomografia e imagem, 
procedimentos médicos e 
pequenas cirurgias. Editais 
de chamamento público 
para contratação de Orga-

nização Social (OS) para 
fazer a gestão da Policlí-
nica de Posse, Goianésia e 
Quirinópolis foram publi-
cados recentemente pelo 
Governo de Goiás. Para 
administrar as unidades, o 
investimento será de R$ 
18,5 milhões, R$ 17,5 mi-
lhões e R$ 16,2 milhões, 
respectivamente. 

A abertura dos envelo-
pes das OS que se candi-
datam está prevista para o 
final de dezembro e início 
de janeiro. Também visita-
ram a Policlínica de Posse 
os deputados estaduais 
Paulo Trabalho, Tião Ca-
roço, Bruno Peixoto; e os 
deputados federais Flávia 
Morais e Major Vitor Hugo.

Governador percorreu toda a estrutura da Policlínica, que aguarda a finalização 
de uma sala para a ressonância magnética. A unidade beneficiará a população 
de, no mínimo, 31 municípios que necessitam de atendimento médico especializado

Lu
ca

s D
ie

ne
r



3Terça-feira, 3 DE DEzEMBRO DE 2019 política

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

Vanderlan quer ser o 

cara
O senador aparece no foco das atenções, 
antes da chegada das férias políticas. É 
apontado como principal concorrente a Íris 
Rezende na prefeitura de Goiânia. Caberia 
ao presidente da sigla, Alexandre Baldy o 
trabalho de convencimento. Não deu certo. 
Baldy colocou o PP na equipe do gover-
nador Ronaldo Caiado e acena para apoio 
à reeleição de Íris. Mesmo pregando inde-
pendência do partido, Vanderlan admite 
apoio à reeleição de Caiado em 2022. Isso 
quando meio mundo no meio sabe que o 
projeto eleitoral de Vanderlan é disputar o 
governo estadual na próxima eleição. Com 
o mandato de senador na mão, Vanderlan 
vem abrindo espaço em vários segmentos, 
o que é positivo para a sua trajetória. 
 
Goiás perde enerGia
Mais acostumado com o meio empresarial, 
Vanderlan costuma demorar a entender algu-
mas coisas na política. Ele teve 502 mil votos 
em 2010 e passou cinco anos achando ser 
dono desses votos. Não existe isso em políti-
ca. Marconi e Lula que o digam. Vanderlan, 
que já foi do PR, PMDB e PSB, pode sair do 
PP e buscar abrigo no PSD. Eleitor não liga 
pra isso, mas é muita mudança. Por fim, 
Vanderlan precisa ser mais claro no seu pro-
jeto eleitoral, assumindo uma pré-candida-
tura. A prefeitura de Goiânia ou ao Governo 
do Estado. Faria melhor a ele. 

Mais Guerra
As ações jurídicas da Enel podem ser corretas. 
Mas aumentaram a temperatura na guerra 
com o Palácio das Esmeraldas. Caiado voltou 
a tratar do assunto em Brasília e apresentou 
representação junto à Procuradoria-Geral da 
República. O decreto proposto pelo deputado 
Elias Vaz, para a cassação da concessão, deve 
ter apoio da maioria da bancada goiana. Na 
Alego, a péssima qualidade já virou caso de po-
lítica. Os deputados devem acelerar a aprova-
ção da encampação da empresa pelo governo 
estadual antes do recesso de final de ano. 

recesso turbulento
Com o desenrolar das ações políticas, vai 
sobrar trabalho no plantão forense. Em 
Goiânia e Brasília. 

É federal!
Governo Bolsonaro não se posicionou sobre 
o tema. Está seguindo um velho conselho: 
quando há tiroteio no salão, assovie e finja 
que não é contigo. 

salVo por truMp
Jair Messias cometeu mais um ato de levian-
dade ao acusar o ator Leonardo Di Caprio de 
envolvimento com queimadas na Amazônia. 
O assunto bombou no final de semana. O 
presidente foi surpreendido com ameaça de 
Trump de impor sanções ao Brasil, que esta-
ria, na visa do leviano de lá, mexendo artificial-
mente com o câmbio. Será a nova polêmica 
de Bolsonaro. Essa é pra valer. 

Mais uM espaço

A aclamação de Hugo Jorge Bravo como 

presidente do Clube leva para o Vila Nova 
o deputado Vinicius Cirqueira (Pros), que 
passa a atuar na diretoria. Aposta na base e 
em time bom e barato pra tentar recuperar 
o ano perdido em 2019.

núMeros
Dados do MEC mostram que, das mais de 
5 mil escolas públicas do país, apenas 100 
são bem avaliadas. Dessas 100, 82 são em 
tempo integral. 

Mais núMeros
Levantados por Eduardo Aires, do Sindi-
gestor, na discussão sobre o novo modelo 
de licenciamento ambiental, onde passa a 
existir o modo declaratório. Ou seja, o in-
teressado descreve o seu projeto e indica 
as ações que vai desenvolver para prote-
ger, compensar ou mitigar em caso de da-
nos ambientais. Na Bahia, onde a licença 
declaratória já existe, 1.404 documentos 
foram emitidos. Desses, a fiscalização ve-
rificou apenas 80. Desses 80, 71 apresen-
taram irregularidades graves. 

inoVação
A grita dos servidores e que os projetos 
que afetam as carreiras estão sendo en-
viados para aprovação sem discussão 
com as entidades. Incluindo a reforma no 
Estatuto do Servidor Público. 

contra droGas
Alego passa a contar com Frente Par-
lamentar pra discutir a política de pre-
venção e combate às drogas.  A coor-
denação é do Delegado Eduardo Prado 
(PV), contando com estilos bem dife-
rentes, como os calmos Hélio de Sousa 
e Tião Caroço, e os barulhentos Amauri 
Ribeiro e Alysson Lima. 

para as fÉrias
Ernesto Roller é mais um nome cotado. 
Não para eleição, mas para a próxima 

vaga no TCE. 

toffoli perdeu
O presidente do STF tentou colocar trava 
geral no compartilhamento de informações 
entre órgãos de controle e o Ministério Pú-
blico. Saiu pela culatra. Teve que voltar atrás 
no seu foto e cassar a liminar que proibia a 
prática. O clã Bolsonaro já se preparava 
para pedir o arquivamento daquele caso, já 
que o Queiroz continua sumido. Os proces-
sos correm, inclusive os que citam familia-
res de ministros da Corte. 

diGital
TSE deve definir essa semana se aceita ou não 
a assinatura digital para a criação de partidos 
políticos. Sendo negativa, o que parece mais 
provável, o partido do presidente vai ficar 
mesmo pra reeleição do presidente. 

plano diretor
Depois da aprovação em primeira votação, 
suprimindo a expansão urbana, a revisão 
do Plano Diretor segue em tramitação na 
Câmara Municipal de Goiânia. Sujeito a 
mais emendas e pedidos de diligência e au-
diência publica. Pode ficar para 2020. 

a trincheira
A inauguração do elevado na Rua 90 é o 
pontapé para as boas notícias viárias do 
prefeito de Goiânia, Íris Rezende (MDB). A 
liberação do tráfego, nesta semana, já vai 
dar alívio para a população da região. 

por que?
Íris Rezende não assume candidatura à ree-
leição. 

marcelohel@gmail.com

“No fim, tudo dá certo, e 
se não der certo é porque 

ainda não chegou ao final”. 
(Fernando Sabino)

aleGo

Obras da construção da nova sede da Assembleia 
Legislativa estão em ritmo acelerado no Park Lozandes
seguindo determina-

ção do presidente da 
Assembleia Legislati-

va, Lissauer Vieira (PSB), o 
andamento das obras da 
futura sede do Parlamento 
goiano continua acelerado 
e novas etapas já estão 
concluídas. Foram finaliza-
dos serviços iniciais, como 
mobilização e preparação 
do canteiro de obras e 
avaliação da estrutura de 

proteções coletivas.
Já estão também em 

fase adiantada, instalações 
paralelas, especialmente 
as partes elétrica, de gás, 
hidráulica e de prevenção 
e combate a incêndio. Nos 
últimos meses, houve con-
siderável avanço da estru-
tura de lajes dos pavimen-
tos do edifício, localizado 
no Park Lozandes, em Goi-
ânia.  A estrutura e os pi-

sos de concreto armado do 
subsolo, as instalações de 
esgoto, a drenagem pluvial 
e a execução de imperme-
abilizações estão também 
em fase adiantada.

A instalação da subes-
tação de energia elétrica 
também avançou muito. 
Ela é parte importante da 
obra por ser uma infraes-
trutura elétrica de alta po-
tência, contendo equipa-

mentos para transmissão 
e distribuição de energia, 
além de equipamentos de 
proteção e controle. 

Localizada no Park Lo-
zandes, a nova sede da 
Assembleia terá área total 
construída de 44,5 km², 
composta por quatro se-
tores e sete pavimentos. A 
obra conta com um audi-
tório com capacidade para 
629 lugares, três auditó-

rios com 341 lugares cada, 
um refeitório para 108 
pessoas e uma lanchonete. 
O projeto prevê um saguão 
principal, que dá acesso ao 
plenário, com galeria para 
222 lugares. O estaciona-
mento externo terá capa-
cidade para receber até 
seis ônibus, 436 vagas co-
bertas para automóveis e 
502 vagas sem cobertura.

A Escola do Legislativo 

terá três salas de aula com 
25 lugares cada, biblioteca, 
sala de reuniões e espa-
ço para café. O projeto foi 
elaborado de maneira a 
ser sustentável, abrigando 
coleta seletiva de resídu-
os durante sua edificação, 
reaproveitamento de água 
da chuva e do sistema de 
climatização, com destaque 
para iluminação e ventila-
ção natural do prédio.
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Prefeitura encaminha à Câmara 
reajuste salarial dos agentes de Saúde

o prefeito de Goiâ-
nia, Iris Rezende, 
assinou na manhã 

desta segunda-feira (2/11) 
o Projeto de Lei Comple-
mentar que garante a atu-
alização do piso salarial 
dos agentes comunitários 
de Saúde e também dos 
agentes de combate às 
endemias. O novo salário 
se enquadra ao piso fede-
ral, saindo dos atuais R$ 
1.211,00 para R$ 1.550,00. 
O projeto foi encaminhado 
à Câmara Municipal para 
apreciação dos vereado-
res e, se aprovado, volta à 
prefeitura para sanção do 
poder executivo.

Durante o discurso 

para os servidores, o pre-
feito destacou que o novo 
reajuste salarial é resul-
tado da intensa politica 
de contenção de gastos 
realizado pela Prefeitu-
ra. “Durante esses qua-
se três anos, fizemos 
um grande esforço para 
equilibrar as contas pú-
blicas, os servidores nos 
entenderam e hoje esta-
mos valorizando todos os 
agentes da área”, falou.

Para o presidente do 
Sindicato dos Agentes 
Comunitários de Saúde 
e Combate às Endemias, 
Paulo Brito, o novo reajus-
te é uma valorização do 
servidor, que, segundo ele, 

está em vigor desde janei-
ro deste ano. “A Prefeitura 
está de parabéns, estão 
executando aquilo que re-
comenda o Ministério da 

Saúde”, lembrou.
Representando os ve-

readores da capital, o 
presidente da Câmara, 
Romário Policarpo, desta-

cou o empenho da gestão 
municipal em valorizar o 
servidor. Segundo ele, é 
nítida a mudança da ci-
dade nos últimos meses. 

“Esse reajuste do piso 
salarial demonstra todo 
essa atuação positiva da 
prefeitura junto ao servi-
dor”, salientou.

Projeto garante aumento do piso 
salarial dos agentes comunitários 
de saúde e de combate às endemias. 
Novo salário se enquadra ao 
piso federal, saindo dos atuais 
R$ 1.211,00 para R$ 1.550,00
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aparecida de goiânia

Natal Mundo dos Sonhos inicia programação oficial hoje
O início de dezembro em 
Aparecida de Goiânia é 
marcado com a abertura 
da programação natalina 
do município. A Prefeitura 
de Aparecida, por meio da 
Secretaria Executiva de 
Cultura e Turismo, reali-
za nesta terça-feira, 03, 
às 19h30, na praça da 
Cidade Administrativa, a 
abertura oficial do “Na-
tal, Mundo dos Sonhos”. 
A atração especial da 
noite será o Espetácu-
lo Walt Disney Cover e 
o evento ainda contará 
com a presença do Pa-
pai Noel e do Natalino, o 
mascote do projeto.

De acordo com o co-
ordenador do projeto, o 
secretário Executivo de 
Cultura e Turismo, Guido 
Marco Brem, os partici-
pantes vão prestigiar a 
apresentação inédita de 
alguns personagens da 
Disney. “Eles darão o pon-
ta pé inicial a uma série 
de atrações que serão 
realizadas em todas as 

regiões da cidade. Nosso 
objetivo é despertar o 
encanto do natal nos co-
rações dos moradores de 
Aparecida”, destacou.

A festa, que irá con-
templar o centro e diver-
sas regiões do município, 
segue até 23 de dezem-
bro, com uma atração 
diária. Entre as atrações 
gratuitas previstas está 
a feira de artesanato no 
próximo dia 06, a deco-
ração natalina especial 
com a árvore e o túnel 
de luz, desfile temático 
com figuras natalinas, e 
a campanha solidária que 
doará itens de higiene 
para um abrigo de idosos. 
“Teremos ainda muitas 
apresentações musicais 
como concerto e cantata 
de natal”, pontuou Guido.

No último domingo, 
1º, já foram realizadas 
as duas primeiras ações 
do projeto, que foi o lan-
çamento da Campanha 
Árvore de Memórias e do 
Calendário Natalino. As 

atividades aconteceram 
no Aparecida é Shopping. 
A Árvore de Memórias é 
uma campanha solidária 

com fotos de idosos dos 
asilos da cidade. As fo-
tos estarão penduradas 
na árvore de Natal até o 

dia 23 de dezembro, e os 
visitantes do centro de 
compras poderão ado-
tar um idoso, doando os 

presentes e materiais de 
higienização e fraldas ge-
riátricas”, comentou o se-
cretário Guido Marco.
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THE KiNGs - liVE EXPERiENcE
“Queen Experience In Concert”, “Abba Experience In 

Concert” e “Tributo ao Rei do Pop – Michael Jackson, 
com Rodrigo Teaser” serão apresentados no mesmo 

palco, no espetáculo “The Kings – Live Experience”. O 
show ao vivo e inédito, com orquestra, ballet e mais de 

60 participantes acontecerá às 21h desta quinta, 5/12, 
no Centro de Convenções da PUC – Campus II (Jardim 

Mariliza).  No repertório, um set list com duas horas dos 
clássicos do rei do Rock, da era Disco e do Pop, em duetos 

nunca vistos entre seus integrantes.

TRaNsfER flamboyaNT
O serviço de Transfer do Flamboyant Shopping é uma 
inovação que agregou mais facilidade ao dia a dia dos 

clientes, especialmente para profissionais e executivos 
que trabalham em grandes empreendimentos comerciais 

na região do Jardim Goiás. Contabilizando inúmeros 
resultados positivos, o shopping anuncia uma nova 

temporada para quem já utiliza o serviço, no período 
de 2 de dezembro a 31 de janeiro. Disponível em seis 
empreendimentos, sempre de segunda a sexta, em 

dois turnos, das 11h às 15h e das 17h às 20h, o Transfer 
Flamboyant também segue isento de cobrança. Os 

seis pontos de embarque seguem disponíveis nos 
empreendimentos Brookfield Towers, JK New Concept 
Business, Metropolitan Business, New Business Style, 

Trend Office e QS Tower Office. Nas dependências do 
shopping, o embarque e desembarque são feitos no Vallet 

descoberto, localizado no Garden Flamboyant.

moDa Em bloG E iGTV
Quem gosta de moda agora tem mais duas opções para 

se aprofundar no assunto: o Blog e o IGTV (instagram) do 
Clube de Costura, grande vencedor do Prêmio Abrasce 

2019, na categoria Campanhas Institucionais, localizado 
no piso G3 do Mega Moda Shopping, em Goiânia. Com 

toda a estrutura para quem quer dar os primeiros 
passos ou aperfeiçoar as habilidades, o Clube abordará, 

por meio de suas plataformas digitais, temas como: 
Moda consciente, consumo Consciente para Crianças, 

o benefício do Crochê para nosso corpo e a Moda Plus 
Size, por exemplo. Além disso, nas redes sociais do 

espaço também é possível encontrar dicas de séries e 
documentários relacionados a moda.

PRoGRamaÇÃo NaTaliNa
Uma tarde repleta de atividades culturais e recreativas 

em clima natalino para toda família será realizada neste 
sábado, 7 de dezembro, na Praça da T-23 no Setor Bueno. 
É a proposta do Circuito Arte Consciente, evento gratuito 

aberto à população que chega a seu debut em Goiânia. 
A programação da 15ª edição começa às 16h e segue até 

21h, promete encantar crianças e adultos.  A programação 
trará cantata de natal com mais de 50 vozes, teatro 

musical, apresentação de harpa, oficinas, chegada de 
Papai Noel, além de espaço gastronômico, feirinha de 

artesanato, e diversão para os pets. Os visitantes ainda 
poderão se divertir com trenzinho da alegria, tobogã, 

guerra de cotonetes, entre outras atrações.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

White Party - Jhon Souza, Andressa Suíta e Mario Henrique estiveram no evento 
White Party da Truss Hair, que aconteceu em Balneário Camburiú.

Novidade exclusiva - A Maison Alexandrine, marca 
sediada em São Paulo e que acabou de lançar sua 
coleção de verão 2020 no Brazil Fashion Forum, 
em Miami, chega a Goiânia com uma pop-up 
store exclusiva, no Shopping Bougainville, dia 5 de 
dezembro, próxima quinta-feira. Fundada em 2015 
pela diretora criativa Alexandra Fructuoso.

2 3

4

Natal de luzes - Acompanhado por mais de uma 
dezena de vozes, o produtor musical Victor Hugo 
Igreja comandou a cantata natalina na noite de 
abertura do “Natal No Mundo Encantado das 
Fadas”, promovido pela Polo Imóveis.
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Óticas Carol - Os empresários Geisa Behnen e 
Carlos “KK” Mamoni Júnior inauguram no dia 5 de 
dezembro, mais uma loja da Óticas Carol, no Buriti 
Shopping. Essa já é a terceira unidade na cidade.
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2% dos alunos brasileiros têm nota 
máxima em avaliação internacional

o Brasil teve uma leve 
melhora nas pon-
tuações de leitura, 

matemática e ciências no 
Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes 
(Pisa), mas apenas dois a 
cada 100 estudantes atin-
giram os melhores desem-
penhos em pelo menos 
uma das disciplinas ava-
liadas. Os resultados da 
avaliação, que é referência 
mundial, foram divulgados 
hoje (3), pela Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE). 

O Pisa 2018 foi aplica-
do em 79 países e regiões 
a 600 mil estudantes de 
15 anos. No Brasil, cerca de 
10,7 mil estudantes de 638 
escolas fizeram as provas. 
O país obteve, em média, 
413 pontos em leitura, 384 
pontos em matemática e 
404 pontos em ciências. 
Na última avaliação, apli-
cada em 2015, o Brasil 
obteve, 407 em leitura, 377 
em matemática  e 401 em 
ciências.

As pontuações obtidas 
pelos estudantes colocam 
o Brasil no nível 2 em lei-
tura, no nível 1 em mate-
mática e também no nível 
1 em ciências, em uma 
escala que vai até 6. Pelos 
critérios da OCDE, o nível 
2 é considerado o mínimo 
adequado. Ao todo, quase 
metade, 43,2% dos estu-
dantes brasileiros ficaram 
abaixo do nível 2 nas três 
disciplinas avaliadas. Na 
outra ponta, apenas 2,5% 
ficaram nos níveis 5 e 6 

em pelo menos uma das 
disciplinas.

O Brasil ficou abaixo 
das médias dos países da 
OCDE. Em leitura, os 37 
países membros do grupo, 
composto por exemplo, 
por Canadá, Finlândia, Ja-
pão e Chile, obtiveram 487 
pontos em leitura, 489, em 
matemática e 489, em ci-
ências. Como na avaliação 
35 pontos equivalem a um 
ano de estudos, o Brasil 
está a pouco mais de dois 
anos atrás desses países.  
Na OCDE, 15,7% dos es-
tudantes estão nos níveis 
5 e 6 em pelo menos uma 
disciplina e 13,4% estão 
abaixo no nível 2. 

O desempenho na ava-
liação posicionou o Bra-
sil no 57ª lugar entre os 
77 países e regiões com 
notas disponíveis em 
leitura, na 70ª posição 
em matemática e na 64º 
posição em ciências, jun-
to com Peru e Argentina, 
em um ranking com 78 
países. China e Singapura 
lideram os rankings das 
três disciplinas. O Bra-
sil, nos três fica atrás de 
países latino americanos 
como Costa Rica, Chile e 
México. Supera, no entan-
to, Colômbia e Peru em 
leitura e a Argentina em 
leitura e matemática. 

Apesar de participar 
do relatório, os resultados 
do Vietnã não são com-
paráveis, de acordo com a 
OCDE e, por isso não fazem 
parte do ranking, e a Espa-
nha não teve os resultados 
de leitura divulgados. 

Leitura 
O Pisa é aplicado a cada 

três anos e, a cada edição, 
a ênfase é em uma das 
disciplinas. Nessa edição, o 
foco é em leitura. Em 2009, 
último ano, em que o foco 
foi em leitura, o Brasil ob-
teve 412 pontos. De acordo 
com a OCDE, o Brasil não 
apresentou grandes saltos 
desde esse ano. “Depois 
de 2009, na matemática, 
assim como na leitura e 
na ciência, o desempenho 
médio pareceu flutuar em 
torno de uma tendência 
estável”, diz o relatório. 

No Brasil, metade dos 
estudantes obteve pelo 
menos o nível 2 em leitu-
ra. Isso significa que esses 
estudantes são capazes de 
identificar a ideia principal 

de um texto de tamanho 
moderado e que podem 
refletir sobre o objetivo e 
a forma dos textos quando 
recebem instruções explí-
citas. Entre os países da 
OCDE, em média, 77% dos 
estudantes obtiveram esse 
desempenho.

Já os estudantes que 
obtiveram as melhores 
notas em leitura, que no 
Brasil representam apenas 
2%, são capazes de com-
preender textos longos, 
lidar com conceitos abs-
tratos e estabelecer distin-
ções entre fato e opinião, 
com base em pistas implí-
citas relativas ao conteúdo 
ou fonte das informações. 
Entre os países da OCDE, 
9% dos estudantes estão 
nos melhores níveis.

Matemática 
e ciências

Após queda na últi-
ma avaliação, em 2015, 
a nota dos estudantes 
brasileiros em mate-
mática voltou a crescer, 
mas apenas um a cada 
três estudantes, 32%, 
teve o desempenho mí-
nimo - nível 2 ou supe-
rior. Entre os países da 
OCDE, três a cada quatro 
estudantes, 76%, obtive-
ram esse resultado. 

Apenas 1% dos brasi-
leiros está no nível 5 ou 
6 em matemática. A mé-
dia da OCDE é 11%. Es-
ses alunos podem resol-
ver situações complexas 
matematicamente.

Em ciências 45% dos 
estudantes brasileiros 

estão pelo menos no 
nível 2 e 1% está entre 
os melhores. Entre os 
países da OCDE, essas 
porcentagens são res-
pectivamente, 78% e 7%.

Desigualdade 
De acordo com a 

OCDE, o nível socioeco-
nômico dos estudantes 
teve impacto no de-
sempenho nas provas. 
No Brasil, a diferença 
de desempenho entre 
aqueles com nível so-
cioeconômico alto e 
aqueles com nível bai-
xo, foi de 97 pontos em 
leitura, o que equivale a 
quase três anos de es-
tudo. Essa diferença su-
perou a média da OCDE, 
que é de 89 pontos. 

Pisa 2018 foi aplicado em 79 países 
a 600 mil estudantes de 15 anos
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MiNHa casa MiNHa Vida

Governo anuncia novo programa habitacional
O governo federal anuncia 
neste mês a reformulação 
do programa habitacional 
Minha Casa Minha Vida, que 
passa a ter como prioridade 
municípios com até 50 mil 
habitantes. Uma das prin-
cipais novidades é que o 
beneficiário terá mais liber-
dade para definir como será 
o imóvel. O assunto está 
entre os que o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 

Gustavo Canuto, abordará 
no programa Brasil em Pau-
ta, da TV Brasil, que vai ao ar 
nesta terça-feira (2), às 22h.

No atual formato, o be-
neficiário recebe a casa 
pronta da construtora. Com 
o novo programa, que ain-
da não teve o nome defini-
do, o beneficiário receberá 
um voucher (documento 
fornecido para comprovar 
um pagamento ou com-

provante que dá direito a 
um produto) para definir 
como a obra será tocada, 
o que inclui a escolha do 
engenheiro e a própria ar-
quitetura do imóvel.

Segundo Canuto, a dis-
ponibilização de um vou-
cher permitira àquele que 
vai receber a unidade habi-
tacional participar da cons-
trução, escolher onde a casa 
será feita e até mesmo o 

projeto da casa.“Muitas ve-
zes a família precisa ou quer 
uma casa mais simples e 
maior. Outra, com cômodos 
menores e mais qualidade 
de acabamento. A gente 
quer deixar isso a critério do 
beneficiário”, afirmou

O ministro disse que o 
valor do voucher depen-
derá dos preços correntes 
no mercado imobiliário no 
local onde o imóvel será 

construído. O programa tra-
balha com valor médio de 
R$ 60 mil por beneficiário, 
em três tipos de voucher: o 
de aquisição, para comprar 
o imóvel já pronto; o de 
construção, para começar a 
casa do zero; e o de reforma, 
para melhorar ou ampliar a 
casa já existente.

A princípio, o governo 
pretende oferecer vouchers 
a famílias com renda men-

sal de até R$ 1,2 mil. Já as 
famílias com renda entre R$ 
1,2 mil e R$ 5 mil mensais 
entrarão no programa de fi-
nanciamento do programa.

Segundo Canuto, a ideia 
é oferecer juros abaixo dos 
cobrados atualmente. “Hoje 
a faixa é de 5% [ao ano]. A 
gente quer baixar isso para 
4,5% ou 4% para ficar mais 
competitivo. Essa é a pre-
missa base”, ressaltou.
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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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futebol

Prêmio Brasileirão 2019 reunirá craques do 
masculino e feminino na próxima segunda (9)

está chegando a hora 
da grande festa do 
futebol brasileiro. Na 

próxima segunda-feira, as 
grandes estrelas do nosso 
esporte mais amado se en-
contrarão no Prêmio Brasi-
leirão 2019. A cerimônia 
reunirá craques da Série A 
e do Feminino A-1, na Zona 
Portuária do Rio de Janeiro.

A festa contará com 
prêmios individuais para 
os destaques das duas 
competições. Pela pri-
meira vez, atletas do fute-
bol masculino e feminino 
terão o mesmo número 
de prêmios em disputa. 
Eis as categorias:

Melhor goleiro, Melhor 
lateral-direito, Melhor za-

gueiro, Melhor zagueiro, 
Melhor lateral-esquerdo, 
Melhor volante, Melhor vo-
lante, Melhor meio-campis-
ta, Melhor meio-campista, 
Melhor atacante, Melhor 
atacante, Melhor técnico, 
Craque do Brasileirão, Cra-
que da Galera, Revelação e 
Gol mais bonito.

Os portões serão 
abertos às 18h30 para 
a premiação, que já se 
tornou uma tradição no 
calendário do futebol 
brasileiro. Antes do iní-
cio, os convidados po-
derão curtir um show do 
sambista Dudu Nobre. A 
cerimônia está marcada 
para começar às 20h30. 
A celebração marca o fim 

de uma temporada me-
morável do nosso futebol. 

- O Prêmio Brasileirão 
celebra de maneira bri-
lhante a temporada de 
competições no País do 

Futebol. Vamos festejar 
os melhores de 2019 no 
feminino e no masculino, 
homenageando quem fez 
a festa do torcedor brasi-
leiro. Estamos levando o 

evento a um novo patamar 
e receberemos os convida-
dos e a imprensa em um 
ambiente fantástico - afir-
mou o presidente da CBF, 
Rogério Caboclo.

O credenciamento da 
imprensa já está aberto 
e pode ser solicitado via 
email, com nome do pro-
fissional e veículo em im-
prensa@cbf.com.br. 

Premiação será na próxima 
segunda-feira (9), na zona Portuária 
do Rio de Janeiro. Credenciamento 
da imprensa já está aberto via email Lu
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