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Estado

Caiado defende acordo para repasse de 
pelo menos R$ 58 bilhões da Lei Kandir

“precisamos tra-
tar aqui no Su-
premo Tribunal 

Federal aquilo que temos 
prerrogativa de debater, 
que é o valor do ressarci-
mento pela desoneração 
do ICMS pela Lei Kandir. 
Se há a possibilidade de 
fecharmos acordo em R$ 

58 bilhões, podendo che-
gar a R$ 65 bilhões, não 
há porque postergarmos 
a decisão”, afirmou o go-
vernador Ronaldo Caiado 
na última terça-feira, dia 
03, em defesa do pa-
gamento dos recursos 
devidos pela União aos 
Estados exportadores. 

Para Caiado, após firmar 
o acordo de pagamento, 
o Congresso Nacional po-
derá decidir sobre outras 
questões, como amorti-
zações, coeficientes, re-
forma tributária, entre 
outras. “Aí a nossa batalha 
é no Legislativo, cada um 
com sua bancada”, defen-
deu Caiado. 

Realizada no Supremo 
Tribunal Federal (STF), a 
audiência foi convoca-
da pelo ministro Gilmar 
Mendes, que é relator de 
ação na Suprema Corte 
sobre o tema. Conforme a 
Lei Kandir, a União deveria 
compensar as unidades da 
federação pelo ICMS que 

deixa de arrecadar com a 
desoneração das exporta-
ções de produtos primá-
rios e semi-elaborados. No 
entanto, no início de 2019 
o ministro decidiu que o 
Congresso Nacional teria 
mais um ano para aprovar 
a metodologia de cálculo 
que definiria o montante 
devido pelo governo fede-
ral aos estados. 

O assunto é antigo 
e raramente conta com 
uma decisão. Em 2016 foi 
determinado o prazo de 
um ano para a implanta-
ção do cálculo. O período 
finalizou sem acordos em 
torno do projeto de lei. À 
época, a União queria pa-

gar R$ 3,9 bilhões, mas 
os estados rejeitaram a 
proposta e pediram R$ 39 
bilhões. Agora, o embate 
voltou a tratar do valor 
devido de anos anterio-
res. De acordo com o go-
vernador do Pará, Hélder 
Barbalho, a União deve, 
no total, R$ 705 bilhões 
aos estados, corrigidos, 
mas se propõe a pagar 
apenas 8%, o equivalente 
a R$ 58 bilhões. Além dis-
so, existem mais R$ 4 bi-
lhões referentes a 2019, e 
outros R$ 3,6 bilhões re-
lativos à PEC Mais Brasil. 

“O que estamos vendo 
é cada vez mais o Estado 
ter suas estradas destru-

ídas, ver seus produtos 
saindo e ficar como con-
sequência para nós um 
déficit enorme na saúde, 
na educação, na segu-
rança, na infraestrutura. 
Vamos arrecadar de quê? 
Qual será nossa fonte 
de arrecadação?”, ques-
tionou Ronaldo Caiado. 
A reunião continuou ao 
longo do dia. O governa-
dor retornou para Goiâ-
nia, enquanto a procu-
radora-geral do Estado 
de Goiás, Juliana Diniz, 
e a secretária de Econo-
mia de Goiás, Cristiane 
Schmidt, continuaram 
acompanhando as dis-
cussões no Supremo.

Convocada pelo ministro Gilmar 
Mendes, a audiência conta com 
participação de representantes dos 
Estados, do Ministério da Economia e 
da Advocacia-Geral da União (AGU)
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Mesa de buteco

Duas coisas que não devem vingar, apesar de 
gastar tempo e gente na justiça. Uma é a sus-
pensão da posse do presidente da Fundação 
Palmares. É um achaque nomear alguém que 
vai cuidar das políticas destinadas especialmen-
te à comunidade negra nomear uma pessoa 
que acha que a escravidão foi benéfica à raça: 
Sim, é um achaque. Só que a nomeação cabe 
ao presidente da República. É um dever do in-
quilino do Palácio do Planalto escolher gente 
preparada e identificada pra a função? Sim. Mas 
a intenção do presidente tem sio essa: criar con-
fusão pra tirar algum proveito no final. Neste 
caso, ele é que nomeia. O outro assunto: a con-
cessão da Enel vai ser cassada? Provavelmente, 
não. É muito desfazer a venda de uma grande 
empresa para a iniciativa privada. Ah, a Enel 
pode fazer o que quiser? Não, não pode. Para 
isso é que existe o Estado regulador. A ida do 
governador Ronaldo Caiado ao novo xerife do 
Ministério Público Federal é um sinal de que as 
tratativas com o governo Bolsonaro não saíram 
como planejado. Aliás, o próprio governo es-
tadual tem um acordo assinado, com aval dos 
órgãos federais, em vigor. Pelo menos até 31 de 
dezembro, tudo o que for feito é papo político. 
Mais apropriado para mesa de buteco.

dezeMbro 2019
- O ano termina sem Íris dizer se é candidato a 
reeleição. Parece que nem precisa dizer. 
- Caiado não tem candidato à prefeitura de 
Goiânia. Enquanto Íris não definir, ele não busca 
outra opção.
- Wilder Moraes sonha encontrar na sua árvore 
de Natal o apoio de Caiado pra disputar a pre-
feitura.

- Marconi Perillo ainda não sabe se passa o Na-
tal com os conterrâneos
- PSDB vai fingir que está disposto a lançar can-
didatura em Goiânia, enquanto Anselmo Perei-
ra sonha em ser líder de Íris.
- Aliás, Íris termina mais um ano sem líder na 
Câmara. . 

retaguarda
Deputado Adriana Accorsi (PT) reforça a reta-
guarda na virada do ano. Com pinta de que vai 
tentar de novo a prefeitura de Goiânia.

repeteco
A eleição na capital pode ter de novo as can-
didaturas de Íris Rezende, Vanderlan Cardoso, 
Francisco Júnior e Adriana Accorsi, além de Ma-
jor Araújo, que foi eleito vice-prefeito e renun-
ciou antes de assumir o posto. 

Vice ideal
Meio mundo, incluindo três vereadores, sonha 
em ser vice na chapa de Íris. Claro, se Íris for 
mesmo candidato. Mas preferência parece ser 
de um integrante da equipe, gente de dentro da 
cozinha atual do Paço. 

láurea
Jornalista Renato Dias recebe prêmio de jorna-
lismo em Direitos Humanos pelos livros “Um 
passado que não passa” e “A ditadura no cine-
ma”. Entrega na próxima terça, 10, em Porto 
Alegre. 

Falando nisso...
Tem a ver com ditadura e cinema. A Ancine, que 
historicamente foi a casa do cinema brasileiro, 
eliminou cartazes de filmes nacionais. Foram ti-
rados de sua sede e do seu site. Sinal dos novos 
tempos que estão sendo construídos. 

Vai entender

Com o ajuste nos incentivos fiscais no final do 
ano passado, o governador Ronaldo Caiado 
conseguiu um incremento de mais de 20% 
na arrecadação do Estado. Pagou a folha que 
estava em aberto, atualizou o pagamento do 
funcionalismo e, ainda assim, quer entrar no 
Regime de Recuperação Fiscal. Número positi-
vo de arrecadação sempre dá dor de cabeça a 
qualquer governo. O efeito colateral deste dado 
é a resistência dos deputados em aprovar a en-
trada do Estado no RRF.

enquanto isso...
Família Bolsonaro só deve viabilizar o seu par-
tido para 2022. Na calada, a UDN espera para 
janeiro o registro junto ao TSE, a tempo de par-
ticipar das eleições municipais do ano que vem. 

ÂniMo
Os shoppings centers estão contratando 28% 
mais trabalhadores em 2019 do que no ano 
passado. Mais um dado positivo na caderneta 
de Paulo Gudes. 

Fora de controle
Governo Bolsonaro adotou passividade com 
aumentos. Gasolina e carne são os vilões neste 
final de ano. 

culpada
Nas redes sociais, estão culpando a torcida do 
Flamengo pela alta no preço da carne. É muito 
churrasco todo final de semana pelo país...

Mais buteco

A deputada Joice Hasselman (PSL) denunciou o 
Gabinete do Ódio, controlado pelos irmãos 02 e 
03, com o uso de robôs para disseminar ataques 
contra adversários. O assunto é sério. Mas é um 
recurso que vem sendo usado por praticamente 
todos os candidatos de ponta. Investigação não 
aprofunda porque não há interesse nisso. Mas 
é um bom tema pra discutir neste final de ano. 
Especialmente em mesa de buteco. 

centro-esquerda
PSB, PDT, Rede e PV estão fechando aliança 
para a formação de uma frente de centroes-
querda. O alvo é a eleição de 2022, com o ob-
jetivo de ter candidato pra enfrentar Bolsonaro. 
Com direito a esquenta nas eleições municipais 
do ano que vem. Conversa está adiantada em 
São Paulo, cidade com maior número de eleito-
res do país. 

goiÂnia no
Por aqui, é difícil imaginar a união de Elias Vez, 
Paulinho Graus, Djalma Araújo e Eduardo Prado 
no mesmo palanque. 

Mais beneFício
A melhora e até curo do diabetes foi observada 
há tempos. Agora, pesquisa do Hospital do Co-
ração mostra que 40% dos pacientes submeti-
dos a cirurgia bariátrica conseguem controlar a 
pressão arterial sem a utilização de remédios. 
Boa nova que vem sendo divulgada pelo cirur-
gião Leonardo Porto Sebba.

por que?
O Vila Nova não pode começar o ano com a 
conquista do Campeonato Goiano. 

marcelohel@gmail.com

alego

Plenário aprova PEC da Educação e projeto do Governo 
que prorroga prazo de fruição de incentivos fiscais
a sessão ordinária 

dessa quarta-feira, 
4, aprovou durante 

a votação da Ordem do 
Dia, 50 projetos de lei, sen-
do: 32 de deputados em 
segunda fase de discussão 
e votação e quatro em pri-
meira fase; quatro da go-
vernadoria em fase final de 

apreciação e três em fase 
inicial; dois decretos le-
gislativos com indicações 
de nomes para o Conselho 
Estadual de Educação; um 
veto; duas Propostas de 
Emenda Constitucional 
(PEC) e dois pareceres da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação.

PEC da Educação
Os deputados apro-

varam em primeira vo-
tação, por 31 votos a 
8, a Proposta de Emen-
da Constitucional nº 
5403/19, a chamada PEC 
da Educação, de autoria 
do deputado Vinícius 
Cirqueira (Pros).

A matéria e a emenda 
do deputado Álvaro Gui-
marães (DEM) contida 
nela, alteram o inciso I do 
artigo 46 das Disposições 
Constitucionais Transi-
tórias, incluindo a UEG 
nos 25% gastos anual-
mente pelo Estado com 
Educação – atualmente, 

UEG e Educação tem 
rubricas e porcentuais 
distintos. A matéria ori-
ginalmente inclui servi-
dores da Educação entre 
as carreiras a que se per-
mite promoção anual.

Votaram contra a PEC 
os seguintes deputados: 
Helio de Sousa (PSDB), 

Lêda Borges (PSDB), 
Talles Barreto (PSDB), 
Henrique Arantes (MDB), 
Lucas Calil (PSD), Adria-
na Accorsi (PT), Alysson 
Lima (Republicanos) e 
Claudio Meirelles (PTC). 
Houve dois ausentes: 
Gustavo Sebba (PSDB) e 
Antônio Gomide (PT). 

“Do rio que tudo arrasta se diz 
que é violento. Mas ninguém 

diz violentas as margens que o 
comprimem”.  (Bertold Brecht)
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Prefeitura premia projetos 
de inovação e tecnologia

o prefeito Iris Rezen-
de recebeu nesta 
quarta-feira (4/11) 

representantes de sete 
instituições de ensino 
superior que participam 
do “Prêmio Talentos na 
Ciência e Tecnologia de 
Goiânia”. O objetivo é 
estimular a pesquisa e 
a produção acadêmica 
na área tecnológica que 
contribuam com o desen-
volvimento da cidade.

Organizado pela Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Econômico, 
Trabalho, Ciência e Tec-
nologia (Sedetec), com 
o apoio do Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC), a ini-
ciativa homenageará no 
dia 13 de dezembro pes-
soas que se destacaram 
na sua área de atuação 

em prol do segmento e 
é dividida em duas cate-
gorias, a primeira volta-
da para alunos das uni-
versidades e a segunda 
para profissionais.

Os homenageados se-
rão conhecidos no dia 9 
de dezembro, indicados 
pelas próprias institui-
ções de ensino superior. 
As participantes são: Uni-
versidade Federal de Goi-
ás (UFG), Instituto Federal 
de Goiás (IFG), Pontifícia 
Universidade Católica de 
Goiás (PUC-Goiás), UniAl-
fa, Senai Italo Bologna, 
Senai Fatesg e Unip.

O prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, destaca 
que o prêmio irá valori-
zar e mostrar o trabalho 
de pesquisa dentro das 
instituições de ensino 
superior. “É uma vocação 

da nossa cidade e preci-
samos estimular ainda 
mais o desenvolvimen-
to tecnológico onde é 
o caminho para isso a 
Educação, área em que 
tenho uma preocupação 
constante”, comenta.

O secretário de Ciên-

cia e Tecnologia, Celso 
Camilo, ressalta que o 
prêmio está dentro de 
um programa criado 
pela Sedetec. “É o Ciên-
cia Pop, que visa cada 
vez mais popularizar a 
ciência na sociedade, 
aproveitar para divulgar, 

reconhecer e incentivar 
projetos na área”, fala.

O pró-reitor de Ciên-
cia e Inovação da UFG, 
Jesiel Freitas Carvalho, 
disse que vieram até a 
Prefeitura para manifes-
tar o apoio ao prêmio e 
parabenizar a administra-

ção municipal. “Viemos 
aqui para aderir a este 
relevante projeto e se 
comprometer a indicar os 
homenageados que mais 
se destacam em nossas 
instituições. Ao todo, seis 
nomes, três professores e 
três alunos”, explica.

Objetivo é estimular produção 
acadêmica voltada para o 
desenvolvimento da cidade
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aparecida de goiânia

“Só a educação é capaz de formar cidadãos”, disse 
Gustavo Mendanha ao visitar colégio estadual 

O prefeito Gustavo Menda-
nha visitou na manhã desta 
quarta-feira, 04, o Colégio 
Estadual Presidente Artur da 
Costa e Silva, no setor Santa 
Luzia, para conhecer o Pro-
jeto Estudantes de Atitude, 
que tem como objetivo fo-
mentar a cidadania. Mar-
caram presença o gover-
nador Ronaldo Caiado e os 
secretários municipais Max 
Menezes (Desenvolvimento 
Urbano) e Roberto Cândido 
(Mobilidade e Defesa Social).

O pátio do colégio que 
estava ocioso e sem qual-
quer utilização agora possuí 
uma horta comunitária e 
uma quadra de areia para as 
aulas de educação física. O 
espaço foi revitalizado pelos 
próprios alunos com a par-
ticipação dos pais, comer-
ciantes da região e apoio 
da Prefeitura de Aparecida. 
As secretarias de Desenvol-
vimento Urbano e Saúde 

do município doaram parte 
dos materiais necessários 
para a implantação da hor-
ta e quadra de esporte na 
escola, como pneus, areia e 
terra temperada.

“Só a educação é capaz 
de formar cidadãos e cons-
truir uma sociedade melhor 
para todos. Os estudantes 
aqui foram os mentores 
desse projeto e hoje obser-
vamos o resultado de perto. 
A horta comunitária está 
ganhando forma e tudo é 
resultado do trabalho deles”, 
afirmou o prefeito Gustavo 
Mendanha ao destacar que 
a prefeitura colaborou com 
a escola estadual.

A diretora do colégio, 
professora Maria Auzemi-
ra, disse que o projeto tem 
como objetivo principal 
trabalhar a cidadania na 
escola. “A ideia é fazer com 
que os alunos aprendem 
sobre cidadania e que eles 

sejam idealizadores de 
bons projetos de sustenta-
bilidade. E a escola é o lu-
gar ideal para esse tipo de 
iniciativa”, completou.

No final, o governador 
Ronaldo Caiado destacou 
a importância do projeto 
Estudantes de Atitude. Se-
gundo ele, o projeto prevê 
a elaboração de projetos 
que mostrem um olhar cui-
dadoso com a comunidade 
escolar ou com a infraes-
trutura da escola. O gover-
nador destacou ainda que 
as melhores escolas serão 
premiadas financeiramente.

O projeto conta também 
com o apoio da Controlado-
ria Geral do Estado (CGE), 
Ministério Público de Goiás 
(MPGO), Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás (TCE), 
Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), Saneago, Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), entre outros.
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DiÁRio Do HaVaÍ
O Canal OFF realiza uma experiência 

multiplataforma completa da temporada 
havaiana com o “Diário do Havaí”. A partir 

de domingo, dia 8, até 20 de dezembro, 
o canal acompanha direto de Pipeline os 

principais momentos dos bastidores da 
etapa final do mundial de surfe. Com três 

brasileiros no Top 5 do ranking – Gabriel 
Medina, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo 
– “Diário do Havaí” traz as melhores 

histórias do arquipélago com conteúdos 
inéditos para TV, App Canal OFF, YouTube 

e redes sociais, incluindo uma playlist 
exclusiva no Spotify.

HoRÁRio EsPEcial
Na reta final para as vendas atacadistas, 

o Mega Moda, localizado na região da 
44, importante polo de moda atacadista 
que mais cresce no país, composto pelos 
shoppings Mega Moda Shopping, Mega 

Moda Park e Mini Moda, está com a 
expectativa de ultrapassar a marca de 1,5 

milhão de pessoas em dezembro. Para 
isso, o complexo abrirá aos domingos e 

terá horário especial para atender todos 
os clientes. Até o dia 22 de dezembro, o 

Mega Moda Shopping, Mega Moda Park 
e Mini Moda funcionarão nos seguintes 

horários: de Segunda a quarta-feira das 8h 
às 19h; quinta a sábado das 6h às 19h; e aos 

Domingos das 8h às 14h. Já nos dias 24/12 
e 31/12, os shoppings funcionarão das 8h 
às 14h, e estarão fechados nos dias 25/12 

(Natal) 01/01/20 (Ano Novo).

TURNÊ
A capital goiana recebe nesta sexta-feira, 

6 de dezembro, a nova turnê de Ney 
Matogrosso. “Bloco na Rua” reúne canções 

já conhecidas pelo público e consagradas 
na voz de grandes nomes da MPB. O palco 

escolhido para receber o novo projeto do 
artista foi o do Centro de Convenções Puc, a 

partir das 20 horas.

FEiRa DE cUTElaRia
Com o objetivo de divulgar a cutelaria, arte 
de fabricar instrumentos de corte, acontece 

nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Passeio 
das Águas Shopping, a I Feira Goiana de 

Cutelaria. Instalada na área externa da praça 
de alimentação, a exposição conta com mais 

de 150 expositores, com nomes nacionais 
e internacionais, das 11h às 20h. Além de 

presenças ilustres, a ação terá forjamento ao 
vivo e pista de corte, nos mesmos moldes, 

provando a resistência do material das facas 
e espadas. A entrada é gratuita.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Lançamento - O cantor Gutto Soares, lançou na última terça-feira no Vilão Premium seu novo DVD. 
Na ocasião o cantor fez show e recebeu Dynho Alves e Mc Mirela para fazerem participação especial.

Nova Música - A cantora Wynnie Nogueira lança, 
na próxima sexta-feira, 6 de dezembro, a sua música 
Bum Bum 40, mais um single que entra no seu canal 
do Youtube. A música tem participação do MC DG e 
promete ser o hit do verão.

2 3

4

Presença VIP - David Brasil, Marcia, Gominho e Fausi 
Humberto prestigiaram o lançamento do Dvd do cantor 
Gutto Soares que aconteceu em Goiânia.
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Show - Nesta quinta (05), o cantor Fernando Lucas 
será atração musical no zimbro Gin & Tonic Bar, 
localizado no Metropolitan Mall. O repertório será 
composto por vários estilos, dentre eles Groove, Soul 
e músicas brasileiras em um som acústico.
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plenário 

Câmara aprova pacote anticrime; 
texto vai ao Senado Federal

o plenário da Câma-
ra aprovou nesta 
quarta-feira (4) o  

projeto de lei do pacote 
anticrime (PL 10372/18). 
O texto-base foi aprova-
do por 408 votos a favor, 
9 contra, e 2 abstenções 
e, posteriormente, os par-
lamentares rejeitaram 
um destaque do partido 
Novo, que pedia a retira-
da do texto da figura do 
juiz de garantias, um ma-
gistrado responsável pelo 
controle da legalidade da 
investigação criminal e 
que não fará o julgamen-
to do mérito do fato.

O PL segue para análi-
se do Senado.

Mais cedo, os deputa-
dos aprovaram um pedido 
de tramitação em regime 
de urgência do PL, que foi 
aprovado por 359 votos a 9. 

Os deputados apro-
varam o substitutivo do 
deputado Lafayette de 
Andrada (Republicanos-
-MG), seguindo o texto do 
relator do grupo de tra-
balho, deputado Capitão 
Augusto (PL-SP). O grupo 
de trabalho analisou dois 
textos sobre o assunto 

encaminhados ao Legis-
lativo. Uma das propostas 
originais foi elaborada 
pelo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes, e 
a outra pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro.

Para chegar ao texto 
final, o grupo de traba-
lho retirou temas polê-
micos, como a definição 
de que não há crime se 
a lesão ou morte é cau-
sada por forte medo (o 
chamado excludente de 
ilicitude) e a previsão de 
prisão após condenação 
em segunda instância.

Entre os pontos que 
constam no projeto estão 
o aumento de 30 anos 
para 40 anos no tempo 
máximo de cumprimento 
da pena de prisão no país 
e o aumento da pena de 
homicídio simples, se en-
volver arma de fogo de uso 
restrito ou proibido (como 
fuzis), que passará de 6 
anos a 20 anos para 12 
anos a 30 anos de reclu-
são, entre outros casos em 
que há aumento de penas.

Outra alteração é que 

a concessão da liderdade 
condicional  dependerá 
também de o condenado 
não ter praticado falta gra-
ve no presídio nos últimos 
12 meses dessa liberação 
e o comportamento deve-
rá ser considerado bom em 
vez de satisfatório.

O projeto também au-
menta o número de casos 
considerados como cri-
mes hediondos, em que o 

condenado não pode con-
tar com anistia, graça ou 
indulto e deve começar a 
cumprir a pena em regi-
me fechado. Passam a ser 
considerado esse tipo de 
crime, entre outros, homi-
cídio e roubo com arma 
de fogo de uso restrito ou 
proibido; furto com uso 
de explosivo; comércio 
ou tráfico internacional 
de arma de fogo e orga-

nização criminosa para a 
prática de crime hedion-
do. Entretanto, deixou de 
ser hediondo a posse ou 
porte de arma de uso res-
trito por aqueles que não 
podem fazê-lo.

O direito à progressão 
de regime, quando o con-
denado pode passar de 
um cumprimento de pena 
mais rigoroso (fechado, no 
presídio) para outro menos 

rigoroso (semi-aberto, so-
mente dormir no presídio, 
por exemplo), dependerá 
do tipo de crime. Com as 
novas regras, o tempo exi-
gido varia de 16%, para o 
réu primário cujo crime 
tenha sido sem violência à 
vítima, a 70%, no caso de 
o condenado por crime he-
diondo com morte da víti-
ma ser reincidente nesse 
tipo de crime.

Projeto de lei traz modificações 
na legislação e no processo penal
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Inscrições para o Sisu poderão ser 
feitas a partir de 21 de janeiro
As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unifica-
da (Sisu) poderão ser fei-
tas de 21 a 24 de janeiro 
de 2020. O calendário do 
processo seletivo do pri-
meiro semestre do ano 
que vem foi divulgado 
pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) no Diário Ofi-
cial da União. 

O resultado da seleção 
será divulgado no dia 28 
de janeiro e a matrícula 
dos selecionados deverá 
ser feita de 29 de janeiro 
a 4 de fevereiro. Aqueles 
que não forem seleciona-
dos poderão participar da 

lista de espera também 
entre os dias 29 de janei-
ro e 4 de fevereiro.

O Sisu oferece vagas 
em instituições públicas 
de ensino superior. A se-
leção é feita com base no 
desempenho no Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Para partici-
par é preciso ter obtido 
nota acima de zero na 
redação do exame.

Para o primeiro se-
mestre de 2020 valerão 
as notas do Enem 2019. 
Os resultados das provas, 
que foram aplicadas nos 
dias 3 e 10 de novembro 

serão divulgados em ja-
neiro na Página do Par-
ticipante e no aplicativo 
do Enem. Para acessar, é 
preciso informar CPF e 
senha. Ao todo, 3,9 mi-
lhões de candidatos par-
ticiparam de pelo menos 
um dia de prova do Enem.

As regras e a quanti-
dade de vagas que serão 
oferecidas no ano que 
vem pelo Sisu ainda não 
foram divulgadas. No 
primeiro semestre des-
te ano, foram ofertadas 
235,5 mil vagas em 129 
instituições públicas de 
todo o país. 

Di
vu

lg
aç

ão



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231quinta-feira, 5 DE DEzEMBRO DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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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Em retorno à Seleção, Cristiane traça meta 
“vou brigar para estar na Olimpíada”

Cristiane está de vol-
ta... a um lugar velho 
conhecido. Na Granja 

Comary, em Teresópolis, a 
atacante comemora o re-
torno à Seleção Feminina 
e a primeira oportunidade 
com a técnica Pia Sundha-
ge. Foram cinco meses 
longe, uma lesão na coxa 
direita na Copa do Mundo 
da França afastou a camisa 
11 da equipe nacional. 

Com sorriso no rosto, 
Cristiane falou com ale-
gria sobre a volta. Duran-
te o primeiro treinamento 
em campo, nesta quarta-
-feira (4), deu o cartão de 
visitas à técnica Pia. O ob-
jetivo é um só, uma vaga 
na lista de 18 atletas que 

disputarão a Olimpíada 
de Tóquio 2020. 

- Agora eu preciso 
correr atrás do prejuízo, 
porque ninguém vive de 
nome. Eu darei o melhor 
possível aqui e quero 
estar dentro, vou brigar 
para estar nas Olimpía-
das. Está tendo uma com-
petição muito saudável, a 
Pia está dando oportuni-
dade para todas poderem 
mostrar o seu trabalho e 
acho que isso é impor-
tante, porque tira o peso 
das atletas mais expe-
rientes e faz com que as 
mais jovens também se 
sintam responsáveis - 
destaca Cristiane. 

O retorno à Seleção não 

poderia ser mais especial 
com um jogo no Brasil. A 
última partida disputada 
pela atacante com a ca-
misa verde-amarela foi a 
decisão da medalha de 
bronze na Olimpíada do 
Rio, em 2016. No dia 12 
de dezembro, às 21h, a Se-
leção encara o México na 

Arena Corinthians, em São 
Paulo (SP). Já no dia 15, é a 
vez da Fonte Luminosa, em 
Araraquara (SP), receber o 
último compromisso entre 
as duas seleções, às 18h30. 

- Vai ser legal estar-
mos perto dos torcedo-
res, vamos ter o apoio de 
todos! Teremos também 

a oportunidade de trocar 
experiências com todas as 
meninas que chegaram na 
Seleção e dar muita con-
fiança para elas. Vai ser 
muito bom finalizar o ano 
com esse contato com o 
torcedor em casa! - declara. 

Nesta quarta-feira (4), 
a Seleção Feminina rea-

lizou o primeiro treina-
mento em campo. A ati-
vidade foi no período da 
tarde, às 17h, a técnica 
Pia Sundhage comandou 
treinamento tático já vi-
sando os duelos contra a 
equipe mexicana. Pela ma-
nhã, as atletas realizaram 
teste físico, o yoyo-teste.

Pela primeira vez na lista de Pia 
Sundhage, Cristiane avalia o ano de 
2019 e mostra otimismo com novo 
momento da Seleção Feminina
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José nelto vê incoerência em 
Marconi, ao sugerir fim de 
segurança de ex-governadores
Falta coerência ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB), 
ao sugerir ao líder de sua bancada na Assembleia Legis-
lativa, deputado Talles Barreto, a propositura de  Projeto 
de Emenda Constitucional Estadual (PEC),  que extingue 
a segurança de ex-governadores paga pelo Estado,  de-
pois que ele mesmo fez uso do benefício. A afirmação 
é do deputado José Nelto (Podemos), que foi autor de 
igual propositura em 2018, quando era deputado esta-
dual, mas foi arquivada por falta de segmento na Casa. 
“Então eu não vejo seriedade nessa proposta, porque o 
próprio ex-governador já usufruiu desse privilégio no 
passado”, disse José Nelto, para quem essa segurança 
de ex-governadores paga pelo Estado será sim, extinta, 
mas por iniciativa do governador Ronaldo Caiado. Até 
porque, segundo ele, Caiado não tem interesse em usá-
-la no futuro, porque não terá motivos para justificar a 
necessidade de ser protegido por guarda-costas. Líder 
da bancada do Podemos na Câmara, o deputado José 
Nelto prevê que o governador Ronaldo Caiado fará o 
“melhor governo da história recente do Estado.” E cha-
ma a atenção para as ações do democrata quem visar 
acabar com os “privilégios de poderosos” na estrutura 
da administração desde que assumiu, a exemplo do que 
vem fazendo no Detran. “Então, quem age com correção 
e probidade no governo, não precisa de proteção paga 
pelo Estado, quando sai do governo”, concluiu.

Zé caRapô vai apoiaR 
HumbERto Em Jataí
Em Jataí, o ex-prefeito e pré-candidato a retor-
nar ao cargo pela quinta vez, Humberto Machado 
(MDB), terá o apoio do deputado zé Carapô (De-
mocracia Cristã) na eleição do ano que vem. Consi-
derado político de perfil mais técnico, até pela sua 
formação – é formado em Engenharia  Civil  – Hum-
berto Machado parece ter encontrado a medida cer-
ta de como administrar do jeito que o povo gosta. 
Segundo alguns jataienses que o conhecem melhor, 
o segredo de Machado é que além de muito traba-
lhador e dedicado em suas atividades, Machado é 
também do tipo que “não engana ninguém” no aten-
dimento aos eleitores no dia a dia da administração, se 
é possível atender à demanda do cidadão diz sim, mas 
quando não é, diz não com a mesma facilidade.  E 
depois, tem político que diz que o “o povo gosta de 
ser enganado”, parece que a coisa não é bem assim.

pREstígio Em alta
Com base na enorme quantidade de comentários elogio-
sos ouvidos atualmente entre populares, nas lanchone-
tes, hipermercados, farmácias e no comércio em geral, 
a impressão que fica é que o presidente Jair Bolsonaro 
continua com o prestígio em alta junto à população. Os 
movimentos e xingatórios feitos em alguns partidos de 
oposição parecem que não fazem nem cócegas na ima-
gem do atual presidente.

psDb faZ EncontRo Em 
Dia E HoRáRio impRópRios
Acontece nessa quinta-feira 
à noite, no Auditório Costa 
Lima na Assembleia Legisla-
tiva, o 16º Encontro Regional 
do PSDB, juntamente com o 
diretório da legenda em Goiâ-
nia. O evento será coordena-
do pelo presidente regional, 
Janio Darrot. O lado curioso 
desse encontro dos tucanos 
é que, no convite distribuí-
do pela internet, não consta 

a pauta de assuntos que serão tratados. Outro dado 
curioso foram o local escolhido, o dia da semana e o 
horário (19:00), impróprios para esse tipo de evento, 
pelas dificuldades de grande parte de comparecimen-
to dos filiados. Em outros tempos, esse evento seria 
realizado num sábado ou domingo de manhã, em al-
gum local com espaço suficiente para receber milhares 
de pessoas. Como os tempos mudaram.

mDb confRatERniZaRá Em 
mEio a fEsta DE filiaçõEs

Enquanto isso, o Diretório Regional do MDB ultima os 
preparativos para sua festa de confraternização e de 
filiações, que acontecerá nesse sábado às 10:00, no 
Centro de Convenções. A festa será comandada pelo 
presidente do partido, Daniel Vilela.

DiscutinDo 2022?
Circulou no meio político e de comunicação nessa 
terça-feira a informação de que participam de um 
reunião com o senador Vanderlan Cardoso (PP) e 
o presidente do Diretório Estadual do PSDB, Janio 
Darrot. E que a pauta era composta de assuntos re-
lacionados à sucessão estadual. Mas não esquecer 
que antes da sucessão estadual de 2022, haverá a 
eleição municipal, em 2020.

iRis poDE DEvolvER 
DinHEiRo a banco
Segundo um auxiliar muito próximo do prefeito Iris 
Rezende, na hipótese de não disputar à reeleição 
em 2020, a sua intenção é devolver à instituição 
financeira toda a parte do dinheiro proveniente de 
empréstimo, que por ventura não for usado até de-
zembro de 2020, independentemente de quem for 
o eleito. Se o futuro prefeito tiver interesse em to-
mar empréstimo, que ele o faça junto à instituição, 
a exemplo do que fez, teria justificado o prefeito.   
Mas tem gente prevendo que será muito difícil para 
Iris deixar de concorrer, principalmente se não hou-
ver tempo suficiente para concluir o grande volume 
de obras iniciadas durante seu mandato, o que é 
praticamente certo que ocorrerá.  
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