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MEC lança 
projeto que 
estimula leitura 
infantil com 
familiares

conta 
pra MiM

Além do tradicional túnel da Praça Tamandaré, Prefeitura entregou também a árvore flutuante 
do Parque Vaca Brava. Solenidade contou com a presença do prefeito Iris Rezende
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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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aparecida de Goiânia

Câmara aprova 70% de vagas em CMEI’s 
para filhos de cadastrados no Bolsa Família

durante sessão ordi-
nária desta quinta-
-feira, 05, os vere-

adores de Aparecida de 
Goiânia aprovaram o Pro-
jeto de Lei Nº 126/19, de 
autoria do Poder Executivo, 
que altera a Lei Municipal 
N° 3.235/14, que estabele-
ce normas e diretrizes para 
efetivação de matriculas 
nos Centros Municipais de 
Ensino Infantil (CMEIS).

Com a alteração, no 
processo de matriculas 
serão destinadas 70% do 
total das vagas de cada 
CMEI às crianças cujos 
pais ou responsáveis es-
tejam cadastrados no 
Programa Bolsa Família, 
devidamente inscritos no 
Cadastro Único (CadÚni-
co) do Governo Federal.

A proposição, segundo a 
Prefeitura, se deu em razão 
da ausência de vagas para 
as crianças do Município.

“Justificamos a devida 
implantação, diante da 
importância dos Centros 
Municipais de Educação 
Infantil, para que a crian-
ça já tenha contato com o 

mundo acadêmico, mes-
mo que de forma ainda 
bem sutil. Mas além disso, 
essas instituições são im-
portantes para que cada 
criança nela matriculada, 
além de estudar, possa 
brincar e ter contato com 
outras crianças”, afirmou 
o Poder Executivo em sua 
justificativa.

Ainda foi votado e 
aprovado o Projeto de Lei 
Nº 109, também de au-
toria do Poder Executivo, 
que altera a Lei Munici-
pal nº 2.470/2004, que 
desafeta, desapropria e 
autoriza doação de imó-
veis para o Estado de 
Goias, situados nos lote-
amentos Pontal Sul (Vila 
Oliveira) e Cidade Vera 

Cruz I neste Município, 
destinados à construção 
de escolas, as áreas em 
questão serão devolvi-
das ao interessado.

Segundo a Prefeitura, 
o presente projeto de 
lei se faz diante do não 
interesse e de não haver 
projeto em andamento 
para o referido local nas 
Secretarias de Projetos 
e Captação de Recursos, 
Infraestruturas e obras 
e Planejamento. Segun-
do eles, após vistorias 
técnicas da diretoria de 
engenharia de trafego 
constatou-se que não 
existe previsão de ali-
nhamento viário ou es-
truturação de eixos viá-
rios no referido local.

Assim, por não haver 
mais interesse do municí-
pio na efetivação e con-
clusão da desapropriação 
através da permuta ou in-
denização, foi feito o pro-
cesso legal de devolução 
da área ao interessado, 
através da aprovação do 
projeto de lei.

Lupas em 
comércios

Outro projeto apro-
vado foi o nº 100/19, de 
autoria do vereador Hilá-
rio Giacomet (PSB), que 
trata sobre a obrigatorie-
dade de disponibilização 
de lentes de aumento, as 
populares lupas, pelos 
supermercados e outro 

estabelecimentos con-
gêneres para facilitar aos 
consumidores a visualiza-
ção dos preços, rótulos e 
composição dos produtos.

A proposta prevê que 
cada estabelecimento 
deve ter pelo menos uma 
lupa para cada 50 metros 
quadrados e deverão es-
tar disponíveis em locais 
de fácil acesso, visualiza-
ção e de forma sinalizada. 
O descumprimento do 
dispositivo acarretará em 
multa ao proprietário.

“Temos verificado a 
frequência com que os 
preços dos produtos 
são lançados de forma 
ilegível e com medidas 
menores trazendo fla-
grante prejuízo ao con-
sumidor. Por conta disso 
e com formo de garantir 
o direito do consumidor 
à informação, previs-
to no art. 6º da Lei nº 
8.078/90, apresentamos 
esta proposição”, explica 
o autor do Projeto.

“Associação Todos 
Para Cristo – Um 
Mover de Deus a 
Seu Favor”

Foi aprovado o Projeto 
de Lei Nº 105/19, de au-
toria do vereador Erivel-
ton Contador (PSDC), que 
reconhece de utilidade 
pública a “Associação To-

dos Para Cristo – Um mo-
ver de Deus a Seu Favor”, 
uma associação privada, 
sem fins lucrativos, po-
líticos e com finalidade 
social, cultural e religiosa.

Segundo o vereador, 
a proposta tem como 
objetivo possibilitar ao 
instituto assinar convê-
nios com órgãos públicos 
e garantir os benefícios 
que lhes são facultados, 
dentre eles reivindicar, 
nos órgãos competentes, 
isenção de contribuições 
destinadas à seguridade 
social, pagamento de ta-
xas cobradas por cartó-
rios e imunidade fiscal 
(restrita às entidades de 
assistência social e de 
educação). O título de 
utilidade pública con-
cede ainda credibilida-
de para que a entidade 
possa ter direito de ter 
acesso às verbas desti-
nadas à continuidade do 
trabalho social e edu-
cativo desenvolvido em 
prol do bem comum.

“A Associação visa ofe-
recer condições dignas 
àquelas pessoas com 
maior vulnerabilidade so-
cial, que são mais propícias 
a se submeterem em situ-
ações de risco iminente, al-
gumas vezes até cometen-
do práticas ilícitas, afim de 
manter sua sobrevivência”, 
explicou Erivelton.

Na sessão ainda 
foi aprovado 
mais três 
Projetos de Lei
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Prefeitos comemoram mobilização em Brasília
Prefeitos de todo o país 
retornaram aos seus mu-
nicípios satisfeitos com 
os resultados que obti-
veram durante mobiliza-
ção em Brasília.

A Associação Goiana 
de Municípios (AGM) e a 
Federação Goiana de Mu-
nicípios foram as encar-
regadas de promover a 
mobilização dos gestores 
no Estado. O evento teve 
como objetivo principal 
marcar posição contrá-
ria quanto a proposta de 
se extinguir municípios 
com menos de 5 mil ha-
bitantes ou que a sua 
arrecadação seja infe-
rior a 10% da receita. Os 
prefeitos lotaram o au-
ditório Petrônio Portela, 

do Senado, local onde se 
reuniram com deputados 
e senadores, ocasião em 
que externaram o po-
sicionamento contrário 
a proposta. Ao mesmo 
tempo solicitaram aos 

parlamentares que vo-
tem contrário a matéria. 
A deputada Flávia Morais, 
coordenadora da bancada 
goiana, foi uma das parti-
cipantes e afirmou que os 
parlamentares goianos 

estão comprometidos 
com a luta dos prefeitos.

Mesmo com um dia 
chuvoso os prefeitos fi-
zeram manifestação em 
frente ao prédio do Con-
gresso Nacional onde 

colocaram cartazes retra-
tando os municípios que 
poderão ser extintos.

O presidente da Câ-
mara, deputado Rodrigo 
Maia, se comprometeu 
em criar uma comissão 
especial para analisar a 
proposta de mudanças no 
Pacto Federativo.

A principal estratégia 
dos gestores é a de que 
os senadores derrubem 
a proposta, mandando 
para o arquivo, ainda na 
Comissão de Constituição 
e Justiça onde tramita no 
momento.

 “Extinguir não é a so-
lução. O que deve ser fei-
to é criar condições para 
que esses municípios se 
desenvolvam e fortale-

çam suas economias”, sa-
lientou Paulo Sérgio de 
Rezende (Paulinho) presi-
dente da AGM.

A mobilização também 
vai pressionou os parla-
mentares para a aprova-
ção de pautas prioritárias 
que tramitam no Con-
gresso Nacional, como a 
do 1% do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios 
(FPM) de setembro, a in-
clusão de Municípios na 
Reforma da Previdência, a 
execução direta de emen-
das, o Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Na-
tureza (ISS) e a Nova Lei 
de Licitações. A entidade 
destaca a importância de 
os gestores se inscreve-
rem para a mobilização.
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Presidente da AGM Paulo Sérgio (Paulinho) e o presidente da CNM Glademir Aroldi
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iluminação

Prefeitura enfeita Goiânia 
com decorações de natal

a Prefeitura de Goi-
ânia entregou na 
noite desta quinta-

-feira (5/12), a decoração 
natalina da capital. Além 
da tradicional iluminação 
na Praça Tamandaré, fo-
ram entregues a árvore 
flutuante no Parque Vaca 
Brava, e as decorações nos 
bairros de Campinas, Cen-
tro, Jardim Curitiba e Vila 

Aurora, e a iluminação de 
parte da Avenida Jamel Ce-
cílio. Solenidade, na Praça 
Tamandaré, onde foi insta-
lada a Vila do Papai Noel, 
contou com a presença do 
prefeito Iris Rezende.

O evento teve ainda 
apresentação da Banda Ju-
venil de Goiânia e presen-
ça de diversos secretários 
municipais e da popula-

ção. O prefeito Iris Rezende 
lembrou dos importantes 
investimentos que atual 
gestão faz no turismo.  “É 
um evento que atrai gente 
de todos os lugares, come-
çamos aqui na Tamandaré 
e seguimos por vários pon-
tos da cidade”, afirma. 

O tradicional túnel da 
Praça Tamandaré foi o 
primeiro a receber as lu-

zes, que tanto encantam 
o goianiense e este ano 
ganhou um milhão de mi-
crolâmpadas de Led. Nos 
canteiros centrais da Praça 
foram montados o presé-
pio, parque de diversão, 
trenzinho da alegria, as ár-
vores decorativas e a Vila 
do Papai Noel.

Também receberam 
iluminação especial a trin-

cheira da 90, a Avenida 24 
de Outubro, a Avenida As-
sis Chateaubriand, entre 
a Tamandaré até a Praça 
Cívica, passando pela Rua 
Dona Gercina Borges Tei-
xeira, e as Praças Estado 
da Palestina e Léo Lynce, 
ambas no Setor Oeste, que 
terão árvores e luminárias 
decoradas com luzes colo-
ridas e enfeites natalinos.

Já a árvore instalada 
no Parque Vaca Brava tem 
16 metros de altura foi 
toda revestida com 80 mil 
lâmpadas de led nas cores 
branca e azul com chuva 
de meteoros brancos. Além 
do Parque a Prefeitura le-
vou decoração natalina 
para bairros de Campinas, 
Centro e Jardim Curitiba e 
Vila Aurora.

Além do tradicional túnel da Praça Tamandaré, Prefeitura entregou também a árvore flutuante do 
Parque Vaca Brava. Solenidade contou com a presença do prefeito Iris Rezende
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aparecida de Goiânia

Gustavo empossa novos secretários 
de Governo, Trabalho e da Casa Civil
O prefeito Gustavo Men-
danha empossou na tar-
de desta quinta-feira, 
05, Márcia Tinoco Silva 
como titular da Secreta-
ria do Trabalho, Emprego 
e Renda, em substituição 
a Adriano Montovani. Joh-
nathan Medeiros assumiu 
a Secretaria de Governo, 
antes comandada por Fá-
bio Passaglia, que passou a 
comandar a Chefia da Casa 
Civil. A solenidade de pos-
se foi realizada no Espaço 
Multiuso do novo prédio 
da Cidade Administrativa 
e contou com a presença 
do vice-prefeito Veter Mar-
tins, do senador Vanderlan 
Cardoso (PP), do deputa-
do federal João Campos 
(PRB), do ex-deputado fe-
deral Daniel Vilela (MDB), 
secretários municipais, 

do presidente da Câmara 
Municipal, Vilmar Mariano, 
demais vereadores e lide-
ranças evangélicas.

“Estamos prospectando 
um novo momento para a 
cidade e temos o privilégio 
de estar em constante de-

senvolvimento. Eu acredito 
na minha equipe adminis-
trativa e temos agora um 
maior desafio de preparar 
as pessoas para ocupar as 
vagas de trabalho e am-
pliar os serviços da prefei-
tura nos bairros. Acredito 

no potencial dos novos 
secretários que terão ago-
ra função importante em 
prol de Aparecida”, afirmou 
o prefeito Gustavo Menda-
nha ao cumprimentar Joh-
nathan e Márcia.  

O prefeito ainda agra-
deceu Adriano Montova-
ni, que estava presente 
na solenidade, pelos ser-
viços prestados no co-
mando da Secretaria do 
Trabalho. “O Adriano fez 
um belo trabalho e conti-
nuará em minha equipe”, 
frisou o gestor municipal.

Para Márcia Tinoco 
Silva o momento é de 
fortalecer a geração de 
emprego.  “Aparecida vem 
crescendo e a projeção é 
de mais crescimento. Mi-
nha preocupação é exata-
mente essa, é qualificar o 

cidadão para que ela possa 
ingressar no mercado de 
trabalho e ter qualidade 
de vida. Vamos qualificar 
a mão-de-obra para que 
a nossa população assu-
ma os postos de trabalho 
e tenha melhor dignidade”, 
afirmou a secretária que é 
a quarta mulher a assumir 
um cargo no primeiro es-
calão da atual gestão.

Johnathan Medeiros 
falou do desafio de apro-
ximar ainda mais o poder 
público municipal do Le-
gislativo e da população 
de Aparecida. “Assumo 
uma secretaria que tem 
um diálogo muito próxi-
mo com a população e 
temos agora uma grande 
tarefa pela frente, que é a 
de levar benefícios para 
as famílias apareciden-

ses. Irei dar continuidade 
ao trabalho do Fábio Pas-
saglia, que ocupa agora 
a Casa Civil, e fazer as 
adaptações que forem 
necessárias, buscando 
sempre o melhor para to-
dos”, disse ele.

o tomar posse como 
secretário da Casa Civil, 
secretaria que ocupava 
interinamente junto com 
a de Governo, após a saí-
da do ex-secretário Olavo 
Noleto, Fábio Passaglia 
disse que estará ainda 
mais empenhado nos tra-
balhos da gestão. “Quero 
fazer o máximo que eu 
puder, usando meu co-
nhecimento e atribuições. 
E com a ajuda de toda 
equipe, possamos garan-
tir mais desenvolvimento 
para a nossa cidade”.
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BaZaR MMaRTaN
Dias 06 e 07 de dezembro acontece 

o Bazar solidário MMARTAN em 
prol da APAE Anápolis. São vendidos 

produtos mmartan, novos e sem 
defeitos! As compras solidárias 

ajudam muitas crianças, adolescentes 
e suas famílias, que usufruem das 

diversas frentes de trabalho da Apae!

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.

FEsTa DE NaTal
Todo adulto guarda dentro de si uma 

criança interior, e sabe o quanto um 
brinquedo desperta a fantasia e o 

encantamento. E é essa sensação que 
colaboradores e corretores parceiros 

da URBS Imobiliária pretendem levar 
a cerca de 50 crianças de 3 a 9 anos 

que são atendidas pelo Centro Juvenil 
São Domingos Sávio, em Aparecida 
de Goiânia. Ao longo do último mês 

funcionários e corretores de imóveis 
parceiros da empresa fizeram a doação 

de vários brinquedos que serão 
entregues às crianças no próximo 

sábado (07/12), a partir das 14h.

laNÇaMENTo
O empresário Emanoel Camargo e 

empreendedores recebem convidados 
no estande do Global Park para 

apresentação do novo bairro 
empresarial que será implantado 

na região leste de Aparecida de 
Goiânia, no sábado, 7 de dezembro. 
Menu de carnes especiais e pocket 

show sertanejo fazem parte da 
programação do dia.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Forum - A equipe Forum, Gelson, Bruna, Mayara, Adrielly, Suzy, Giselle e Luiz recepcionaram 
os convidados no evento realizado na Forum Anápolis na última Quarta-Feira.

Óticas Carol – O Jornalista Carlos Eduardo 
prestigiou o evento de comemoração de 01 ano de 
Óticas Carol em Goiânia e foi recepcionado pelos 
empresários Geisa Behnen e Carlos Mamoni e a 
gerente de marketing Ohanna Vasconcelos.

2 3

4

Artista – Rodrigo Teaser, se apresentou ontem (05) em 
Goiânia, o artista faz Cover do Rei do Pop, Michael Jackson e 
encantou o público com sua performance.
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Presença - O publicitário Rafael Vilela e a 
Jornalista Mariana Hipólito, bem felizes no evento da 
Óticas Carol que aconteceu no Buriti Shopping.
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educação

MEC lança projeto que estimula 
leitura infantil com familiares

o ministério da Edu-
cação (MEC) lançou 
hoje (05) o progra-

ma “Conta pra Mim”, que 
estimula a leitura de livros 
infantis no ambiente fami-
liar. Alunos da rede públi-
ca que cursam o 1º e o 2º 
ano do ensino fundamen-
tal são o público-alvo da 
iniciativa. O programa faz 
parte da Política Nacional 
de Alfabetização e, além 
do estímulo da leitura 
diária, criará “cantinhos 
de leitura” para narração 
de histórias, atividades 
lúdicas e estímulo à ativi-
dade intelectual em cre-
ches, pré-escolas, museus 
e bibliotecas.

“Eu acredito que esse 
programa é revolucionário. 
Pela primeira vez no Brasil 
existe um programa de va-
lorização da leitura em fa-
mília. Crianças, pais, mães, 
avós, padrinhos, tios ou 
tias podem fazer parte. Eu 
verdadeiramente acredito 
na capacidade brasilei-
ra de se adaptar e buscar 
soluções. Cientificamente, 
os resultados são muito 
robustos para famílias que 

leem com seus filhos”, afir-
mou o ministro da Educa-
ção Abraham Weintraub.

O programa prevê o 
treinamento de “tutores” 
de leitura, que serão capa-
citados pelo MEC a partir 
de janeiro de 2020. Esses 
tutores receberão uma 
bolsa de incentivo de R$ 
300 a R$ 400 para cola-
borar com os cantinhos de 
leitura. O treinamento des-
ses tutores deve acontecer 
pela plataforma de ensino 
à distância do MEC, mas 
também será feito por au-
las presenciais ministradas 
por técnicos da secretaria 

de Alfabetização do minis-
tério. “Os dados mostram 
que o quadro de alfabeti-
zação não é bom. Nas duas 
últimas provas da Ava-
liação Nacional de Alfa-
betização (ANA) tivemos 
mais de 50% dos alunos 
com desempenho muito 
abaixo do esperado. Isso 
significa que esses alu-
nos não são leitores pro-
ficientes. Esse programa 
é a nossa resposta para 
mudar isso”, afirmou o se-
cretário de Alfabetização 
do MEC, Carlos Nadalim.

O custo da iniciativa 
será de cerca de R$ 45 

milhões. Destes, R$ 20 mi-
lhões serão usados para a 
bolsa de incentivo aos tu-
tores, R$ 17 milhões serão 
usados na impressão do 
material e dos kits de lei-
tura, e R$ 8 milhões para a 
logística do programa.

Resultado do Pisa
O secretário citou, ain-

da, o resultado do Pro-
grama Internacional de 
Avaliação de Estudantes, o 
Pisa, que mostrou estagna-
ção no índice de compre-
ensão de leitura na última 
década no Brasil. “Estamos 
abaixo da média. O proble-

ma é que descobrimos que 
50% dos estudantes es-
tão bem abaixo da média 
na proficiência de leitura. 
Apenas 0,2% dos estudan-
tes atingiram o nível mais 
elevado. E isso é assusta-
dor”, explicou.

Aprendizado 
em família

A idéia do programa, 
segundo Nadalim, é que as 
crianças levem para casa 
as práticas de contação de 
histórias, leitura, diálogo 
familiar e motivação da 
oralidade entre pessoas da 

mesma família. Professora 
de uma escola pública do 
Plano Piloto, em Brasília, 
Cíntia Pereira de Paula 
afirmou estar entusiasma-
da com a iniciativa. “Esse 
projeto é muito importan-
te. Nos deparamos muito 
com crianças que pos-
suem pais ou mães anal-
fabetos, e essas crianças 
levam uma cultura de 
conversa, de leitura, de 
diálogo e de amor pelo 
conhecimento para um lar 
onde nada disso existe. É 
uma forma de inverter o 
aprendizado: é o pequeno 
ensinando o grande”.

O projeto prevê a distri-
buição de “kits de literacia”, 
compostos de uma “mini 
biblioteca” de livros in-
fantis da Turma da Mônica 
- confeccionados especial-
mente para o programa -, 
caderno de desenho, giz de 
cera e um guia de orien-
tações pedagógicas para 
o estímulo das crianças. 
Uma parte do conteúdo 
estará disponível no portal 
criado para a iniciativa.

Metodologia
A iniciativa do progra-

ma segue o princípio da 
Curva de Heckman, for-
mulada pelo vencedor do 
Prêmio Nobel de Econo-
mia de 2000, James He-
ckman. De acordo com o 
economista, investimen-
tos feitos nas camadas 
mais jovens da população 
têm maior retorno social.

Programa prevê 
treinamento de 
tutores de leitura 
capacitados 
pelo MEC
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trabalhador

Nascidos em setembro e outubro 
sem conta na Caixa podem sacar FGTS
A Caixa Econômica Fe-
deral inicia hoje (6) mais 
uma etapa de liberação 
do saque imediato do 
Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), 
que paga até R$ 500 por 
conta ativa ou inativa. Os 
trabalhadores nascidos 
em setembro e outubro 
sem conta no banco po-
derão 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 termi-
nais de autoatendimento 
para quem tem senha do 
cartão cidadão.

Quem tem cartão ci-
dadão e senha pode sa-
car nos correspondentes 
Caixa Aqui, apresentando 
documento de identifica-
ção, ou em qualquer ou-
tro 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 Caixa, mais 
de 20 milhões de trabalha-
dores podem fazer o saque 
só com o documento de 
identificação nas lotéricas.

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

Embora não seja obri-
gatório, a Caixa orienta, 
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 ho-
rário estendido hoje e 
na segunda-feira (9). As 
agências que abrem às 
8h terão o encerramen-
to do atendimento duas 
horas depois do horário 
normal de término.
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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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Novidade

VAR mostra imagem em tempo real

a partida entre 
Flamengo e Avaí 
apresentou uma 

grande novidade ao tor-
cedor brasileiro. Durante 
a goleada do Rubro-ne-
gro por 6 a 1, os telões 
do Maracanã exibiram, 
em tempo real, as deci-
sões do árbitro de vídeo.

Os torcedores acom-
panharam ao vivo a 
checagem dos árbitros 
durante os dois últimos 
gols do jogo, marcados 
por Reinier, do Flamen-
go. Essa foi a primeira 
vez que as imagens do 
VAR foram transmitidas 
em tempo real para o 
torcedor em um estádio 
da América do Sul. O 
teste faz parte de uma 
iniciativa da CBF para 
dar ainda mais trans-
parência à arbitragem 
brasileira.

Árbitro de campo do 
jogo desta quinta-feira, 
Jefferson Ferreira de 

Moraes elogiou a inicia-
tiva e destacou a impor-
tância de ter cada vez 
mais transparência na 
arbitragem brasileira.

- O torcedor fica um 
pouco ansioso. Eu acho 
excelente, mostrar essa 
transparência que que-
remos tanto para o fu-
tebol. Mostrar para o 
torcedor que o trabalho 
que é feito na cabine é 
difícil, é sério, que es-
tamos aqui para fazer o 
melhor trabalho possí-
vel - disse o árbitro.

As imagens estive-
ram à disposição do 
torcedor também no 
duelo entre Fluminen-
se e Fortaleza, mas não 
houve revisão na cabi-
ne do VAR. O teste se-
guirá em outras duas 
partidas do Campeona-
to Brasileiro: Fluminen-
se x Corinthians e Vasco 
x Chapecoense, ambos 
pela última rodada.

Partida no Maracanã fez parte de teste programado pela Comissão de Arbitragem para reta final do Brasileirão
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