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n Pelos dados de 2017 do iBGE, os úl-
timos disponíveis, o PiB de aparecida 
já ultrapassou r$ 12 bilhões e se pre-
para para tomar o 2º lugar no ranking 
econômico estadual de anápolis, que 
está estacionado em r$ 14 bilhões. 

n O deputado federal José Nelto re-
fluiu da ideia de lançar a filha – médi-
ca do Exército Raissa Lagares – para a 
prefeitura de Goiânia, pelo Podemos. 
No momento, o candidato do partido, 
segundo anunciou, será ele mesmo.

n Pouca gente se lembra: a secretária 
da Economia Cristiane Schmidt previu 
para agosto de 2020 a conquista do 
equilíbrio fiscal pelo governo do Estado 
– profecia que, pelo andar da carrua-
gem, parece destinada a se cumprir.

n Enfim consciente da desimpor-
tância a que foi reduzido na equi-
pe do governador Ronaldo Caiado, 
o ex-senador e titular da esvaziada 
Secretaria da Indústria & Comércio 
Wilder Morais não mais esconde a 
suqa contrariedade.

n Há inegáveis avanços na política de 
segurança do governador ronaldo 
Caiado, mas ainda falta ir atrás de um 
tipo de bandido que só ataca pessoas 
humildes: os batedores de carteira no 
Eixão e na região da rua 44. 

n A CPI dos Incentivos Fiscais não in-
vestigou, mas grandes empresários 
beneficiados com isenções e des-
contos de ICMS em Goiás investiram 
seus volumosos ganhos em outros 
Estados. É coisa de bilhões e bilhões 
de reais.

Circula em anápolis pesquisa do insti-
tuto Fortiori com cenário muito desfa-
vorável para o prefeito roberto naves, 
que teria hoje menos de um quinto das 
intenções de voto que privilegiam o de-
putado antônio Gomide.

n Ninguém na política de Goiás é hoje 
mais feliz e realizado que o presiden-
te da Assembleia Lissauer Vieira, que 
ascendeu a jato da condição de par-
lamentar discreto para o pódio dos 
influenciadores do poder no Estado.

n Pode parecer mentira, mas não é: 
a UEG foi entregue ao governador 
ronaldo Caiado com 42 campi. Com-
parando: a USP, maior universidade 
brasileira, tem 10 ou a Unicamp, tam-
bém do 1º time, conta com apenas 3.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

A agenda de reformas do governador Ronaldo Caiado, configurada em sua fase inicial 
na nova previdência do funcionalismo e nas mudanças das regras para os servidores 
públicos, com a eliminação de privilégios que se tornaram injustificáveis, tornou-se fun-
damental para o futuro de Goiás e não deveria estar sendo sabotada por políticos que 
ou procuram fazer oposição a qualquer preço ou tentam fazer média com bases que 
supõem representar – caso dos deputados Eduardo Prado, Karlos Cabral, Humberto Te-
ófilo ou Virmondes Cruvinel, que acreditam ter conquistado seus mandatos com o apoio 
explícito de segmentos corporativos, como, por exemplo, a polícia civil ou os servidores. 
Mas são percalços que apenas ressaltam a necessidade de avançar ainda mais com pro-
jetos reestruturantes como a privatização de estatais, lucrativas ou não, e a redefinição 
dos incentivos fiscais que privilegiam os grandes empresários instalados em Goiás com 
vantagens tributárias inexistentes em qualquer outra parte do país, sem retorno para o 
Estado, de acordo com o que tem ficado demonstrado por estudos de entidades insuspei-
tas como o Instituto Mauro Borges e seus especialistas de alto nível. Caiado, ao iniciar o 
seu mandato, não passou a menor sinalização de que poderia chegar ao fim do ano com 
conquistas tão importantes e fundamentais para a construção de uma nova realidade 
social e econômica para as goianas e os goianos. Mas virou a mesa e o fez.
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cRiStiaNE ScHMiDt SE acHa MaiS iMpoRtaNtE QUE o GoVERNaDoR
a entrevista da secretária estadual da Economia Cristiane Schmidt a o Popular, no 1º dia do ano, teve 13.500 palavras e ocupou 2 páginas do jornal, mas curiosa-
mente só teve 2 citações ao governador ronaldo Caiado – referenciado “en passant” pela doutora como “governador Caiado”. Tudo o mais foi apresentado como 
consequência da contribuição que ela está dando a Goiás.

pRiNcipaiS BENEFiciaDoS pEloS GoVERNoS tUcaNoS NÃo DEFENDEM MaRcoNi
o ex-governador Marconi Maria teria alguma chance de deter a desconstrução do que imagina ser o seu legado se tivesse ao seu lado 
vozes gabaritadas para postular tecnicamente a possível excelência, ao menos parcial, dos seus governos. Mas não as há. os tecnocratas 
tucanos que se fartaram com os cargos mais importantes de Goiás, durante duas décadas, não se atrevem agora a retribuir as benesses 
recebidas com a coragem de interceder pelo chefe que tratavam como um semideus. não abrem a boca. onde está, por exemplo, Giuse-
ppe Vecci, que teve tudo, até um mandato de deputado federal sem pé nem cabeça, doado por Marconi, que ele não foi capaz de justificar, 
concluindo-o com uma soma zero a favor de Goiás? Cadê josé Carlos Siqueira, que passou arrogantemente por todas, sim, simplesmente 
por todas as funções de influência da era tucana? Cadê José Eliton, agraciado com a chance desperdiçada de disputar uma eleição como represen-
tante da máquina de governo? ou a professora raquel Teixeira? ou joão Furtado? ou o multidisciplinar Leonardo Vilela? ou jayme rincón, que só se preocupa com a extinta 
Agetop, não menciona o nome de Marconi e até o critica? Por onde andam todos eles? E muitos outros? Por que, enfim, não têm nada a dizer em defesa do seu ex-líder e 
de tudo o que foi feito no regime recentemente encerrado? o ex-governador paga, tristemente, a conta pelas escolhas equivocadas de aliados que fez. 

DiNHEiRo Do pRÉ-Sal JÁ Foi DEpoSitaDo Na coNta Do GoVERNo 
já foi depositada na conta do Tesouro Estadual a parcela de quase r$ 200 milhões correspondente à participação de Goiás na distribuição dos recursos arre-
cadados com a venda dos campos excedentes do pré-sal. o dinheiro foi transferido no último dia de expediente bancário do ano. É menos que o esperado 
inicialmente, mas com certeza mais uma ajuda para a busca da estabilização financeira que se transformou no objetivo de vida do governador Ronaldo Caiado. 

É VERDaDE: GRaNDES iNDÚStRiaS FoRaM paGaS paRa pRoDUZiR EM GoiÁS
A política de incentivos fiscais dos últimos 20 anos em Goiás desviou bilhões de reais dos cofres estaduais (o Ministério Público estima em R$ 250 bilhões) 
sob a desculpa de acelerar o desenvolvimento regional e gerar empregos para as goianas e goianos. Estudos acadêmicos que estão aparecendo agora, 
como o divulgado pelo Instituto Mauro Borges (a propósito, criado pelo ex-governador Marconi Perillo), demonstram que não houve nada disso, que não 
há correlação entre a distribuição a torto e a direito de descontos e isenções de iCMS e o crescimento industrial do Estado e menos ainda com a evolução 
da massa salarial ou a oferta de mais empregos. o que parece ter havido é um grande desperdício de recursos que seriam fundamentais para o caixa do 
governo para custear e ampliar as políticas públicas de interesse da população. Com o seu, o meu, o nosso dinheiro, leitora e leitor, grandes empresas 
receberam para produzir em Goiás, auferindo lucros que não teriam em qualquer outra parte não só do país, como do mundo inteiro. Essa é a verdade.

VaNDERlaN caiU No caNto Do ciSNE DE BRaSília
o senador Vanderlan Cardoso caiu no canto do cisne de Brasília: empolgado com o mandato na mais alta câmara legislativa do país, onde a sensação que 
se tem é a de testemunha ocular da História e se é tratado como um semideus, abandonou a política em Goiás. não é visto aqui no Estado nem parece 
se interessar pelo dia a dia das goianas e goianos e seus desafios e soluções. E pior ainda quando deveria saber que, em grande parte, sua eleição para o 
Estado decorreu dos desgastes de Marconi Perillo e Lúcia Vânia, nem tanto dos méritos próprios, e que ainda há uma legitimidade a conquistar. 

opoSiÇÃo ÀS REFoRMaS DE caiaDo É MERaMENtE coRpoRatiVa
E coNSpiRa coNtRa oS iNtERESSES Da MaioRia DoS GoiaNoS
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seds

Força-Tarefa do Governo de Goiás 
retoma obras no socioeducativo

a  determinação do 
governador Ronal-
do Caiado à Seds 

era de que Goiás não per-
desse os recursos, por inér-
cia da gestão passada.

Outros serviços impor-
tantes para a manuten-
ção dos Centros de Aten-
dimento Socioeducativo 
(CASEs), como alimenta-
ção, água, material de hi-
giene e limpeza também 
foram regularizados nas 
unidades de Goiânia, Aná-
polis, Formosa, Luziânia, 
Itumbiara e Porangatu. A 
secretária Lúcia Vânia, ti-
tular da Seds, propôs ainda 

que os Centros Estaduais 
de Referência e Excelência 
em Dependência Química 
(Credeqs) sejam reestru-
turados para atender aos 
adolescentes com depen-
dência química.

Além do trabalho inter-
no com a força-tarefa, Lú-
cia Vânia fez gestões junto 
a outras pastas no sentido 
de acelerar a retomada das 
obras e regularizar servi-
ços, casos das secretarias 
de Economia e de Admi-
nistração, Saneago e Agên-
cia Goiana de Infraestrutu-
ra e Transportes (Goinfra).

“Quando assumi a Seds, 
acertei com o governador 

Ronaldo Caiado priorizar-
mos o socioeducativo para 
melhorarmos as condições 
das unidades e darmos dig-
nidade a esses jovens que 
lá estão, em processo de re-
cuperação. Esperamos que 
essa retomada seja acele-
rada e que tenhamos, muito 
em breve, uma nova realida-
de nessa área sensível para 
a população”, explica.

Primeira entrega 
será em fevereiro

A primeira unidade a re-
tomar as obras de reforma 
será o CASE de Formosa. Na 
sequência virão as unidades 

de Luziânia e Goiânia, todas 
com melhorias nas instala-
ções, visando proporcionar 
mais conforto e segurança 
para os servidores e os jo-
vens reeducandos.

Na unidade de Goiânia 
será construída também 
uma escola para melhorar 
o sistema de ensino ofere-
cido aos jovens, com previ-
são de entrega em julho de 
2020. Todas as obras serão 
coordenadas pela Goinfra.

Na retomada das obras 
de construções estão as uni-
dades CASEs de Porangatu, 
Itaberaí e Itumbiara. São as 
unidades cujos convênios 
com o Ministério da Mulher, 

Família e dos Direitos Hu-
manos expiravam em 2019 
e foram prorrogados em no-
vas datas suficientes para a 
conclusão das obras.

O mais adiantado é o 
CASE de Itaberaí, com 83% 
de sua construção finali-
zada. A conclusão da obra 
está prevista para fevereiro 
de 2020, quando as 52 va-
gas previstas estarão à dis-
posição da comunidade. A 
unidade foi a única que não 
teve o convênio prorrogado, 
já que o vencimento está 
com prazo suficiente para 
que a obra seja concluída, 
na avaliação da Goinfra.

O CASE de Itumbiara 

está com metade de sua 
obra concluída e teve seu 
convênio prorrogado até 
dezembro de 2020, tem-
po suficiente para entre-
gar as 58 vagas previstas 
no projeto.

O convênio do CASE 
de Porangatu também foi 
prorrogado para dezembro 
de 2020, quando a obra, 
hoje com 33% pronta, será 
entregue com as novas 58 
vagas para a população 
local. Somados, os investi-
mentos nas três unidades 
são de R$ 25 milhões, sen-
do R$ 21,3 milhões do go-
verno federal e R$ 3,7 mi-
lhões, do Tesouro Estadual.

a Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social (Seds), 
conseguiu 
acelerar a 
retomada das 
obras do sistema 
socioeducativo e 
evitar devolução 
de r$ 25 milhões 
em recursos ao 
governo federal

Di
vu

lg
aç

ão

tBc

Em entrevista, Marcos Silva defende aproximação 
entre governo e os sete milhões de goianos
Empossado nesta quinta-
-feiram dia 2, novo secre-
tário de Comunicação de 
Goiás pretende utilizar 
linguagem simples e di-
reta para alcançar toda a 
população do Estado.

O secretário de Co-
municação de Goiás, 
Marcos Silva, visitou 
nesta sexta-feira, dia 3, 
a Agência Brasil Cen-
tral (ABC) e falou, em 
entrevista à TV Brasil 
Central (TBC), sobre as 
expectativas à frente da 
Secom. De acordo com o 
secretário, o objetivo é 
aproximar o governo da 
população goiana, com 

uma linguagem simples 
e direta, para que todos 
tenham conhecimento 
do trabalho desenvolvi-
do pela gestão estadual.

“Temos um papel fun-
damental que é realizar 
a comunicação do go-
verno junto à população. 
É importante que nós 
comuniquemos de for-
ma simples e com uma 
linguagem fácil as ações 
do governo, as medidas 
que o governo toma dia-
riamente”, afirmou.

A comunicação insti-
tucional do Governo de 
Goiás é feita pela Secom 
e, também, pela ABC. 

Nesse sentido, divulgar 
as ações da gestão es-
tadual de uma maneira 
que todo cidadão goiano 
compreenda é a melhor 
forma de mostrar o que 
o governo está execu-
tando para a melhoria 
da qualidade de vida das 
pessoas. “Em um ano, 
o governador Ronaldo 
Caiado e toda sua equi-
pe de secretários, com 
a estrutura do governo, 
tem muito para mostrar. 
Não podemos perder 
tempo, precisamos ter 
esse diálogo constan-
te com os 7 milhões de 
goianos”, enfatizou.
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melhorias

Aparecida vive nova realidade com 
investimentos em qualidade de vida

Tamanha é a preocu-
pação do organismo 
com essa temática, 

que a importância dos 
espaços públicos urbanos 
está na cravada na Meta 
11.7 da ONU para os Ob-
jetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável.

O alvo das Nações Uni-
das é traçado para os pró-
ximos 10 anos. Segundo a 
ONU, a meta é “até 2030, 
prover acesso universal 
a áreas verdes e espaços 
públicos seguros, inclusi-
vos e acessíveis, especial-
mente para mulheres e 
crianças, idosos e pessoas 
com deficiências”. Entre as 
grandes cidades brasilei-
ras, um bom exemplo de 
município alinhado a essa 
meta é Aparecida de Goi-
ânia, que nos últimos três 
anos construiu mais de 40 
praças públicas.

As obras se espalham 

por toda a cidade e in-
cluem também a revita-
lização de parques pú-
blicos e a construção de 
quase 80 quilômetros de 
ciclovias e ciclofaixas, 
campos de futebol e pis-
tas de caminhada. O pre-
feito Gustavo Mendanha 
justifica que essa expan-
são de espaços de lazer 
e esportes em Apareci-
da é a materialização do 
compromisso firmado por 
ele, em 2016, de buscar a 
melhoria da qualidade de 
vida da população.

Para dar o exemplo, o 
próprio prefeito Gustavo 
adotou um estilo de vida 
mais saudável, com ativi-
dades físicas diárias, e pas-
sou a chamar os morado-
res para correr com ele nos 
parques da cidade. Depois 
desse incentivo é cada vez 
mais comum encontrar 
famílias aproveitando o 

Parque da Criança, Parque 
Elmar Arantes, Parque da 
Família, Parque Lafaiete 
Campos Filho e o Parque 
Ecológico do Tamanduá, 
todos eles em Aparecida.

Na atual gestão, a Pre-
feitura já inaugurou 44 no-
vas praças de lazer. Grande 
parte delas tem pista de 
caminhada, bancos de ma-
deira, pergolado, paisagis-
mo, playground, ilumina-
ção com lâmpadas de led 
e academia aberta. Algu-
mas praças têm até cam-
po de futebol com grama 
sintética. Gustavo defende 
o investimento e comen-
ta: “Nosso governo tem o 
compromisso de propor-

cionar qualidade de vida 
para a população apareci-
dense. E isso passa por to-
das as áreas, como saúde, 
educação, infraestrutura e 
esporte, que ajuda muito 
as pessoas a ter uma vida 
saudável e mais feliz”.

A intenção da Prefeitura 
é de entregar 100 novas 
praças públicas até o fim 
de 2020. O investimento 
total nesses espaços é cal-
culado em R$ 2,5 milhões, 
provenientes do tesouro 
municipal e oriundos tam-
bém de emendas parla-
mentares. O secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Max Menezes, conta que a 
determinação do prefeito 

Gustavo Mendanha é de 
prestigiar toda a cidade 
com essas melhorias. “Não 
há nenhum tipo de prio-
rização de bairro A ou B. 
Queremos fazer praças de 
forma igualitária nos seto-
res”, acrescenta Max. 

Além da construção 
das praças, está previsto 
pela Prefeitura a reforma 
de mais 66 espaços como 
esses. A entrega das pra-
ças faz parte de um tra-
balho de embelezamento 
da cidade de Aparecida. 
Isso inclui intervenções 
no paisagismo de vias de 
grande fluxo do município, 
a exemplo da Avenida São 
Paulo, na região da Vila 

Brasília. A via recebeu no-
vos bancos, peças decora-
tivas, pergolados, pista de 
passeio e amplos jardins.

A Avenida São Paulo, 
onde fica o novo viaduto 
Vereador João Antônio 
Borges, terá o seu pai-
sagismo inaugurado em 
breve. Os jardins da via 
pública passarão a con-
tar com 25 mil flores, que 
foram plantadas em dois 
trechos, do viaduto até o 
Terminal da Vila Brasília e 
em várias quadras na al-
tura dos setores Vila Alzi-
ra e Vila Maria. A Avenida 
Atlântica, no Jardim Tropi-
cal; Alameda do Almeida, 
no Jardim Luz; e Avenida 
Jataí, no Setor Bela Vista, 
receberam melhorias se-
melhantes nesta gestão 
de Gustavo Mendanha.

Avaliação dos 
moradores

Os novos espaços têm 
sido um lugar de descanso, 
lazer e convivência, melho-
rando a qualidade de vida, 
incentivando a prática de 
esportes e contribuindo 
para a socialização da co-
munidade. São 44 praças 
espalhadas pela cidade; a 
mais nova delas foi entre-
gue neste mês de dezem-
bro, no setor Rio das Pedras. 
A população agradece.

a organização das nações Unidas 
(onU) acredita que a criação de 
espaços públicos seguros, inclusivos 
e acessíveis pode viabilizar o 
crescimento sustentável das cidades, 
garantindo bem-estar e qualidade de 
vida para os moradores
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Saúde terá residência em Medicina de Família
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia abre 
processo seletivo para in-
gresso no Programa de 
Residência Médica em 
Medicina de Família e Co-
munidade. Neste primeiro 
momento serão oferecidas 
nove vagas para o curso 
que terá duração de dois 
anos. As inscrições po-
dem ser feitas de 08/01 a 
27/01/2020 pelo endere-
ço eletrônico www.cere-
mgoias.org.br. A primeira 
fase das provas será reali-
zada no dia 2/2 e a segun-
da fase 16/2. O resultado 
final será em 2/3 e o início 
do Programa em 3/3/2020. 

“O Programa de Resi-
dência em Medicina de 
Família e Comunidade visa 
a formação de especialis-

tas com excelência que 
serão capazes de atuar em 
todos os ciclos de vida de 
uma pessoa de forma re-
solutiva. A meta é que 85% 
dos problemas de saúde 
apresentados pela popu-
lação sejam resolvidos 
pelo médico da família”, 
explica a secretária de 
Saúde de Goiânia, Fátima 
Mrué, que se desdobrou 
para implantar o Progra-
ma junto ao Ministério da 
Saúde (MS), possibilitan-
do assim mais uma resi-
dência médica da SMS. 

A formação dos resi-
dentes se desenvolverá 
prioritariamente em Uni-
dade Básica de Saúde 
(UBS), atuando em Aten-
ção Primária à Saúde, com 
a prática médica centra-

da na pessoa, na relação 
médico-paciente-família, 
na continuidade da aten-
ção, no cuidado do indi-
víduo como um todo. Um 

profissional que cuida de 
gestantes, crianças, idosos, 
enfim de todos da casa, em 
todas as fases da vida.

O médico de família 

também ajuda a promo-
ver uma melhor qualidade 
de vida para a população, 
uma vez que ele incen-
tiva práticas saudáveis 

como atividades físicas e 
boa alimentação, além de 
fazer alertas constantes 
contra prática prejudiciais 
à saúde como consumo 
de álcool e tabaco. “Na 
verdade, o médico da fa-
mília é alguém com quem 
a população pode contar. 
Nós estamos imensamen-
te felizes por iniciar esse 
Programa de Residência 
em Medicina de Família e 
Comunidade, vamos poder 
aprimorar, melhorar muito 
o atendimento para a po-
pulação que mais precisa. 
É sem dúvida uma grande 
vitória para o município 
de Goiânia e uma gran-
de oportunidade para os 
acadêmicos que desejam 
esta especialidade”, co-
memora Fátima Mrué.
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Saiba como se inscrever no Fies 2020

em 2020, a oferta do 
programa é de 100 
mil vagas. Assim 

como no ano passado, 
neste ano o Fies terá 
uma edição em cada se-
mestre. No primeiro se-
mestre de 2020, as ins-
crições, que são gratuitas, 
ficarão abertas de 5 de 
fevereiro até as 23h59 de 
12 de fevereiro. Os inte-
ressados devem acessar o 
site do programa e fazer 
um cadastro vinculado 

ao seu CPF.
Pode se candidatar 

o estudante de família 
com renda familiar bru-
ta mensal de até três 
salários mínimos e que 
tenha realizado qual-
quer edição do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) desde 2010, 
desde que tenha obtido 
ao menos 450 pontos de 
nota média. O candidato 
também não pode ter 
zerado a redação.

Os bolsistas parciais 
do Programa Universida-
de para Todos (ProUni), 
ou seja, aqueles que têm 
bolsa de 50% da mensa-
lidade, também podem 
participar do processo se-
letivo do Fies e financiar 
a parte da mensalidade 
não coberta pela bolsa. 

Pelo calendário do 
MEC, o resultado da pri-
meira pré-seleção do Fies 
será divulgado em 26 de 
fevereiro. Quem não for 
pré-selecionado ainda 
pode ter uma segunda 
chance, ficando em uma 
lista de espera para o 
caso de algum pré-sele-
cionado não confirmar 
sua inscrição.

A classificação é fei-
ta com base na nota do 
Enem, sendo dada pre-
ferência a quem nunca 
cursou nenhum curso su-
perior. O candidato pode 
selecionar até três cursos 
de seu interesse que te-
nham vagas no Fies.

P-Fies
Numa outra modali-

dade, chamada de P-Fies, 
pode se inscrever o es-
tudante que tenha renda 
familiar bruta mensal um 
pouco maior, de até cinco 
salários mínimos.

Nesse caso, as condi-
ções do financiamento, 
a juros mais baixos, são 
negociadas com algum 
agente financeiro que fica 
responsável pelo contrato.

Para se inscrever no P-
-Fies no primeiro semes-
tre de 2020, o estudante 
ainda precisa atender 
aos mesmos critérios do 
Fies juro zero: nota mí-
nima de 450 pontos nas 
provas do Enem e não 
ter zerado a redação.

A partir do segundo 
semestre de 2020, porém, 
poderão se inscrever no 
P-Fies qualquer estudan-
te, sem a exigência de 
realização do Enem ou 
limite de renda familiar. 
As mudanças no progra-

ma foram anunciadas em 
dezembro pelo MEC.

Vagas
São contemplados no 

Fies somente cursos no 
formato presencial. O 
programa não financia 
cursos no formado ensino 
à distância (EaD).

Mesmo no formato 
presencial, a oferta de 
vagas obedece a critérios 
estabelecidos pelo MEC, 
sendo priorizados, com 
60% das oportunidades, 
cursos nas áreas de saú-
de, engenharia, computa-
ção e pedagogia.

Há também uma prio-
rização de mesorregiões 
com Índice de Desenvol-
vimento Humano Muni-
cipal (IDHM) mais baixo, 
como Nordeste e Norte.

É previsto também um 
número maior de vagas 
no Fies para cursos com 
melhor avaliação segun-
do o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes): 35% 
para cursos com conceito 
5; 30% para os com con-
ceito 4; 25% com concei-
to 3; e 10% para cursos 
recém-autorizados.

Pagamento
Tanto no Fies Juro Zero 

como no P-Fies, o estu-
dante só começa a pagar 
a dívida contraída depois 
que se formar, na forma do 
contrato. A parcela devida 
é descontada na fonte.

Caso ainda não tenha 
emprego e renda formal, 
o financiamento será 
quitado em prestações 
mensais equivalentes ao 
pagamento mínimo, na 
forma do regulamento 
do CG-Fies.

Durante o curso, o 
estudante deve pagar 
apenas a parcela da 
mensalidade não inclu-
ída no financiamento e 
encargos operacionais 
ligados ao contrato, bem 
como um seguro de vida.

Criado em 2001, o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) é um 
programa do Ministério da Educação 
que tem como objetivo financiar, 
com juro real zero, no mínimo 
50% da mensalidade em cursos 
de universidades particulares para 
estudantes de baixa renda
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Fast Food
na primeira semana de janeiro, o McDonald’s apresentou uma novidade no menu: o 
Picanha ClubHouse. Com a sua chegada, todos os sanduíches de picanha – sucessos de 
vendas – passam a ser opções fixas no cardápio, substituindo a Linha Signature.o Pica-
nha ClubHouse traz os principais elementos do primeiro sanduíche da linha Signature, o 
ClubHouse, que foi lançado há quatro anos e se tornou um dos mais vendidos e queridos.    

sorteio
ainda dá tempo de participar da promoção de natal do Flamboyant Shopping e con-
correr a um automóvel BMW X3 xDrive20i X Line ano/modelo 2019/2020. Cada r$ 500 
em compras, mediante apresentação de notas fiscais de lojas do shopping, dá direito 
a um cupom para participar do sorteio, que ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2020, às 
15h. São válidas notas fiscais com data entre 3 de novembro de 2019 a 9 de janeiro de 
2020. o carro, na cor branca alpino, possui teto solar elétrico panorâmico, sensores de 
estacionamento dianteiros e traseiros, além do motor com 4 cilindros em linha - 2.0L. 
Mais informações estão disponíveis no regulamento no site do shopping.

Parceria
Com a experiência que supera 50 anos de tradição no meio hoteleiro, criando e assinando 
empreendimentos e parques aquáticos de sucesso em meio às águas termais, o Grupo 
Privé anuncia sua união à WaM Hotéis e resorts. na prática, nasce a marca Privé WaM 
Hotéis e resorts, ampliando o legado iniciado em Caldas novas, materializado em mais de 
4.500 unidades habitacionais entregues, mais de 1.500 em construção e parques aquáti-
cos reconhecidos nacionalmente. além de uma gestão mais ousada, a estrutura presente 
em importantes estados brasileiros é capaz de atender com qualidade, dedicação e res-
ponsabilidade, um mercado que compreende os setores hoteleiro, imobiliário e de entre-
tenimento. a marca ainda se consolida entre os maiores investidores do Centro-oeste 
brasileiro, capaz de surpreender positivamente hóspedes, sócios e day users.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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O Fundo de Previdência Sicredi Fic RF IS Prev Reserva recebeu avaliação 
cinco estrelas na categoria Renda Fixa do ranking Previdência Valor/FGV 
2019, que busca fornecer informações para os investidores. A classifi-
cação é a mais alta possível no critério da publicação, indicando os pro-
dutos de investimento mais atrativos destinados exclusivamente para 
os planos de previdência privada. O estudo, elaborado pelo jornal Valor 
Econômico em parceria com o Centro de Estudos em Finanças da Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), contempla também classificações de fundos Balanceados com até 
15% de renda variável, Balanceados com 15% a 30% em renda variável, 
Balanceados acima de 30%, Multimercados e Data-Alvo, e analisou 569 
fundos de investimento que recebem recursos de planos de previdência..

Bancos

Limite de juros para cheque especial começa a valer hoje
Modalidade de crédito com 
taxas que quadruplicam uma 
dívida em 12 meses, o cheque 
especial terá juros limitados a 
partir de hoje (6). Os bancos 
não poderão cobrar taxas su-
periores a 8% ao mês, o equi-
valente a 151,8% ao ano.

A limitação dos juros do 
cheque especial foi decidi-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) no fim de no-
vembro. Os juros do cheque 
especial encerraram novem-
bro em 12,4% ao mês, o que 
equivale a 306,6% ao ano.

Ao divulgar a medida, o 
Banco Central (BC) explicou 
que o teto de juros pretende 
tornar o cheque especial mais 
eficiente e menos regressivo 
(menos prejudicial para a po-
pulação mais pobre). Para a 
autoridade monetária, as mu-
danças no cheque especial 
corrigirão falhas de mercado 
nessa modalidade de crédito.

Conforme o BC, a regula-
mentação de linhas emergen-
ciais de crédito existe tanto 
em economias avançadas 
como em outros países emer-
gentes. Segundo a autoridade 

monetária, o sistema antigo 
do cheque especial, com ta-
xas livres, não favorecia a 
competição entre os bancos. 
Isso porque a modalidade é 
pouco sensível aos juros, sem 
mudar o comportamento dos 
clientes mesmo quando as 
taxas cobradas sobem.

Tarifa
Para financiar em parte a 

queda dos juros do cheque 
especial, o CMN autorizou as 
instituições financeiras a co-
brar, a partir de 1º de junho, 
tarifa de quem tem limite do 
cheque especial maior que 
R$ 500 por mês. Equivalente 
a 0,25% do limite que exce-
der R$ 500, a tarifa será des-
contada do valor devido em 
juros do cheque especial.

Cada cliente terá, a princí-
pio, um limite pré-aprovado de 
R$ 500 por mês para o cheque 
especial sem pagar tarifa. Se 
o cliente pedir mais que esse 
limite, a tarifa incidirá sobre o 
valor excedente. O CMN deter-
minou que os bancos comu-
niquem a cobrança ao cliente 
com 30 dias de antecedência.
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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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Balotelli critica torcedores da Lazio 
por racismo: ‘Tenham vergonha’

mario Balotelli 
criticou os tor-
cedores do Lazio 

após voltar a ser alvo de 
cânticos racistas durante 
uma partida, dessa vez na 
derrota do Brescia por 2 
a 1, neste domingo, pelo 
Campeonato Italiano, no 
Estádio Mario Rigamonti.

A partida foi inter-
rompida por alguns ins-
tantes, após os 30 minu-
tos do primeiro tempo, e 
um anúncio foi realizado 
aos torcedores no está-
dio, enquanto o técnico 
da Lazio, Simone Inza-
ghi, gesticulava para os 
torcedores visitantes, 
pedindo para que paras-
sem com os cânticos.

O Brescia liderava o 
placar por 1 a 0 graças a 
um gol marcado por Ba-
lotelli, que também foi 

submetido a abuso ra-
cial no início da partida. 
Ele se manifestou sobre 
o incidente em publi-

cação no Instagram em 
que exibia o vídeo do 
lance do seu gol.

“É uma derrota que 

dói, mas vamos voltar 
mais fortes, estamos no 
caminho certo. Torcedo-
res da Lazio presentes 
hoje no estádio, tenham 
vergonha”, escreveu Ba-
lotelli, que também foi 
alvo de outros cânticos 
ofensivos, que não eram 
especificamente racis-
tas, contra ele e a sua 
família durante o duelo.

A Lazio divulgou um 
comunicado horas após o 
jogo. “Como sempre acon-
teceu no passado, a Lazio 
se dissocia da forma mais 
forma exaustiva possível 
do comportamento dis-
criminatório praticado 
por uma pequena mino-
ria de torcedores durante 
a partida contra o Bres-
cia. O clube reitera mais 
uma vez a condenação 
de semelhantes compor-
tamentos injustificados 
e confirma sua intenção 

de processar aqueles que 
traem sua paixão cau-
sando uma dano grave à 
imagem do clube.”

Balotelli já havia sido 
alvo de abuso racial 
nesta temporada, quan-
do ameaçou deixar o 
campo devido a cânticos 
racistas dirigidos a ele 
por torcedores do Vero-
na durante uma partida 
em novembro.

O racismo tem sido um 
problema durante toda 
a temporada na Itália, 
com cânticos ofensivos 
direcionados a Romelu 
Lukaku, Franck Kessie, 
Dalbert Henrique, Mira-
lem Pjanic, Ronaldo Viei-
ra e Kalidou Koulibaly, 
bem como a Baloteli. 
Todos esses jogadores, 
com exceção de Pjanic, 
que é bósnio, são ne-
gros, e muitos dos inci-
dentes ficaram impunes.

o torcedor foi 
alvo de ânticos 
ofensivos
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