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Queixas da oposição contra 
críticas de Caiado evidenciam 
sinais de desconforto
O chororô que se expressa em setores da oposi-
ção, de que o governador Ronaldo Caiado esta-
ria espichando em excesso a temporada de críti-
cas aos antecessores, parece mais a tentativa de 
expô-lo à opinião pública, com um discurso fake, 
para tentar desgastá-lo.
É natural que depois de alguém permanecer no 
comando do poder por 20 anos, quem chega faça 
levantamentos internos e auditorias especializa-
das, para conferir se tudo correu bem na adminis-
tração, durante esse tempo.
E caso constate a prática de eventuais irregulari-
dades cometidas, que as levem ao conhecimento 
público e aos órgãos competentes, para a tomada 
das devidas providências, como o Minietério Pú-
blico e os tribunais de contas. Mais que direito 
em assim agir, essas iniciativas são deveres dos 
agentes públicos.
Um exemplo foi o que aconteceu durante o pri-
meiro governo do tucano Marconi Perillo (1999 
– 2002). Apenas com uma diferença, aliás, grande 
diferença. Ao invés da temporada de ataques nos 
governos que o antecederam por um ano apenas, 
foi durante os quatro anos. Inclusive no palanque 
da campanha à reeleição em 2002.
Expressões que denotavam falta de zelo para com 
o bem público; e a defesa até de responsabiliza-
ção criminal dos governos peemedebistas, pelos 
prejuízos supostamente causados ao Estado, fo-
ram usados reiteradamente durante anos, por 
conta da federalização do antigo BEG, Banco do 
Estado e a privatização da Hidrelétrica de Cacho-
eira Dourada. O processo de federalização do BEG 
foi concluído já no governo do tucano.
O que parece claro com as reclamações contra as 
críticas disparadas pelo governo atual contra o an-
tecessor dos velhos tempos é o desconforto que ele 
pode estar causando em algumas pessoas.

Fala séRio
até parece mentira ou “conversa pra boi dormir”, como se 
diz no meio rural, mas o fato é que conselheiro Sebastião Te-
jota (TCE) fala sério sobre a possibilidade de deixar o Tribunal 
de Contas do Estado, assim que completar a idade para se 
aposentar e retomar a atividade política. Ele falta menos 
de um ano para ele ter direito a requerer o benefício. É co-
mum só se ver corridas de pretendentes a alcançar aos 
“céus”, mas pode ser também que de vez em quando, 
alguma “alma” dotada de muita, mas muita coragem 
mesmo manifeste o desejo de deixar o paraíso para 
retornar ao mundo dos mortais, quem sabe. Quem 
sabe, para ajustar alguma pendência importante.  

VandERlan quER o paço

Seguindo o exemplo do conselheiro Sebastião Tejota no 
TCE, outro que anda sentindo cheiro de urna no ar, é o 
senador Vanderlan Cardoso (PP), antes mesmo de cum-
prir o 1º ano do mandato conquistado nas urnas de 2018. 
Vanderlan anda se coçando de vontade de disputar a 
Prefeitura de Goiânia. o que vem lhe estimulando a tro-
car o mandato de oito anos em Brasília, por um de quatro 
no Paço Municipal, ainda é desconhecido . Mas o fato é 
que ele já está estruturando a equipe de comunicação. a 
jornalista Elizeth araújo, que substituiu o jornalista Vassil 
oliveira na presidência da aBC, passa a ser a responsável 
pela coordenação de sua comunicação.

agEnoR Em ação
o ex-vice-prefeito da capital, agenor Mariano, se destaca 
na equipe de iris rezende, pela agilidade com que reali-
za as missões recebidas do prefeito. Criativo no exercício 
das atividades no serviço público, e com o total apoio de 
iris, agenor realiza um trabalho de modernização da es-
trutura administrativa, que de há muito ficou defasada 
desatualizada para melhor atender à população.  

dEsconFiança
Vem circulando em setores oposicionistas a descon-
fiança de que o principal motivo da pressão do ex-

-governador Marconi Perillo, sobre jânio Darrot, para 
desfazer acordos em algumas cidades foi provocá-lo a 
pedir o afastamento da presidência do PSDB. Descon-
fia-se que Marconi pretendia (ou ainda pretende?) é 
abrir espaço para ele mesmo assumir a presidência do 
PSDB estadual, já o posto não seria entregue à vice, 
Eliane Pinheiro, por conta de suas ligações com o em-
presário Carlos Cachoeira. investido no cargo de pre-
sidente do partido, Marconi passaria a contar a com 
uma tribuna de onde poderia rebater críticas que vem 
recebendo do governo Caiado.

aRRastão
outro que também não anda bem das pernas é o MDB, que 
deve sofre um arrastão do Podemos em seus prefeitos.  

coquEluchE
Preste a receber uma carrada de lideranças provenientes 
do MDB e também de outros partidos, o Podemos é a “co-
queluche” do momento, em se tratando de opção partidá-
ria para quem estiver insatisfeito em seus partidos.

cREscimEnto
Cresce o potencial da candidatura à reeleição do pre-
feito iris rezende em Goiânia.

candidatíssimo  
Muita gente que faz política em Senador Canedo, dis-
putando eleição para a Câmara de Vereadores, pode 
estar preste a ganhar um concorrente que vai dar tra-
balho. Trata-se de Thiago Moura Fé, atual secretário 
de Saúde e de Comunicação do município. Bem pre-
parado intelectualmente e pós-graduado em política 
pela USP, além de ter boa conversa, não é de se duvi-
dar que Thiago Moura seja eleito prefeito canedense, 
dentro de pouco tempo. Mais, Thiago tem “bala na 
agulha” e “cascalho” para enfrentar a concorrência. 
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internet

Portal de Notícias da Alego recebeu 
mais de 800 mil acessos no ano de 2019

o Portal de Notícias 
da Assembleia Le-
gislativa de Goiás 

(Alego) tem se firmado 
cada vez mais como ins-
trumento preferencial 
do público que quer sa-
ber sobre o trabalho dos 
deputados estaduais. A 
cada ano, o Portal tem 
aumentado o números de 
acessos, o que confirma o 
canal como disseminador 
de informações valiosas 
para o público, no que 
tange a apresentação e 
tramitação de projetos de 
lei, atividades parlamen-
tares diversas, entre ou-
tras ações no âmbito do 
Legislativo estadual.

Não foi diferente no 
ano passado, quando o 
portal recebeu exatamen-
te 807.223 visitas duran-
te os 365 dias, sendo que 
4.456.558 matérias foram 
visualizadas. Em março, 
a matéria “Alego aprova 
em votação definitiva re-
passe de R$ 28,6 milhões 
para a Educação” liderou o 
ranking das notícias mais 
lidas do ano. Foram exatos 
2.534 cliques. Nesse mes-
mo mês o Portal recebeu 
71.677 visitas, sendo que 
só de visitantes únicos fo-

ram 38.719.
Em segundo lugar no 

pódio dos textos mais 
acessados em 2019 está 
está a publicação feita 
em fevereiro que tratou 
sobre informações dos 
resultados preliminares 
das provas objetivas do 
concurso público para 
preenchimento de car-
gos na Casa de Leis que 
ocorreu em janeiro. Além 
disso, no mês de fevereiro 
o Portal de Notícias tota-
lizou 87.433 visitas.

Já em terceiro lugar no 
ranking está a matéria 
publicada em janeiro que 
trata da quantidade de 
inscritos para o concurso. 
Ela obteve 1.860 cliques 
e, nesse mesmo mês, o 
site recebeu 81.418 visi-
tas dos internautas.  

Logo após as três pri-
meiras publicações do 
ranking, encontra-se com 
1.204 acessos o texto 
sobre a aprovação de al-
terações no Estatuto do 
Servidor Público Estadual 
na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação 
(CCJ), publicado no mês 
de dezembro. Esse foi o 
mês no qual o Portal de 
Notícias da Casa mais 

recebeu visitas, ao todo 
foram 87.343. O total de 
visitantes únicos foi de 
45.462, os quais visuali-
zaram 430.804 páginas, 
resultando uma média de 
4,93 páginas por visita.

No mês de julho a ma-
téria sobre a aprovação 
do Regime de Recupera-
ção Fiscal do Estado re-
cebeu 1.102 cliques, se 
estabelecendo como a 
quinta mais acessada do 
ano de 2019. Com ape-
nas um clique de dife-
rença, totalizando 1.101, 
o sexto lugar ficou com 
a notícia publicada em 
outubro que fala sobre a 
religação em caráter de 
urgência do fornecimen-
to de energia elétrica em 
Goiás, projeto nº 6252/19 

proposto pelo deputado 
Wagner Neto (Pros).

Posteriormente está o 
texto publicado em no-
vembro que trata sobre o 
projeto apresentado pela 
Casa de Leis que autoriza 
a rescisão do contrato de 
concessão entre a Celg 
Distribuição S/A e a Enel 
Distribuição Goiás. A infor-
mação foi acessada 1.091 
vezes pelos internautas.

Em oitavo lugar das 
notícias mais acessadas 
durante os 12 meses do 
ano passado está a pu-
blicação que fala sobre 
o início da tramitação na 
Assembleia Legislativa 
da Reforma Administrati-
va do Governo Estadual. 
Ele foi postado no mês de 
maio e gerou um total de 

1.017 cliques.
No mês de junho a ma-

téria mais acessada foi 
sobre o projeto de Lei nº 
3447/19 do líder do Gover-
no, Bruno Peixoto (MDB), 
que busca reintegrar ser-
vidores da Celg D demiti-
dos no processo de priva-
tização da companhia. Ela 
alcançou o nono lugar de 
acessos anual com um to-
tal de 967 visitas.

Ocupando o 10º lugar 
no pódio dos acessos 
do Portal do Poder Le-
gislativo está a matéria 
publicada em agosto so-
bre a aprovação da PEC 
da Educação que altera 
a distribuição de verba 
para a Universidade Es-
tadual de Goiás (UEG). 
Ela obteve 796 cliques. 

Já o 11º lugar ficou com 
a notícia que tratou so-
bre 1ª Corrida de Rua da 
Alego. A informação foi 
postada em setembro e 
teve 794 acessos, rela-
tando que a corrida teve 
a participação de mais 
de 3 mil pessoas.

Por fim, no 12º lu-
gar no ranking, umaa 
matéria publicada em 
abril de 2019, que retra-
tou o projeto de Lei nº 
3838/18, que prevê ele-
var a idade máxima para 
o ingresso na Polícia Mi-
litar do Estado de Goiás 
em cinco anos. A autoria 
é do deputado Lucas Ca-
lil (PSD) e essa notícia 
recebeu 372 acessos dos 
visitantes do Portal de 
Notícias da Alego.

no ano passado, o portal de 
notícias da aLEGo recebeu 807.223 
visitas durante os 365 dias, com 
4.456.558 visualizações de matérias
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cúpula do partido

Vanderlan Cardoso quer permanecer no 
PP para disputar prefeitura de Goiânia
Empatado com Iris Re-
zende (MDB) nas pesqui-
sas internas que avaliam 
o cenário para a eleição 
municipal em Goiânia, o 
senador Vanderlan Car-
doso (PP) conversou com 
o Blog Poder em Jogo e 
disse estar animado em 
tentar a prefeitura de 
Goiânia mais uma vez.

Vanderlan afirmou 
também que, apesar de 
ter conversado com vá-
rios partidos nos últimos 

meses, quer continuar 
no PP. O senador deve se 
reunir com a cúpula da 
legenda na próxima se-
mana para aparar arestas 
e decidir sobre sua possí-
vel pré-candidatura.

“Inicialmente não 
pretendo deixar o PP. 
Mas quero conversar 
com o presidente esta-
dual, Alexandre Baldy, e 
com o presidente nacio-
nal, Ciro Nogueira. Preci-
so de garantias para as 

minhas bases no inte-
rior”, argumentou.

De acordo com Vander-
lan, ele teria ficado desa-
pontado com a executiva 
estadual do PP pela forma 
como Baldy conduziu o 
apoio ao governador Ro-
naldo Caiado (DEM). “Não 
fui consultado na época. 
Fiquei sabendo pela im-
prensa. Foi uma condução 
errada tanto dele (Baldy) 
quanto do governador. Não 
houve diálogo”, desabafou.  
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Goiânia

Prefeitura e Senac oferecem cursos 
de qualificação para servidores

a Prefeitura de Goi-
ânia, por intermé-
dio da Secretaria 

Municipal de Administra-
ção (Semad), e o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Comercial de Goiás 
(Senac) disponibilizam 
aos funcionários públi-
cos municipais cursos 
gratuitos e profissiona-
lizantes para o primeiro 
semestre de 2020.

Conforme a deman-
da de cada secretaria, a 
Escola de Governo Darci 
Accorsi, órgão municipal 
responsável pela capa-
citação dos servidores, 
organizou o cronograma 
de cursos voltados para 
variados setores, como 

Excel avançado, Noções 
Fundamentais do Setor 
Público, Primeiros So-
corros, Ética e Serviço 
Público, Gestão e Fis-
calização de Contratos, 
dentre outros temas.

Dependendo do cur-
so, o número máximo de 
participantes pode ser 
até 25 alunos e as aulas 
têm duração de uma se-
mana, tanto no período 
matutino quanto no ves-
pertino. A carga horária 
varia de 20 a 140 horas. 
Para participar, os inte-
ressados devem realizar 
a inscrição do curso es-
colhido pela Intranet ou 
entrar em contato com o 
representante de sua se-

cretaria encarregado de 
validar as matrículas.

A Superintendente 
de Gestão de Pessoas e 
Folha de Pagamento da 
Semad, Graziella Flávia, 
afirma que os cursos são 
formas de diminuir as 
falhas dentro das secre-

tarias. “Cada gestor deve 
ficar atento à sua equi-
pe, indicando as pessoas 
para realizarem os cur-
sos oferecidos”.

O secretário municipal 
de Administração, Agenor 
Mariano, afirma que essa 
oportunidade de apren-

dizagem é essencial para 
atualização de conheci-
mentos. “Essa parceria da 
Prefeitura com o Senac 
tenta oferecer aos ser-
vidores um processo de 
reciclagem, agregando 
valor no dia a dia do de-
sempenho profissional”.

As aulas são ministra-
das no Senac do Setor 
Aeroporto, situado na 
Rua 31-A, número 43. A 
planilha dos cursos ofe-
recidos durante o semestre 
pode ser conferida no site 
da prefeitura: www12.
goiania.go.gov.br/

Entre os cursos estão Excel 
avançado, noções Fundamentais 
do Setor Público, Primeiros 
Socorros, Ética e Serviço Público, 
Gestão e Fiscalização de Contratos
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Jovens e adultos podem cursar EJA 
em modalidade semipresencial
A Educação de Jovens e 
Adultos na modalidade 
de ensino a distância (EJA 
TEC), lançada em agosto 
de 2019 pelo Governo de 
Goiás, por meio da Secre-
taria de Estado de Edu-
cação (Seduc), está com 
inscrições abertas. As so-
licitações de vaga podem 
ser feitas pelo site www.
matricula.go.gov.br até o 
dia 27 de janeiro.

Entre os dias 28 e 31 de 
janeiro, todos os estudan-
tes que solicitaram vaga 
devem comparecer às suas 
respectivas escolas para 
a efetivação da matrícula, 
tendo em mãos documen-
tos pessoais e comprovan-
te de endereço com cópias 
e originais. As aulas terão 
início no dia 4 de fevereiro.

Como funciona
A EJA TEC  engloba ex-

clusivamente a terceira 
etapa de formação, cor-
respondente ao Ensino 
Médio, e funciona apenas 
no período noturno. O 
programa tem duração de 
18 meses (três semestres) 
e carga horária total de 
1.200 horas, incluindo 400 
horas presenciais.

Os encontros presen-
ciais, correspondentes a 
20% do curso, e as ava-
liações finais devem ser 
realizados nos 15 polos 
da Ejatec  em Goiás. Em 
relação ao último semes-
tre, foram adicionados 
seis polos (dois novos 
polos em Goiânia e um 
polo nos municípios de 
Cabeceiras, Inhumas, São 
Miguel do Araguaia e 
Valparaíso de Goiás).

Flexibilidade
O objetivo da EJA TEC é 

oferecer ao cidadão de 18 
anos ou mais uma outra 
opção para concluir o En-
sino Médio. Como afirmou 
a gerente de Educação de 
Jovens e Adultos da Seduc, 
Elisângela Borges, a conci-
liação dos estudos com o 
trabalho, e ainda com deve-
res domésticos e assistên-
cia familiar, além da dificul-
dade de locomoção, podem 
ser empecilhos para uma 
pessoa voltar a estudar.

Nesse caso, a EJA TEC 
possibilita o acesso ao 
conhecimento de forma 
prática, eficaz e flexível, 
de acordo com a disponi-
bilidade de tempo e a re-
alidade do educando. “Em 
casa, pelo próprio celular, a 
pessoa pode estudar e fa-
zer as lições. O aluno tem 
uma flexibilidade maior e 
mais autonomia”, pontuou.

Outro fator que apon-

ta para as vantagens da 
EJA TEC é a dificuldade 
de acesso a algumas 
regiões de Goiás, prin-
cipalmente em épocas 
chuvosas, que dificulta o 
deslocamento diário para 
uma sala de aula. “Há ci-
dades que praticamente 
ficam isoladas em épocas 
de chuva”, explicou.

Acompanhamento 
dos professores

Além do conteúdo que 
fica disponível na plata-
forma online, o estudan-
te recebe orientação dos 
professores. Na escola-
-polo, funciona um Plan-
tão de Dúvidas em que 
o aluno pode ir presen-
cialmente para tirar dú-
vidas com os professores, 
mediante agendamento. 
“Eles não ficam soltos”, 

ressaltou Elisângela. Há, 
ainda, encontros presen-
ciais obrigatórios, cor-
respondentes a 20% do 
curso. As avaliações finais 
também são presenciais, 
nas escolas-polo.

Continuidade da 
EJA presencial

Para aqueles que prefe-
rem a modalidade presen-
cial da Educação de Jovens 
e Adultos, o programa con-
tinua em funcionamento 
na rede estadual de ensi-
no. “Se há possibilidade de 
estar na escola e a pessoa 
gosta de ir à escola, ela 
pode fazer o presencial. 
Existem estilos de apren-
dizado diferentes. Depen-
de do perfil da pessoa”, 
explicou Elisângela.

Como fazer a 
matrícula

Na solicitação de vaga, 
que deve ser feita pelo 
site matriculas.go.gov.br, 
o usuário deve preencher 
os dados pessoais e infor-
mar o endereço de resi-
dência. No campo “Curso”, 
selecione EJA TEC e a sé-
rie pretendida (1º, 2º ou 
3º semestre*). Depois, no 
campo “Escolas”, digite o 
nome da escola-polo em 
seu município ou na cida-
de mais próxima.

*Observação: por conta 
da implantação gradual 
da EJA TEC, que começou 
no segundo semestre de 
2019, não haverá turmas 
de 3º semestre, correspon-
dente ao terceiro ano do 
Ensino Médio, no primeiro 
semestre de 2020. Nos po-
los antigos, haverá turmas 
do 1º e 2º semestres e, nos 
polos novos, apenas tur-
mas do 1º semestre.
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BBQ MiX
o BBQ Mix chega a Goiânia, em sua primeira 
edição, prometendo o melhor do tradicional 

churrasco com mais de 10 horas de música 
sertaneja e originalidade, no dia 16 de fevereiro, 

no estacionamento do Estádio Serra Dourada. 
Para compor este momento, a dupla Chitãozinho 

e Xororó sobem ao palco para comemorar os 
50 anos de carreira, Edson e Hudson, Matheus 
e Kauan e os Parazim, também fazem parte do 

line-up do maior festival de churrasco do mundo. 
Um time pesado de chefs e assadores renomados 

também já estão confirmados: Jimmy Ogro, 
ravioli, roberto Barcelos, Paulo Capanema, 

Fogo na Saia entre outros, que são os grandes 
responsáveis por garantir ao público a degustação 

de cortes com sabores e preparo de carnes de 
diversas regiões do mundo.

RiTMo sERTaNEJo
O segundo Happy Hour do Lozandes Shopping 

neste ano será animado pelo cantor Marco 
Travi. nesta sexta-feira, 17, a partir das 18 horas, 

ele levará o estilo sertanejo para a praça de 
alimentação do centro de compras, localizado 
no Park Lozandes, na região leste de Goiânia. 

a entrada é gratuita e os bares e restaurantes 
do local costumam fazer promoções durante a 

apresentação.

PalEsTRaNTE
neste sábado, dia 18 de janeiro, o Superintendente 

do Grupo Mega Moda, Chrystiano Câmara, será 
um dos seis palestrantes convidados no prêmio 

‘Pega a Visão de Empreendedorismo Popular’, 
que trará os finalistas da premiação, palestras 

imperdíveis – como a do escritor e palestrante 
rick Chester, além de incentivar e reconhecer 

pequenos empreendedores. o evento é gratuito 
para todos e pede a contribuição de 5kg de 

alimento não perecível para cada pessoa.

TRaNsFER
O serviço de Transfer do Flamboyant Shopping 

segue até o dia 31 de janeiro e da tempo para 
aproveitar essa inovação que agregou mais 

facilidade ao dia a dia dos clientes, especialmente 
para profissionais e executivos que trabalham 

em grandes empreendimentos comerciais 
na região do jardim Goiás. Disponível em seis 

empreendimentos, sempre de segunda a sexta, 
em dois turnos, das 11h às 15h e das 17h às 20h, 

o Transfer Flamboyant também segue isento de 
cobrança. os seis pontos de embarque seguem 

disponíveis nos empreendimentos Brookfield 
Towers, jK new Concept Business, Metropolitan 
Business, New Business Style, Trend Office e QS 
Tower Office. Nas dependências do shopping, o 

embarque e desembarque são feitos no Vallet 
descoberto, localizado no Garden Flamboyant.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Confraternização - os arquitetos Bruno Cabral (à esquerda), josé natal, Marcos Bastos e Fernanda Quinan 
se reuniram em noite festiva no Kingdom Park residence, ao lado do Parque Vaca Brava, em Goiânia.

DVD - o cantor Felipe Santos prestigiou a gravação 
do DVD da dupla Edy Britto & Samuel, que ocorreu 
na última terça-feira (14), no Velho Texas, em Goiânia. 
Com ele na foto, o cantor Samuel.

2 3

4

Tour inspiracional - Chef de cozinha Jr. Lacroix está fazendo 
um tour em busca de novas inspirações e sabores pelo mundo. 
Hoje o badalado chef está na Grécia e posteriormente 
segue para o Egito, de onde trará na bagagem muitas 
novidades para a cozinha do Terraço new York.
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Churrasco - O chef assador Rodrigo Leão reinaugura 
o espaço Leão BBQ no próximo sábado (18), a partir 
das 10h, em um evento que vai reunir tatuadores, 
grafiteiros, arte e churrasco free. O local já tem 
agenda prevista para dois cursos: de churrasco, no 
dia 25, e hambúrguer, no dia 8 de fevereiro.
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Enem libera notas nesta sexta-
feira; veja como recuperar senha

Nesta sexta (17), os 
quase 4 milhões 
de participantes do 

Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2019 
terão acesso às notas que 
obtiveram na avaliação. 
Para acessar os resulta-
dos é preciso informar, 
na Página do Partici-
pante, o CPF e a senha 
cadastrados na hora da 
inscrição no exame. 

Desde já, os estudan-
tes podem se preparar 
para conferir as notas. 
Aqueles que não lem-
bram a senha, podem 
recuperá-la no próprio 
sistema. É possível aces-
sar o resultado também 
pelo aplicativo do Enem. 

Para acessar as notas 
na Página do Participan-
te, o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela 
aplicação do exame, di-
vulgou um passo a passo:  

Ao entrar na página, 
logo aparece a Nanda, 
uma personagem digi-
tal com uma pergunta. 
Para avançar, é preciso 
responder ao desafio. 
Isso é feito para evitar 
o acesso de robôs.

Em seguida, os estu-
dantes devem informar 
o CPF e inserir a senha. 
Caso não se lembrem 
da senha, basta clicar 

no link “Esqueci minha 
senha”, que está logo 
abaixo do campo de pre-
enchimento.

O sistema vai, então, 
pedir para o usuário es-
colher se a senha cadas-
trada será enviada para o 
e-mail registrado durante 
a inscrição ou se quer al-
terar o e-mail. O sistema 
dá uma pista para que o 
participante se lembre de 
qual e-mail foi cadastra-
do durante a inscrição.

Caso a opção seja por 
receber a senha no e-
-mail cadastrado, basta 
procurar na caixa de en-
trada. Se não encontrar, 
o Inep orienta a verificar 
a caixa de spam. 

Quem não tem mais 
acesso ao e-mail infor-
mado na inscrição ou 
quiser trocar o endere-
ço do correio eletrôni-
co deverá responder às 
perguntas solicitadas a 
respeito dos dados in-
formados na inscrição. 
Acertando todas as res-
postas, é só informar o 
novo e-mail.

O Inep irá, então, en-
viar a senha para o novo 
e-mail, e o participante 
poderá acessar as notas 
no exame. É possível, 
inclusive, consultar os 
resultados de edições 
passadas, caso o usuário 
tenha feito o Enem em 

outros anos. 
A senha deve ser 

guardada em local segu-
ro e de fácil acesso. Ela 
ainda será usada para a 
inscrição nos programas 
federais de acesso ao 
ensino superior. Na Pá-
gina do Participante, os 
candidatos têm acesso 
ao número de inscrição, 
também usado para 
concorrer a vagas no 
ensino superior. 

Nesta sexta-feira 
(17), os estudantes te-
rão acesso à nota da 
redação e à pontuação 
de cada uma das quatro 
áreas de conhecimento: 
linguagens, ciências hu-
manas, ciências da natu-
reza e matemática.

Ensino superior
Com os resultados, 

os estudantes poderão 
concorrer a vagas no 

ensino superior público 
pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), a bolsas 
em instituições privadas, 
pelo Programa Universi-
dade para Todos (ProU-
ni), e participar do Fun-
do de Financiapróximo 
›mento Estudantil (Fies).

O primeiro processo 
que terá as inscrições 
abertas é o Sisu. Para 
participar é preciso fa-
zer a inscrição online 

no período de 21 a 24 
de janeiro. As inscrições 
para o ProUni poderão 
ser feitas de 28 a 31 de 
janeiro e, para o Fies, de 
5 a 12 de fevereiro.

Além dos programas 
nacionais, os estudan-
tes podem usar as no-
tas para cursar o ensino 
superior em Portugal. O 
Inep tem convênio com 
mais de 40 instituições 
portuguesas.

Quase 4 milhões de participantes 
terão acesso aos resultados
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Caixa e Banco do Brasil começaram 
a pagar ontem abono do PIS/Pasep
O pagamento do abono 
salarial do Programa de 
Integração Social (PIS) 
do calendário 2019/2020, 
para os trabalhadores 
nascidos no mês janeiro e 
fevereiro, começou nesta 
quinta-feira (16). De acor-
do com a Caixa, os valo-
res variam de R$ 87 a R$ 
1.039, conforme a quanti-
dade de dias trabalhados 
durante o ano base 2018.

Os titulares com conta in-

dividual na Caixa e cadastro 
atualizado receberam o cré-
dito automático antecipado 
na terça-feira (14). Segundo 
a instituição, são mais de 
3,6 milhões de trabalhado-
res nascidos em janeiro e 
fevereiro, totalizando R$ 2,6 
bilhões em recursos injeta-
dos na economia.

Pasep
Os servidores públicos, 

cadastrados no Programa 

de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep), 
com o dígito final de inscri-
ção 5 e 6 recebem também 
a partir de hoje. O paga-
mento é feito pelo Banco do 
Brasil

Calendário
No caso do PIS, os pa-

gamentos são escalonados 
conforme o mês de nas-
cimento do trabalhador e 
tiveram início em julho de 

2019, com os nascidos na-
quele mês. O prazo final 
para o saque do abono sala-
rial do calendário de paga-
mentos 2019/2020 é 30 de 
junho deste ano.

Consulta
O valor do abono salarial 

do PIS pode ser consultado 
no Aplicativo Caixa Traba-
lhador, no site da Caixa ou 
pelo Atendimento Caixa ao 
Cidadão: 0800 726 0207.

coNfira o caleNdário
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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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rALLY

Sainz e Brabec mantêm liderança 
do Dakar a uma etapa do fim

Aos 57 anos, Carlos 
Sainz está próximo 
de vencer o Rally 

Dakar pela terceira vez, 
depois de adotar uma pi-
lotagem segura e manter a 
liderança da disputa entre 
os carros ao fim da penúl-
tima etapa, realizada nesta 
quinta-feira.

Um dia depois de abrir 
uma vantagem de 18 mi-
nutos para os rivais Nas-
ser Al-Attiyah e Stephane 
Peterhansel, Sainz desper-
diçou oito minutos dessa 
dianteira no arenoso per-
curso de 379 quilômetros 
de Shubaytah até Haradh.

Peterhansel e Al-Attiyah 
duelaram por mais de qua-
tro horas antes de Peterhan-
selprevalecer por 10 segun-
dos, ganhando uma etapa 
desta edição do Dakar pela 

quarta vez. E Sainz, acom-
panhado pelo navegador 
Lucas Cruz, veio atrás, em 
terceiro lugar, mantendo a 
liderança que assumiu na 
terceira etapa do Dakar, que 
venceu em 2010 e 2018. Al-
-Attiyah, atual campeão, é o 
segundo colocado na clas-
sificação geral, com uma 
desvantagem de 10min17 
para o espanhol e apenas 
seis segundos à frente de 
Peterhansel.

Após sofrer uma dupla 
capotagem na especial 
da última quarta-feira, 
o espanhol Fernando 
Alonso foi oitavo colo-
cado nesta quinta, a 16 
segundos de Peterhansel. 
E ocupa a 13ª posição do 
Dakar entre os carros.

Nas motos, o norte-
-americano Ricky Brabec 

ficou mais perto de ga-
nhar o Dakar pela primei-
ra vez em sua quinta ten-
tativa. Nesta quinta-feira, 
ele deixou o seu princi-
pal rival, o chileno Pablo 
Quintanilla, acelerar e se 
afastar em nove segun-
dos do austríaco Matthias 

Walkner para triunfar 
pela segunda vez em uma 
etapa do rali em 2020.

Quintanilla reduziu a 
vantagem geral de Bra-
bec em 12 minutos, para 
13min56. E esse tempo 
deve ser suficiente parar 
dar o título ao norte-ame-

ricano. Já o brasileiro Anto-
nio Lincoln Berroca foi o 
67º colocado da 11ª etapa, 
mesma posição que ocupa 
na classificação geral.

Na disputa dos cami-
nhões, o russo Andrey Kar-
ginov triunfou na especial 
e está com 39min33 de 

vantagem para o compa-
triota Anton Shibalov. Nos 
quadriciclos, o chileno Ig-
nacio Casale foi o segun-
do colocado da etapa, a 
3min16 do polonês Rafal 
Sonik e tem 21min16 de 
frente para o francês Si-
mon Vitse.

O chileno Francisco 
López Contardo venceu 
a etapa entre os UTVs, 
com o norte-americano 
Casey Currie ocupando a 
liderança na classificação 
geral. Ele foi o sétimo co-
locado na especial e tem 
vantagem de 45min33 
para o russo Sergei Ka-
riakin. Os brasileiros Rei-
naldo Varela e Gustavo 
Gugelmin ficaram em 30º 
lugar no dia. Assim, caí-
ram para a décima posi-
ção na classificação geral.

A última etapa do 
Dakar será disputado 
nesta sexta-feira com um 
percurso de 374km entre 
Haradh e Qiddiya.

Carlos Sainz está próximo de vencer 
o rally Dakar pela terceira vez Di

vu
lg

aç
ão


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

