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Suíça

Guedes conversa com ministros 
suíços e CEOs de empresas em Davos

Representante bra-
sileiro no Fórum 
Econômico Mundial, 

evento que reúne líderes 
políticos e empresários em 
Davos, na Suíça, o ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, terá conversas com 
presidentes de multina-
cionais, fundos de pen-
são e um encontro com 
o ministro das Finanças 
suíço no segundo dia do 
evento. O ministro tam-
bém participa de painéis 
sobre industrialização e 
sobre América Latina.

O ministro começa esta 
terça-feira (21) reunindo-
-se com o professor Klaus 
Schwab, criador do Fórum 
Econômico Mundial. Em 
seguida, participa do pai-
nel Formando o Futuro da 
Manufatura Avançada, que 
discutirá os avanços tec-
nológicos na indústria.

Ainda de manhã, Gue-

des se reunirá com o presi-
dente do Grupo UBS (con-
glomerado financeiro da 
Suíça), Axel Weber, e com o 
presidente e diretor jurídi-
co da Microsoft, Brad Smi-
th. O ministro participará 
de um almoço privado com 
representantes do banco 
Itaú–Unibanco, onde fará 
uma apresentação.

À tarde, Guedes parti-

cipa do painel Perspecti-
vas Estratégicas: América 
Latina. Ele se reúne, em 
seguida, com os ministros 
das Finanças da Suíça, Ueli 
Maurer, e de Assuntos Eco-
nômicos e Educação, Guy 
Parmelin. De lá, o ministro 
encontra-se com Mark Ma-
chin, presidente e diretor-
-executivo (CEO) do fundo 
de pensão Canadian Pen-

sion Investment Board.
O ministro encerra a 

tarde com mais três en-
contros com representan-
tes de multinacionais. Ele 
conversará com o presi-
dente da administradora 
de sistemas de pagamen-
to Visa, Ryan McInerney; 
com o CEO global da si-
derúrgica indiana Arcelor 
Mittal, Lakshmi Mittal; e 

com o presidente e CEO 
da montadora Chevron, 
Mike Wirth. O segundo 
dia do ministro em Da-
vos acaba com um jantar 
oferecido pelo professor 
Klaus Schwab.

O Fórum Econômico 
Mundial começou ontem 
(20) em Davos, com uma 
solenidade de abertura. O 
evento segue até quinta-

-feira (23) no resort suíço. 
Ainda não está defini-
do se Guedes seguirá da 
Suíça para a Índia, para 
acompanhar a comitiva do 
presidente Jair Bolsonaro, 
que viajará ao país asiáti-
co neste fim de semana. 
Caso o ministro emende 
as duas viagens, o retor-
no a Brasília só está pre-
visto para o dia 28.

Ministro 
representa o 
Brasil no Fórum 
Econômico 
Mundial
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Arrecadação do IPVA supera R$ 1,5 bilhão
A arrecadação do impos-
to sobre a propriedade 
de veículos automotores 
(IPVA) cresceu 11,5% em 
2019 frente ao ano an-
terior, somando os paga-
mentos espontâneo, de 
ações fiscais e da dívida 
ativa. O valor total re-
cebido pelo Tesouro Es-
tadual no ano passado 
foi de R$ 1,525 bilhão, e 
em 2018 foi de R$ 1,368 
bilhão. Além da arreca-
dação espontânea, as 

ações fiscais tiveram im-
pacto no aumento.

Os dados da gerência 
de IPVA, da Secretaria 
da Economia, mostram 
que a arrecadação re-
sultante da ação fiscal 
passou de R$ 12,2 mi-
lhões para R$ 20,5 mi-
lhões, evolução de 68,5%, 
somado ao aumento do 
pagamento de espontâ-
neo e dívida ativa chegou 
aos 11,5% no total.

Segundo o gerente do 

IPVA, Jorge Arêas Dimaria, 
o valor arrecadado com 
IPVA é dividido igualmen-
te entre o Governo do Es-
tado e o município no qual 
o veículo foi emplacado. 
Atualmente, em Goiás, 
2.180.740 estão aptos ao 
pagamento do imposto.

Ação fiscal
A Secretaria da Eco-

nomia intensificou a co-
brança dos inadimplentes 
do IPVA em Goiânia e em 

cidades do interior, com 
a autuação dos contri-
buintes em atrasos, além 
do acompanhamento das 
blitzen da Polícia Militar, 
disponibilizando meios 
de pagamento. Além dis-
so, foi realizada no final 
do ano passado a Semana 
de Conciliação Fiscal que 
incluiu o IPVA, motivando 
os devedores em atraso a 
quitarem seus débitos com 
descontos de até 98% na 
multa e parcelamentos.
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giro por 4 cidades

É o interior que alavanca a economia no 
nosso Estado”, afirma Ronaldo Caiado

em menos de 12 horas, 
o governador Ronal-
do Caiado mostrou 

que leva a sério o que 
planejou quando assumiu 
o Palácio das Esmeraldas, 
em janeiro de 2019. No 
último sábado (18/01), 
quatro cidades com me-
nos de 50 mil habitantes 
foram visitadas pelo chefe 
do Executivo, se tornando 
as primeiras a ter o Balcão 
do Cidadão – uma estru-
tura formatada em parce-
ria pelo Governo de Goiás 
com os Correios, que passa 
a oferecer, de forma inte-
grada, diversos serviços 
públicos aos cidadãos.  

“É o interior que ala-
vanca, produz, alimenta 
e, cada vez mais, eleva a 
economia no nosso Esta-
do”, afirmou o governador, 
durante discurso em Nova 
Crixás, um dos municípios 
beneficiados na ocasião. 
“Sigo convicto do com-
promisso que devemos ter 
com as cidades que preci-
sam da mão, da visão e do 
apoio dos políticos para 
poderem também se de-
senvolver”, reforçou. 

O governador sabe do 
que está falando. Em mais 
de uma oportunidade, fri-
sou que Goiás não vai ter 
“ilhas de desenvolvimento” 
e que vai combater as de-
sigualdades regionais e a 

concentração de riquezas. 
“O progresso é para todos 
os 7 milhões de goianos”, 
reitera com frequência e 
franqueza. Para tanto, não 
trabalha com “achismos”. 
Uma das primeiras provi-
dências de seu governo, 
delegada ao Grupo Técnico 
Social, foi a encomenda de 
uma pesquisa para saber 
quais municípios são os 
mais vulneráveis em Goiás. 
Coube ao Instituto Mauro 
Borges (IMB) executar a ta-
refa. Surgiu, assim, o Índice 
Multidimensional de Ca-
rência das Famílias (IMCF).

Diferente de outras 
metodologias, o IMCF não 
leva em conta apenas que-
sitos econômicos, mas se 
aprofunda em itens sociais, 
como o fato de uma resi-
dência ter sanitário ou não. 
A inspiração deste tipo de 
cálculo foi o Índice de Po-
breza Multidimensional 
(IPM), apresentado no “Re-
latório Final da Comissão 
de Estados da Legislação 
Social Brasileira”, adotado, 
inclusive, pelo Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), 
a partir de parceria com a 
Universidade de Oxford. 

Conforme expressa a 
introdução deste estudo 
do IMB, o objetivo primor-
dial do IMCF é identificar 
quais são as principais 

carências dos domicílios 
goianos, para assim po-
der direcionar as políticas 
públicas que visam trans-
formar as condições de 
vida da população mais 
carente do Estado. 

Com todo este aparato 
em mãos – e mesmo com 
recursos esparsos, fruto da 
situação fiscal herdada de 
gestões anteriores –, o go-
vernador tem demonstra-
do que a descentralização 
de serviços públicos não é 
mero discurso ou figura de 
retórica. O Balcão do Cida-
dão já foi lançado em Aba-
diânia, Edéia, Nova Crixás e 
Niquelândia, municípios 
que têm, respectivamen-
te, 20 mil, 12 mil, 12 mil e 
46 mil habitantes. A única 
cidade que foge a esta re-
gra, dentro do projeto pi-
loto da iniciativa, é Goiâ-
nia, que ainda vai receber 
a benfeitoria.

Antes do Balcão do Ci-
dadão, a agregação de ser-
viços estaduais em postos 
de atendimentos únicos 
ficava restrita a 53 cidades. 
Os municípios menores 
eram excluídos, constante-
mente, das políticas públi-
cas.  Ao buscar a parceria 
com os Correios, Ronaldo 
Caiado viu na “capilarida-
de” da estatal a oportuni-
dade de beneficiar todos 
os goianos. O que foi ates-

tado pelo nova-crixaense 
Luiz Furtado Rosa, policial 
militar reformado, de 52 
anos: “Antigamente eu 
precisava ir até Mozarlân-
dia, São Miguel do Ara-
guaia ou até Goiânia para 
fazer o recadastramento 
anual de servidor públi-
co”, contou, ao comemorar 
que, neste ano, vai poder 
atualizar os dados cadas-
trais na cidade natal.

Embate
Os quase 40 anos na 

política forjaram Caiado 
para o maior sonho, como 
costuma falar, mas tam-
bém, para o maior desafio 
da vida: governar o Esta-
do onde nasceu e do qual 
tem muito orgulho. Dia 
após dia, tem mexido nas 
estruturas arcaicas que en-

controu, centradas em pri-
vilégios. Mas não só isso: 
faz questão de torná-las 
públicas. “Minha conduta 
é essa: ser transparente. 
Foram 20 anos em que 
‘assaltaram’, ‘vilipendiaram’, 
‘roubaram’ do povo goiano 
para enriquecer pequenos 
grupos e pessoas. Por isso, 
os recursos não chegavam 
onde deviam”, ressalta.

Em Nova Crixás, ele 
usou o jargão do meio ru-
ral para deixar claro que 
não vai recuar em seus 
princípios de governança. 
“Regiões mais carentes 
precisam ter os incentivos 
do governo, para poder 
trazer também as indús-
trias e dar oportunidade 
de emprego. Eu tive que 
tirar a teta dos empresá-
rios grandes para retirar 

os incentivos das grandes 
cidades. Eles andaram ba-
tendo no Caiado, mas eu 
sei como é desmamar be-
zerrão”, assegurou.

Além de mudar a políti-
ca de incentivos fiscais, que 
vai ser direcionada, princi-
palmente, aos municípios 
mais vulneráveis identifi-
cados no IMCF, Caiado co-
bra de todos os seus secre-
tários as mesmas marcas 
que imprime no governo: a 
da interiorização e descen-
tralização dos serviços. Na 
Saúde, por exemplo, a es-
truturação das policlínicas 
objetiva suprir o déficit de 
atendimentos essenciais 
em regiões mais distantes 
e carentes. Não à toa, a pri-
meira unidade do tipo vai 
ser inaugurada em Posse, 
no Nordeste Goiano. 

Foco na descentralização dos serviços públicos e 
no combate às desigualdades regionais norteia 
política em todas as áreas do governo estadual

Se
co

m
 G

oi
ás

interior

Glaustin abre temporada de 
finais de semana de imersão
O ano de 2020 reserva mui-
tas viagens de lideranças 
políticas pelo interior do 
estado por causa das elei-
ções municipais. Alguns 
personagens do cenário, 
porém, já anteciparam a 
temporada na estrada. É o 
caso do deputado federal 
Glaustin da Fokus (PSC), 
que, no último fim de se-
mana, visitou seis cidades.

“Nosso papel é nos colo-
car à disposição desse es-
tado e ajudar o governador 
Ronaldo Caiado a recons-

truí-lo, assim como ofere-
cermos nosso trabalho para 
auxiliar o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, a 
mudar o jeito de fazer po-
lítica no Brasil, sem pensar 
em enriquecimento, mas, 
pelo contrário, em uma 
busca constante por meios 
para abençoar a vida das 
pessoas”, discursou o par-
lamentar em vídeo publi-
cado em suas redes sociais 
neste domingo (19).

No sábado (18), Glaustin 
participou da agenda de im-

plantação do programa Bal-
cão do Cidadão em Edéia, 
Indiara, Niquelândia e Nova 
Crixás. A iniciativa do go-
verno estadual em parce-
ria com os Correios tem o 
objetivo final de levar ser-
viços burocráticos à popu-
lação dos 246 municípios 
goianos. Já no domingo, o 
deputado federal iniciou 
o dia em Porangatu, no 
extremo norte do estado, 
para inaugurar um espaço 
de leilões de gado na cida-
de de Formoso.
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aparecida de goiânia

Prefeitura prevê economia de 30% 
com aplicativo para carros oficiais

a plataforma digital, 
que funciona de for-
ma semelhante a 

outros aplicativos de trans-
porte individual de passa-
geiros, como Uber e 99 POP, 
foi lançada na Cidade Admi-
nistrativa. A diferença em 
relação aos outros apli-
cativos está na finalidade 
das viagens – restritas aos 
servidores e para serviço 
da administração pública 
– e na característica da 
frota, que neste caso é 
composta de carros per-
tencentes à Prefeitura de 
Aparecida. No período de 
testes do Siga, que come-
çou em outubro passado, 
a Diretoria de Carros Le-
ves detectou uma econo-
mia mensal de 43% na 
quilometragem e 23% no 
consumo de combustível.

“A ideia é que no futuro 
possamos reduzir a nossa 
frota”, disse o prefeito Gus-
tavo Mendanha no lança-
mento do Siga. Ele citou o 
exemplo da Prefeitura do 

Recife (PE), que cedeu o 
app sem custo para utiliza-
ção em Aparecida. Em pou-
cos meses, os resultados 
satisfatórios com o aplica-
tivo permitiram com que a 
administração da capital 
pernambucana reduzisse 
sua frota de veículos leves 
de 1.000 para 700 carros.

O secretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de 
Aparecida, professor Cle-
omar Rocha, explicou que 
essa redução na frota e, 
consequentemente, nos 
custos de operação, só 
foram possíveis porque o 
Siga permite o comparti-
lhamento do carro. Assim, 
servidores que estiverem 
indo para locais próximos, 
mesmo sendo eles de dife-
rentes secretarias, podem 
dividir o mesmo veículo na 
viagem, dispensando o uso 
de outros carros para fazer 
um trajeto igual.

Inicialmente, o Siga 
atenderá às chamadas dos 
servidores que trabalham 

nas 11 secretarias sedia-
das na Cidade Administra-
tiva. Mas o plano do prefei-
to Gustavo Mendanha é de 
estender o serviço em bre-
ve para as demais pastas, 
como da Saúde, Educação 
e Desenvolvimento Urba-
no, por exemplo. “O Siga 
vai proporcionar eco-
nomicidade de recursos 
públicos e tempo, e tudo 
isso vem para melhorar 
muito a nossa gestão”, co-
mentou Gustavo.  

Cedido à Prefeitura de 
Aparecida pela adminis-
tração do Recife através de 
uma cooperação técnica, 
o Siga recebeu melhorias 
feitas pela Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação. Os profissionais de 
Aparecida adicionaram 
ao aplicativo o recurso de 
chamadas múltiplas (com-
partilhamento do carro) e 
melhoraram o sistema de 
localização do usuário.

Francinaldo Leitão é um 
dos motoristas que já estão 

utilizando o Siga. Num teste 
que o prefeito fez durante 
o lançamento do Siga, Lei-
tão foi designado pelo app 
para atender à chamada 
de Gustavo Mendanha. “É 
muito fácil, muito prático 
e já estamos bem ade-
quados ao novo sistema”, 
garantiu o servidor. Leitão 
e outros 15 motoristas re-
ceberam da Prefeitura de 
Aparecida smartphones 
novos para usar no serviço 
diário com o Siga.

Para assegurar a trans-
parência no uso dos carros 
públicos, o Siga requer do 

usuário, a cada viagem, as 
informações da finalida-
de do deslocamento, que 
deve ser feito exclusiva-
mente para atender aos 
interesses da população 
de Aparecida. Diretor de 
Veículos Leves da Prefeitu-
ra de Aparecida, Leonardo 
Alves adianta que a gestão 
municipal deve entregar 
mais 80 smartphones para 
viabilizar o uso do Siga em 
outros veículos da frota do 
Poder Executivo.

O ex-deputado federal 
Daniel Vilela acompa-
nhou hoje o lançamento 

do Siga. Ele enalteceu a 
capacidade de realiza-
ção da gestão de Gustavo 
Mendanha e afirmou que 
“Aparecida hoje é a gran-
de referência de boas 
ideias”. Também prestigia-
ram a cerimônia o vice-
-prefeito Veter Martins, a 
primeira-dama e secretá-
ria de Assistência Social, 
Mayara Mendanha, o de-
putado estadual Henrique 
Arantes (MDB) e o depu-
tado federal Adriano do 
Baldy (PP-GO), além de di-
versos vereadores e outros 
membros do secretariado.

alinhada ao conceito de economia compartilhada, a 
Prefeitura de aparecida estima reduzir em pelo menos 
30% os custos com deslocamento de servidores para 
missões oficiais na cidade utilizando o novo aplicativo 
Siga (Sistema integrado de Gestão de automóveis)
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Têm inicio construção de rede de 
drenagem na Avenida Araguaia
Intensificando os investi-
mentos em infraestrutu-
ra de drenagem urbana, 
a Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços 
Públicos (Seinfra), inicia 
nesta terça-feira (21/1), a 
construção de uma rede 
de águas pluviais na re-
gião da Avenida Araguaia, 
no Setor Central.

A rede tem um quilôme-
tro de extensão e será cons-
truída em tubo de concreto 
armado, variando entre 400 
mm e 1000 mm de diâme-
tro, em três pontos da re-
gião: na Avenida Contorno, 
na Rua 24 e entre a Avenida 
Paranaíba e a Rua 27. 

Para não impactar o 
trânsito na região, os ser-
viços serão executados 
em sete etapas, sendo: 1ª 
– Avenida Contorno entre 
Av. Araguaia e Av. Paranaí-
ba; 2ª – Av. Contorno com a 
Av. Paranaíba; 3ª – Av. Para-
naíba até a Rua 4; 4ª – Av. 
Araguaia atravessando a Av. 
Paranaíba; 5ª – Av. Araguaia 
entre a Av. Paranaíba e a 
Rua 27; 6ª Rua 27, Qd. 64; 
7ª – Rua 27, Qd. 56. O prazo 
para conclusão é de 45 dias.

Orçada em R$ 200 mil, 
a obra será executada pela 
Seinfra, com recursos do 
tesouro municipal e, se-
gundo o secretário Dol-
zonan da Cunha Mattos, o 

investimento visa moder-
nizar a rede de drenagem 
urbana, solucionando os 
problemas com enchentes 
e alagamentos na região 
contemplada pela rede, in-
clusive, nas imediações do 
túnel da Avenida Araguaia.

“A rede de águas plu-
viais de Goiânia foi conce-
bida para uma população 
de 50 mil pessoas. Hoje só 
o Centro abriga uma popu-
lação muito maior e, essa 
rede que vamos construir 
vai, junto com a que está 
sendo executada na Ave-
nida Goiás, acabar com o 
pesadelo das enchentes 
na Região Central da nossa 
cidade”, afirma Dolzonan. 
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MoDa aTacaDo
Publicação do Grupo Mega Moda, formado 

pelos shoppings atacadistas Mega Moda 
Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, 

localizados na região da 44, em Goiânia, 
a revista Moda atacado apresentará 

seu novo layout em evento fechado para 
lojistas. o evento de lançamento acontece 
hoje, 21 de janeiro às 17 horas, na Praça de 

Eventos do Mega Moda Park.

saMBa No PÉ
Considerada a melhor ressaca de carnaval 

de Goiânia, o Batuque do neris está de volta 
e  ainda melhor. a convite da Cervejaria 

Selecta o produtor jorge neris realizará seu 
“Batuque do neris”, que agora se tornou 

um projeto voltado para valorização do 
samba, 3 vezes durante o ano de 2020. 

a primeira edição deste ano acontecerá 
na Boate Chicago 10, localizada no jardim 

américa no dia 07 de março e terá como 
atração o cantor Marquynhos Sp. o ingresso 

inclui chopp, petiscos, abadá e caneca 
personalizados. Como é de se esperar, o 

evento ainda promete grandes surpresas.

FEiJoaDa DiVERTiDa
Sábado tem feijoada sim senhor. E agora com 
data e local fixos. No Bolshoi Pub, sempre no 

último sábado de cada mês. a supervisão é do 
expert gourmet Elpídio Fiorda, responsável 

pela melhor e mais badalada feijoada de 
Goiânia.  Dia 25 de janeiro das 12 às 17 horas 

a Banda Clube retrô promete um sábado 
bem divertido no Bolshoi Pub. informações e 

vendas 3241 0731.

soMos caRNaFoRRÓ
a Somos Vivência em arte inova o carnaval 
goianiense de 2020 com seu o seu primeiro 

bloco de rua, o Somos Carnaforró. a folia 
será embalada pela maior banda de forró 
do Centro-oeste, Zabumba Beach, e pelo 

Dj Leandro Costa, com os grandes sucessos 
do axé e samba. O bloco sai às ruas no dia 

15 de fevereiro e a concentração dos foliões 
será na sede da escola de arte, na rua T-35, 

no Setor Bueno, à partir das 13h. a festa 
de carnaval terá open bar de chopp Cavalo 

Louco, caipirinha, água e refrigerante, 
e buffet de feijoada à vontade para os 

festeiros. os 100 primeiros abadás que dão 
total acesso ao Somos Carnaforró, já estão 

disponíveis pelo valor de R$99. Os ingressos 
de segundo lote serão disponibilizados pelo 

valor de R$120 até o dia 14 de fevereiro, 
na sede da Somos Vivência em arte, em 

Goiânia. no dia da folia ainda terão abadás 
disponíveis pelo preço único de R$150.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Gastronomia e Arte - O Restaurante Sanseto Japanese Experience está preparado uma noite especial para seus 
clientes. Com a ideia de unir gastronomia e arte, eles irão exibir a 1ª Exposição de Tape Art de Goiás no dia 23 de 
janeiro (quinta-feira) ás 19h, com obras dos artistas João Paulo Pigosso e Jullyanderson Carvalho. 

Carnaval para pet lovers - o Shopping Bougainville 
junto com a Academia Flex realizam dia 25 a 1ª edição 
do Ville Pet com bate papo com o Delegado Matheus 
Laiola, responsável pela operação que desmontou a 
quadrilha de rinha de cães em Mairiporã/SP.

2 3

4

CasaCor - Pedro ariel Santana, diretor de 
relacionamento e Conteúdo da CaSaCor, assina a 
Grande Beleza 3, a quarta edição da série de photobooks 
com lançamento no dia 21 de janeiro, no piso 3 do 
Flamboyant Shopping, às 19h.
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Tarde de beleza - Em uma tarde descontraída 
regada a espumantes da Quinta do Morgado e 
comidinhas da Trigopan as belas, Bianka Saad (foto), 
Juliana Teles, Letícia Leão,  Thaynara Torres e Alyne 
Luiza, aproveitaram para ficar ainda mais belas no 
espaço de beleza Buena Hair.
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Inep diz que erros na correção 
do Enem foram revistos

o Instituto Nacio-
nal de Estudos e 
Pesquisas Educa-

cionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela 
realização do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2019, informou 
ontem (20) que os erros 
de correção da prova fo-
ram revistos. Segundo o 
Inep, as notas revisadas 
estão disponíveis na pá-
gina do candidato, aces-
sando o link: https://
enem.inep.gov.br/.

O anúncio foi fei-
to pelo presidente do 
Inep, Alexandre Lopes, 
no início da noite, em 
entrevista coletiva, 
para divulgar os resul-
tados do trabalho rea-
lizado pela força-tarefa 
criada para resolver o 
problema. De acordo 
com Lopes, 5.974 parti-
cipantes tiveram notas 
com inconsistências – 
o número representa 
0,15% do total de parti-
cipantes (3,9 milhões).

Lopes disse que, du-
rante o trabalho da força-
-tarefa, todas as notas 
dos alunos que fizeram as 
provas foram analisadas 
para resolver os proble-
mas encontrados e bus-
car novas inconsistências 
que poderiam aparecer. 
“Nós analisamos todos os 
alunos. A gente fez es-
ses tipos de correlações 
para orientar a busca, 
para ver se a gente en-
contrava outras incon-
sistências”, explicou.

O presidente do Inep 
informou que a gráfica 
responsável pela prova 
deverá prestar esclare-
cimentos sobre as falhas 
ocorridas. “O erro estava 
na associação. Que tipo 
de erros que acontece-
ram na gráfica, que ge-
raram essa diferença de 
associação, eu não sei 
dizer”, afirmou Lopes.

Sisu
Mais cedo, o ministro 

da Educação, Abraham 

Weintraub, tinha anuncia-
do que o prazo para ins-
crições do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu) foi 
ampliado em dois dias.

As inscrições come-
çam nesta terça-feira 
(21) e terminam domin-
go (26). Antes da prorro-
gação, o prazo se encer-
raria na sexta-feira (24). 
O Sisu oferece vagas em 
universidadaes federais 
com base nas notas ob-
tidas no Enem.

No sábado (18), o pre-

sidente do Inep explicou 
que o erro foi provocado 
pela gráfica responsá-
vel da prova. A falha foi 
percebida após alguns 
alunos relatarem nas re-
des sociais terem sido 
surpreendidos com notas 
baixas na segunda prova 
do exame, realizado no 
ano passado, cujos resul-
tados foram divulgados 
na sexta-feira (17).

A equipe técnica do 
instituto identificou que 
se tratava de inconsis-

tência na transmissão 
de dados que a gráfica 
envia ao Inep para pro-
cessamento das notas. A 
ocorrência gera contradi-
ções na associação entre 
o participante e a cor de 
sua prova. Dessa forma,  
o gabarito usado para a 
correção não era da cor 
da prova feita pelo aluno, 
fato que provocou o erro. 
Por esse motivo, estudan-
tes puderam pedir a revi-
são de suas notas até as 
10h de ontem.

notas revisadas 
já estão 
disponíveis 
na página do 
candidato
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Justiça

João de Deus é condenado a 40 anos de prisão 
O médium João Teixeira 
de Faria, popularmente 
conhecido como João de 
Deus, foi condenado a 
40 anos de reclusão em 
regime fechado por ter 
estuprado cinco mulhe-
res durante atendimen-
tos espirituais na Casa 
Dom Inácio de Loyola, 
em Abadiânia (GO), se-
gundo informações di-
vulgadas pelo Tribunal 
de Justiça de Goiás nesta 
segunda-feira (20).

A sentença foi proferi-
da pela juíza Rosângela 
Rodrigues dos Santos, em 
processo que corre em se-
gredo de Justiça. Segundo 
o tribunal, é a terceira con-
denação do acusado, cujas 
penas já somam 63 anos e 

quatro meses de prisão.
Para calcular a pena, 

a juíza considerou como 
atenuante a idade do réu, 
que está com 77 anos, mas 
o atenuante foi compensa-
do pela aplicação do agra-
vante de João de Deus ter 
cometido a violência sexu-
al em razão do ofício, ali-
cerçado na fé das vítimas.

O médium está preso 
desde o dia 16 de de-
zembro de 2018 e ain-
da responde por outras 
nove acusações de cri-
mes sexuais.

Em julho de 2019, João 
de Deus prestou depoi-
mento pela primeira vez 
à Justiça sobre denúncias 
de abuso sexual e, segun-
do o advogado Alberto 

Torone, que atuava como 
representante do médium, 
ele negou as acusações e 
disse que nunca praticou 
abusos contra mulheres 
que frequentaram a casa.

Condenações
A primeira condenação 

de João de Deus por es-
tupro ocorreu logo após a 
prisão completar um ano, 
no dia 19 de dezembro. 
Na ocasião, o médium foi 
condenado a 19 anos e 
quatro meses de reclusão 
por quatro estupros. Ele 
já havia sido sentenciado 
a quatro anos por posse 
ilegal de arma de fogo 
e ainda deve ser julgado 
por corrupção e por falsi-
dade ideológica.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BranCo 
2014 CoMPLETo 4 Por-
TaS ÚniCo Dono aCEiTo 
TroCa E FinanCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 r$. Crédito Para novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi novo 20.138,40 r$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 r$. 
Ligue e agende uma visita ! Whatsapp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTaS BranCo 2014 
C/ ar+DH ÚniCo Dono aCEiTo 
TroCaS E FinanCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VErMELHa 2014 Garan-
Tia DE FÁBriCa ÚniCo Dono 2.0 
FLEX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PrETo 2008 aU-
ToMÁTiCo PnEUS noVoS aCEi-
To TroCa E FinanCio WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 r$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo Whatsapp. Mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 

r$. Entrada + parcelas 592,83 r$. 

Ligue e agende sua visita & realize 

seu sonho! Telefone ou Whatsapp 

: (062) 99259-4025 Consultora de 

Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PraTa 2010 CoM-
PLETa aCEiTo TroCa E FinanCio 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PraTa 
2008 CaBinE DUPLa aCEiTo 
TroCa E FinanCio WHaTSaPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VErMELHo 
2003 CoMPLETo 2 Por-
TaS 1.0 SoLEiL r$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 r$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: rUa TV10 
QD 6 LT 1 ST TroPiCaL VErDE 
PrÓXiMo ao PoSTo CoM-
BUSTiVEL PQ inD. joao BraZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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futebol

Brasil estreia com importante 
vitória no Pré-Olímpico

em jogo realizado 
na madrugada des-
ta segunda (20) no 

estádio Centenário de 
Armênia (Colômbia) o 
Brasil derrotou o Peru 
por 1 a 0 pela primeira 
rodada do grupo B do 
Torneio Pré-Olímpico de 
futebol masculino.

Desde o início o Brasil 
não encontrou jogo fácil 
diante da equipe peruana, 
que se fechava na defesa, 
aguardando chances de 
sair no contra-ataque em 
velocidade.

Mas o Brasil tanto 

insistiu que conseguiu 
abrir o placar no final 
do primeiro tempo. Aos 
42 minutos o volante 
Bruno Guimarães lan-
çou Paulinho em pro-
fundidade, e o atacante 
do Bayer Leverkusen 
apenas desviou para 
vencer o goleiro Solís.

Na etapa final, a des-
vantagem no placar fez 
a seleção peruana pas-
sar a atacar mais. Porém, 
o Brasil conseguiu se 
segurar na defesa até o 
fim e somar três impor-
tantes pontos.

Próximo jogo
O Brasil volta a en-

trar em campo pelo 
Torneio Pré-Olímpico 
na próxima quarta, 
quando enfrenta o Uru-
guai a partir das 22h30 
(horário de Brasília).

Seleção 
derrota equipe 
peruana por 
1 a 0
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ex-governador Marconi desiste de pressão por permanência de Jânio na presidência do PSDB

altERaçõEs
Marconi havia pressionado ao presidente do PSDB 
para alterar acordos feitos por jânio Darrot em 
aparecida de Goiânia, itumbiara, Valparaíso e aná-
polis com vista à formação de chapas para as elei-
ções desse ano.
nessa última, por exemplo, Marconi defendia 
aliança entre o PSDB e o PT, com a indicação do 
tucano ridoval Chiareloto de vice na chapa com o 
petista antônio Gomide.
Mas para que isso ocorresse, teria que haver a 
substituição do médico Samuel Gemus, atual pré-
-candidato do partido para prefeito, com o que 
Darrot não concordava.

palavRão
E falar em aliança entre PSDB e PT em anápolis se 
equivale quase que à pronúncia de um palavrão, 
principalmente entre os tucanos. Esse assunto já 
vinha causando arrepios em tucanos por lá, sen-
do um deles o ex-prefeito adhemar Santillo, que 
apoia a pré-candidatura do Dr. Samuel Gemus.
as diferenças entre adhemar e o PT anapolino são 
tão ácidas, ao ponto de antônio Gomide ter sido 
proibido de dar entrevista na rádio Manchester, 
emissora de propriedade de adhemar, uma das 
maiores audiências na cidade.

É mais Em baixo
Se colocar no campo sobre qual deles se saiu me-
lhor no desfecho do imbróglio, entre jânio Darrot e 
Marconi Perillo, o mais correto é afirmar que jânio 
levou a melhor, porque resistiu até o fim às pres-
sões do ex-governador para desfazer acordos nas 
quatro cidades.
Marconi, por sua vez, também se saiu bem à me-
dida que percebeu o estrago que causaria no seu 
partido, se continuasse pressionando pela anula-
ção dos acordos feitos por jânio.
Segundo um ex-deputado tucano, pressões sur-

tiam efeitos em outras gestões, quando os presi-
dentes não tinham independência suficiente para 
resisti-las, como é o caso do atual. o ex-deputado 
comentou ainda que com jânio na presidência do 
diretório do partido, “a coisa é mais em baixo”.  
Disse ainda que se o PSDB tiver realmente a in-
tenção de se modernizar pra tentar sair do caos 
com que saiu das urnas de 2018, é importante se 
convencer da necessidade de se colocar fim a prá-
ticas impositivas, que por ventura ainda estejam 
armazenadas em algumas cabeças.

só dE falaR na ... 
consEquências...
De olho na provável candidatura a deputado fede-
ral em 2022, o ex-governador Marconi Perillo pare-
ce encorajado a forçar alguns acordos em algumas 
cidades do interior, com vista ao fortalecimento 
do seu projeto. Uma dessas cidades á anápolis, 
onde boa parte dos tucanos já sentem arrepios só 
de ouvir falar que na possibilidade de o partido vir 
a se aliar ao PT, indicando o empresário ridoval 
Chiarelloto para vice de antônio Gomide. Ciente 
do grande número de votos necessários para con-
quistar mandato na Câmara Federal, Marconi pro-
cura alianças desde agora que possam garantir o 
que o partido não corra risco de o partido vir a ficar 
representante na Câmara Federal, em 2022.

maRconi convEncE Jânio 
daRRot a não sE licEnciaR 
da pREsidência do psdb
Pré-candidato tucano em anápolis admitiu mudar de 
partido se tucanos insistirem em aliança com o PT.
adhemar Santillo alerta para possibilidade de dei-
xar o PSDB se cúpula do partido sinalizar aliança 
com o PT para a candidatura de antônio Gomide.

dR. samuEl...
“Eu fui convidado pelo jânio Darrot pra ser o can-

didato e presidente do partido, ainda estou na 
presidência do partido em anápolis e ainda estou 
com o jânio Darrot, que disse que queria renovar o 
PSDB, .... Então enquanto o jânio Darrot estiver na 
presidência do PSDB estadual eu estarei com ele 
como pré-candidato do partido aqui em anápolis.
Chegou para mim essa conversas [de aliança com 
o PT e o Gomide] mas a conversa que eu tive com 
o PSDB ... Se o jânio continuar na presidência do 
PSDB eu estarei com ele até o final como pré-can-
didato do partido a prefeito de anápolis.
“Se o jânio deixar a presidência do PSDB eu certa-
mente sairia do partido mas a minha intenção é con-
tinuar com o jânio mesmo no PSDB. anapolino e de 
família de médicos, pai, esposa e irmãos...
Eu acho complicado essa aliança do PT com o PSDB 
aqui em anápolis. até porque a gente sabe que tem 
o PMDB de anápolis que é muito ligado ao PT. Então 
eu acho que Comigo na presidência do PSDB aqui eu 
acho que essa aliança não sai até porque eu não con-
cordo muito com a ideologia do partido.
assumiu a presidência do partido na cidade em no-
vembro do ano passado. na verdade a situação do 
PSDB aqui era uma briga constante entre um e outro, 
até quando eu assumi. Pretendemos montar uma 
chapa forte de candidatos a vereador para fortalecer 
o partido, então foi assim que nós entramos. Então 
depois que a gente ...

sobRE adhEmaR santillo
É grande apoiador da minha candidatura em anápolis.
admite deixar o PSDB se partido insistir em se 
aliar ao PT indicando ridoval Chiareloto vice de 
antônio Gomide.
já recebeu convites de seis partidos para se filiar 
só que não vou dizer agora quais. Vou aguardar a 
decisão do jânio Darrot se fica na presidência esta-
dual do PSDB mas não faz nenhum subterfúgio em 
relação à deixar o PSDB caso não consiga viabilizar 
sua candidatura pelo partido. 

Diante da determinação do prefeito de Trindade Jânio Darrot, em se afastar da presidência do Diretório 
Estadual do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo recuou da pressão por alterações em acordos feitos 
por Jânio, em cidades do interior.
A decisão foi anunciada por Jânio após reunião com Perillo, no realizada no seu apartamento em Goiânia. 
Marconi adotou o estilo já bastante conhecido dos goianos, durante os 20 anos que comandou a política em 
Goiás, a de recuar de suas posições em determinadas situações, se perceber a iminência de risco de danos.
Foi o que aconteceu dessa vez depois da ameaça de Jânio em se afastar da presidência do PSDB, em 
forma de pedido de licença por tempo indeterminado.
Se mantivesse a posição, poderia ter ocasionado um estrago de grandes proporções no seu partido.
Claro, aliado ao risco de algum “gavião carcará” pousar no terreiro tucano. Principalmente depois de 
notícias veiculadas pela imprensa nos últimos dias, de que já foram detectados voos rasantes dessa ave 
sobre ninhos com gracejos para alguns filhotes indefesos.


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

