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a retomada dos tra-
balhos dos 41 par-
lamentares da As-

sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) vai ocorrer 
na próxima segunda-fei-
ra, 17, com a realização 
de sessão solene de ins-
talação da segunda ses-
são legislativa ordinária 
da 19ª Legislatura.

A solenidade está 
programada para às 15 

horas, no Plenário Getu-
lino Artiaga da Casa. Na 
ocasião, o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado 
(DEM), ou seu represen-
tante, lerá uma mensa-
gem do Poder Executivo. 
Vai discursar pelo Poder 
Legislativo o líder do Go-
verno, deputado Bruno 
Peixoto (MDB). A primeira 
sessão ordinária do ano 
está prevista para o dia 

seguinte, terça-feira, 18, 
também às 15 horas.

Expectativa
A Casa inicia os traba-

lhos em 2020 com 41 de-
putados divididos em 20 
partidos, na expectativa 
de deliberar proposituras 
de peso em ano eleitoral, 
quando os parlamentares 
devem participar da corri-
da à Prefeitura de Goiânia 
e de outros municípios, 
muito deles diretamente 
como candidatos.

O presidente da Casa, 
deputado Lissauer Vieira 
(PSB), acredita que será 
um ano mais tranquilo, 
uma vez que a deliberação 
dos projetos de lei mais 
controversos já tenha sido 
concluída, mesmo assim, 
ele prevê que a alta pro-
dutividade que a Casa al-
cançou nesta Legislatura 
deverá ser mantida.

“Estamos animados 
com o início dos traba-
lhos deste segundo bi-
ênio. Acredito que 2020 
será um ano menos con-
turbado, principalmente 
porque conseguimos de-
liberar as matérias mais 
polêmicas no final do ano 
passado. Vamos continuar 

priorizando os projetos 
de interesse de toda 
população do Estado 
de Goiás, em especial, 
o que trata da encam-
pação da Enel, que vai 
à segunda votação as-
sim que retornarmos 
ao plenário”, destacou o 
presidente Lissauer.

Aprovado na Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) da Alego e 
em primeira votação em 
plenário por unanimida-
de em dezembro do ano 
passado, o projeto não foi 
apreciado em votação de-
finitiva por conta da pau-
ta cheia no fim de 2019. 
“Como estávamos com 
muitas matérias polêmi-
cas, não tínhamos tempo 
hábil para tratar dessa 
pauta da encampação da 
Enel, tanto que fomos até 
dia 21 de dezembro. Pre-
ferimos colocar agora na 
volta dos trabalhos legis-
lativos. Com certeza será 
pautado na primeira se-
mana”, afirmou.

Outro ponto destacado 
pelo presidente Lissauer 
é com relação à presen-
ça dos deputados nas 
sessões. De acordo com 
o parlamentar, apesar de 

2020 ser um ano elei-
toral, ele manterá como 
prioridade a assiduidade 
dos parlamentares, assim 
como foi no ano passado. 
“O ano passado foi mui-
to produtivo em termos 
de participação dos de-
putados e apreciação de 
matérias. Não tivemos 
problema por falta de 
quórum e acredito que 
apenas três sessões dei-
xaram de ser abertas, o 
que é um recorde. Isso é 
importante de frisar, pois 
era um problema que 
existia. Neste ano vamos 
trabalhar para continuar 
mantendo esse quórum 
positivo, mesmo sendo 
um ano político”, afirmou.

O presidente também 
frisou que a defesa do 
Parlamento goiano con-
tinuará sendo prioridade 
no segundo biênio desta 
legislatura. “A indepen-
dência que pregamos, 
que seria mais uma au-
tonomia, é defender o 
Parlamento acima de 
tudo, mas sem radicalis-
mo, sem atrapalhar as 
matérias de interesse do 
governo, mas entendendo 
o que é importante para 
o bem-estar da nossa 

população. Nós conquis-
tamos aquilo que preci-
sávamos. Ser autônomo 
não significa ser inimi-
go ou adversário. Vamos 
continuar mantendo essa 
conduta durante toda a 
nossa gestão”, pontuou.

Em 2019, desde que 
os deputados iniciaram 
os trabalhos legislativos, 
em fevereiro, foram apre-
ciados um total de 3.077 
matérias. Nesse montan-
te inclui-se projetos de 
lei de origem parlamen-
tar (380), da Governado-
ria (97), de outros Pode-
res e órgãos (8), da Mesa 
Diretora (7), Emenda 
Constitucional (6), pare-
cer contrário de comissão 
(40), vetos (24) e requeri-
mentos (2.515). Um total 
de 348 projetos foram 
publicados, tornando-
-se lei. Desse número, 
284 são leis ordinárias, 
cinco são emenda cons-
titucional, três são lei 
complementar, 19 são 
decretos legislativos 
e 37 são resoluções. A 
quantidade de matérias 
apreciadas em Plenário 
superou o ano de 2018, 
quando foram analisa-
dos 2.565 projetos. .

A realização de sessão solene 
marca a instalação da segunda 
sessão legislativa ordinária da 
19ª Legislatura. A solenidade está 
programada para às 15 horas, no 
Plenário Getulino Artiaga da Casa. 
O governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado ou seu representante fará 
leitura da mensagem do Poder 
Executivo. O presidente Lissauer 
Vieira disse que vai continuar 
priorizando os projetos de 
interesse do povo goiano
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Assembleia inicia os trabalhos de 
2020 em sessão solene na 2ªfeira, 17
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no interior

Sempre terei todo interesse em retribuir o 
que Catalão tem feito por Goiás, diz Caiado

o governador Ronal-
do Caiado visitou, 
nesta quinta-feira 

(13/02), a cidade de Cata-
lão para conferir o traba-
lho de reconstrução das 
regiões afetadas pelo forte 
temporal em 29 de janei-
ro. “Desde o primeiro mo-
mento, Goiás colocou todo 
Estado aqui presente”, re-
cordou o governador, que 
enviou uma força-tarefa 
para a cidade assim que 
soube das chuvas – Corpo 
de Bombeiros, técnicos 
da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
(Semad), Polícia Militar e 
também equipe da Orga-
nização das Voluntárias 
de Goiás (OVG).

Hoje, Caiado desta-
cou que está empenhado, 
junto ao Governo Fede-
ral, para buscar apoio ao 
município nessa fase de 

reconstrução. “Tudo aquilo 
que a gente puder buscar, 
em forma de parceria, você 
pode saber que estamos 
fazendo. Sempre terei todo 
interesse em retribuir o 
que Catalão tem feito por 
Goiás”, assegurou Caiado 
ao prefeito Adib Elias.

Ronaldo Caiado come-
çou a vistoria às obras pela 
região do Córrego Pirapi-
tinga, uma das áreas mais 
afetadas pela tempesta-
de do final de janeiro. Em 
apenas quatro horas do 
dia 29, segundo o Centro 
de Informações Meteoro-
lógicas e Hidrológicas de 
Goiás, choveu na cidade 
134 milímetros, 48% do 
esperado para todo o mês 
de janeiro. “Extrapolou 
toda e qualquer previsão”, 
citou o governador. Junto 
a uma frente de serviço 
no ribeirão, Caiado des-
tacou que a estrutura da 

canalização foi feita de 
forma consistente e que 
os reparos estão sendo 
realizados. “O trabalho 
está sendo feito e vamos 
aprimorando”, assegurou.

A parceria na recons-
trução da cidade foi des-
tacada pelo prefeito de 
Catalão, Adib Elias, que 
afirmou que todas as se-

cretarias se agruparam 
em uma força-tarefa, com 
rapidez e versatilidade. 
“Houve uma força ativa e 
efetiva por parte do Es-
tado. O governador sem-
pre preocupado, pratica-
mente ligando todo dia, 
colocou aqui Meio Am-
biente, Polícia Militar, o 
Corpo de Bombeiros e a 

OVG. Todos nos ajuda-
ram com muita presteza 
naquele dia”, pontuou.

Segundo o prefeito, de-
vido ao estado de emer-
gência que foi declara-
do foi feito um pedido 
ao Governo Federal, até 
agora, de R$ 6 milhões, e 
que a Prefeitura continua 
trabalhando fortemente 

na recuperação do muni-
cípio. “Nós lavamos pra-
ticamente a cidade para 
tirar aquela lembrança 
de que houve enchente e 
destruição. De forma que 
está sob controle e nós 
vamos construindo com a 
ajuda do governo federal 
e também estadual”, su-
blinhou Adib Elias.  

O governador foi conferir o trabalho 
de reconstrução das regiões afetadas 
pelo forte temporal em 29 de janeiro
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Professor Valter Campos assume Reitoria da UEG
O Governo de Goiás, por 
meio da Universidade Es-
tadual de Goiás (UEG), 
anunciou, na tarde desta 
quinta-feira, dia 13, em 
coletiva de imprensa a no-
meação do ex-pró-reitor de 
Graduação da UEG, profes-
sor Valter Gomes Campos, 
como reitor interino da 
Universidade. Valter substi-
tui o procurador do Estado, 
Rafael Borges, que ocupava 
o reitorado desde o final de 
setembro de 2019.

A nomeação de Valter 
Campos se dá em um mo-
mento estratégico para a 
Universidade e a partir de 
um movimento do Gover-
no de Goiás de devolver a 
gestão universitária para a 
própria UEG. Além do novo 
reitor, a UEG também terá 
nomeados pró-reitores de 
Graduação e de Extensão 
e Assuntos Estudantis; e 
diretores dos Institutos 
Acadêmicos de Ciências 
da Saúde e Biológicas, de 
Educação e Licenciaturas, 
de Ciências Tecnológicas e 

de Ciências Agrárias e Sus-
tentabilidade.

A ideia da mudança é 
dar continuidade ao pro-
cesso iniciado na UEG no 
fim do ano passado. Do fim 
de setembro até agora, o 
reitor Rafael Borges ado-
tou as medidas necessárias 
para garantir o andamento 
da Universidade e aprovou 
a nova modelagem com 
a reforma administrativa. 
A presença do procurador 
do Estado foi fundamental 
durante essa fase em que 
várias medidas importan-
tes foram adotadas.

Agora, a transição segue 
até as eleições, programa-
das para novembro deste 
ano. A reitoria passa para a 
responsabilidade do profes-
sor Valter Campos, um do-
cente dos quadros da pró-
pria Universidade, que até 
então ocupava a posição 
de pró-reitor de graduação. 
O novo reitor pode se voltar 
para a aplicação do novo 
modelo de Universidade e 
para questões acadêmicas 

e administrativas relaciona-
das com a UEG.

Resposta
Durante todo o ano de 

2019, o Governo de Goiás 
destacou a importância 
de se manter a autono-
mia universitária dentro 
da UEG. No entanto, com 
a renúncia do então rei-
tor interino da UEG, Ivano 
Devilla, em setembro do 
último ano, segundo rei-
tor a renunciar em menos 
de seis meses, o Governo 
do Estado se viu forçado 
a intervir na Universidade 
para sanar diversas situa-

ções de irregularidades.
O responsável por 

devolver a normalidade 
para a Universidade foi 
o procurador do Estado, 
Rafael Borges. Entre as 
principais mudanças im-
plementadas nos últimos 
meses pelo atual reitora-
do, destacam-se:

A realização do Vestibu-
lar 2020/1, que estava em 
vias de não ocorrer devido 
a disputas internas motiva-
das por interesses próprios 
de diferentes câmpus;

O cumprimento de 
todas as determinações 
judiciais do Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de 
Contas do Estado;

A realização do proces-
so de transferência ex-
terna de alunos de outras 
Instituições de Ensino Su-
perior para ocuparem as 
vagas ociosas na UEG;

A realização do Proces-
so Seletivo Simplificado 
para contratação de novos 
docentes substitutos, para 
que os alunos não fossem 
prejudicados;

A redução do número de 
câmpus da Universidade, 
que passou de 41 para 8, 
um em cada região do Es-
tado. Os outros 33 câmpus 

foram transformados em 
Unidades Universitárias vin-
culadas aos câmpus de cada 
região. Assim, nenhuma uni-
dade precisou ser fechada;

A criação dos Institutos 
Acadêmicos que possibili-
tam meios para discussão 
acadêmica em áreas especí-
ficas na UEG. Foram criados 
cinco Institutos: Instituto 
Acadêmico de Educação 
e Licenciaturas; Instituto 
Acadêmico de Ciências da 
Saúde e Biológicas; Institu-
to Acadêmico de Ciências 
Tecnológicas; Instituto Aca-
dêmico de Ciências Sociais 
Aplicadas; Instituto Acadê-
mico de Ciências Agrárias 
e Sustentabilidade. Assim, 
câmpus e unidades univer-
sitárias passam a tratar ape-
nas de questões de gestão 
regional e discussões de 
cunho acadêmico se darão 
no âmbito dos Institutos 
Acadêmicos, cessando as 
discussões em torno de au-
topreservação disputas po-
líticas e focalizando-as em 
qualidade de ensino;
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Comurg alerta para descarte 
correto de lixo no Carnaval

a Prefeitura, por meio 
da Companhia de 
Urbanização de 

Goiânia (Comurg), mante-
rá equipes de limpeza em 
estado de alerta neste pe-
ríodo de Carnaval. Os tra-
balhadores tiveram orien-
tação para dar atenção 
especial aos locais onde 
terá maior concentração 
de bailes e blocos na rua, 
locais onde normalmente 
ocorre maior acúmulo de 
sujeira. A medida estratégi-
ca de limpeza é mais uma 
forma de ação preventiva 
da Prefeitura para evitar 
alagamentos na cidade 
nesses dias chuvosos.

Para diminuir a sujeira, 
nos pontos por onde pas-
sarão os foliões, haverá 
equipes de limpeza para 
acompanhar a programa-
ção. Os agentes estarão de 
plantão nas imediações da 
Avenida Ricardo Paranhos 
enquanto acontecem os 
festejos. Neste ano, há 
uma atenção especial na 

região da Avenida 85, que 
será local de concentra-
ção pela primeira vez.

O local já conta com 30 
lixeiras e estão sendo ins-
taladas mais 26 unidades 
para que o folião jogue o 
resíduo no local adequado. 
Ainda haverá equipes es-
palhadas por outros pon-
tos que receberão maior 
aglomeração de pessoas 
e que, consequentemente, 
vão gerar mais lixo.

Geralmente essa mo-
vimentação mais densa 
acontece na região Cen-
tral e Sul, como Avenida 
Circular, no Setor Pedro 
Ludovico; Avenida 85 e 
Avenida T-11, no Setor 
Bueno. Outros pontos 
que merecem atenção 
na limpeza são Setor 
Leste Universitário, ime-
diações da 5ª avenida e 
Avenida Universitária. As 
equipes da Comurg fa-
rão monitoramento para 
manter o asseio e con-
servação das vias.

Aumento de 10% 
de sujeira gerada 
durante carnaval

A prefeitura de Goiânia 
alerta que o aumento e o 
descarte irregular no pe-
ríodo de Carnaval podem 
colaborar para entupimen-
tos dos bueiros da cidade. 
Segundo informações da 
Comurg, neste período 
de festas há o aumento 
significativo no volume 

de descarte irregular. No 
mesmo período do ano 
passado o volume au-
mentou 10% após as ati-
vidades carnavalescas.

O presidente da Co-
murg, Aristóteles de Paula, 
acredita que a sujeira dei-
xada pelos foliões é um 
dos maiores problemas 
para a limpeza urbana 
no pós-feriado. “As latas 
de alumínio, garrafas de 
vidro, copos plásticos e 

panfletos de divulgação 
são facilmente encontra-
dos nas ruas, entupindo 
bueiros e aumentando o 
risco de enchentes”.

Para que não aconteçam 
problemas inesperados por 
conta do mau acondiciona-
mento e descarte irregular 
de lixo pela cidade, a orien-
tação da Comurg é que os 
foliões cooperem, gerando 
menos lixo e fazendo des-
carte correto, considerando 

que aumento gera impactos 
na coleta e varrição, que fi-
cam sobrecarregados.

Aristóteles orienta que 
uma boa dica é o uso de 
embalagens retornáveis, 
aliado à redução de desper-
dício de comida e de bebi-
da. “Queremos que o cida-
dão aproveite as festas e 
as folias das ruas, mas que 
também ajude a cuidar da 
cidade, que é responsabili-
dade de todos”, diz. 

Prefeitura manterá equipes de 
plantão neste período carnavalesco 
em que a produção de lixo 
aumenta 10% e pode prejudicar 
a coleta diária, entupir bueiros 
e ainda provocar enchentes
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aparecida de goiânia

23ª edição do Prefeitura em Ação leva 
mais de 100 serviços a Região Vila Maria
A Prefeitura de Aparecida, 
por meio de todas as se-
cretarias municipais, rea-
liza nesta sexta e sábado, 
14 e 15, das 8h às 14h, 
atendimentos diretos aos 
moradores da região Vila 
Maria. O mutirão será rea-
lizado na Escola Municipal 
Adelno Ariane, localizada 
na Avenida Odorico Neri, 
nº 576, na Vila Maria. Mais 
de 100 atendimentos es-
tarão disponíveis para os 
moradores da região.

Entre os serviços ofer-
tados estão exame de of-
talmologia, atendimento 
odontológico, vacinação e 

testes rápidos HIV/Sífilis 
e hepatites virais, cadastro 
para os programas sociais 
do governo federal, enca-
minhamento para o mer-
cado de trabalho por meio 
do Sine Municipal, emis-
são de Identidade, emis-
são do cartão e passapor-
te do idoso e da pessoa 
com deficiência, emissão 
de alvará simplificado de 
uso de solo, além de cor-
te de cabelo, distribuição 
de mudas e brincadeiras 
para as crianças.

“O intuito do evento é 
aproximar a população do 
poder público municipal, 

atendendo as demandas 
e necessidades da popu-
lação, com atendimentos 
diversos nas áreas de 

saúde, assistência so-
cial e jurídica, cidadania, 
trabalho e outros aten-
dimentos que ajudam 

na qualidade de vida das 
pessoas”, sublinhou o pre-
feito Gustavo Mendanha.

Segundo o secretário 
de Governo, Johnathan 
Medeiros, dessa vez, a 
expectativa é atender – 
direta e indiretamente 
– cerca de 30 mil pesso-
as.  “Esperamos atender 
milhares de pessoas na 
região. Todas as secre-
tarias da prefeitura es-
tarão reunidas com um 
único objetivo nesses 
dias, isto é, queremos 
levar os serviços públi-
cos essenciais para mais 
perto da população, de 

forma que todos sejam 
atendidos em suas neces-
sidades básicas”, finalizou.

Despertar Ambiental 
Dentro da programação 

da 23ª edição do Prefeitu-
ra em Ação será realizado 
também o Dia D do Des-
pertar Ambiental. A ação é 
uma promoção da Secreta-
ria Municipal do Meio Am-
biente que fará a a entre-
ga de mudas do cerrado e 
frutíferas; conscientização 
sobre o descarte correto 
do lixo doméstico e tam-
bém oficina de plantio de 
mudas em garrafas PET.  
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cUsToMiZaÇÃo
Que tal criar fantasias para pular o carnaval 

reaproveitando peças do armário? No próximo 
dia 19, o Clube de Costura, localizado no piso G3 

do Mega Moda Shopping, ensinará a customizar 
roupas como camisetas e shorts para curtir o 

Carnaval com muita alegria. A oficina acontecerá 
em dois horários (15h e 19h) e o investimento é 

de R$ 30. As inscrições pode ser feitas online (15h 
às 17h https://www.sympla.com.br/oficina-de-

customizacao-para-o-carnaval__770842 ou 19h 
às 21h https://www.sympla.com.br/oficina-de-

customizacao-para-o-carnaval__770857). Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone 

(62) 3217-7923 ou (62) 985916597, pelo e- mail: 
atendimento@clubedecostura.com.br ou 

pessoalmente.

PET FRiENDlY
Os bichos de estimação têm ocupado, cada 

vez mais, um lugar especial no núcleo familiar. 
O comportamento criou uma forte demanda 

por serviços que incluem os animais. Com isso, 
segmentos como restaurantes, shoppings e 

hotéis abriram suas portas também para esses 
“filhos”, criando o que ficou conhecido como 
Pet Friendly, em tradução livre, significa que 

eles são bem vindos juntos com seus donos. Em 
Goiânia, o Hotel GO INN Estação da Moda é um 

dos poucos que adotaram a modalidade.

aRca PaRQUE
No próximo fim de semana, dias 15 e 16 de 

fevereiro (sábado e domingo), quem for Arca 
Parque vai se deparar com muitas brincadeiras, 

agitação, oficinas e diversão num dos maiores 
complexos de lazer de Goiás. O Parque, 

localizado em Trindade, a 35 minutos de 
Goiânia, montou uma programação imperdível 

para a criançada que está em busca de coisas 
diferentes. Além do completo parque 

aquático om piscinas com água quente, a 
equipe de recreação caprichou nas atrações. 

O Arca Parque abre às 9h e funciona até as 
17h30.

cUPoM
Durante todo o mês de fevereiro o Araguaia 

Shopping está com a campanha “Vai de Cupom”, 
voltada para operações de alimentação.  Para 

participar, basta o cliente pegar os cupons 
especiais, que estão em cartelas disponíveis em 

todas as suas entradas e  também distribuídas 
na região do empreendimento. Outra opção é 

tentar a sorte na “Cabine de Descontos”. São  
mais de 1500 descontos e brindes, que estarão 

funcionando  nos dias: 03, 06, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 
28 e 29. Para aproveitar e curtir a brincadeira, o 

cliente deve se dirigir até a praça de alimentação, 
onde a cabine está instalada.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Celebração - Em celebração aos 7 anos do ‘Programa Jorge Neris’ o apresentador realizou uma homenagem, 
através do Vereador Paulo Magalhães, onde agraciou assessores de imprensa, empresários e parceiros. 
Dentre eles as assessoras Bianka Muniz e Juliana Teles

Prêmio - A juíza da 2ª Vara de Família da Comarca de Anápolis, 
Aline Vieira Tomás, é a grande vencedora do Prêmio Conciliar é 
Legal, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

3

4

HOMENAGEM - O empresário Paulo Riboli da 
Riboli Representações foi homenageado no dia 10 
de fevereiro na Câmara Municipal de Goiânia. Paulo 
Riboli recebeu o diploma de Honra ao Mérito através 
do Vereador Paulo Magalhães.
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Imersão - As empresárias Dayanne Lorenzentti e 
Stefany Matos realizam até dia 14 de fevereiro, a 
mentoria LINK SE. Os encontros serão realizados das 8h 
às 18h, no edifício Nasa Business Style, em Goiânia.

2
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FGV: jovens foram os mais atingidos 
por piora no mercado de trabalho

os jovens foram a 
parcela da popu-
lação que mais 

perdeu renda no trabalho 
nos últimos cinco anos e 
é entre a juventude que 
estão os maiores índices 
de desigualdade, de acor-
do com a pesquisa Juven-
tude e Trabalho do Cen-
tro de Políticas Sociais da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV) Social. Em entre-
vista à Agência Brasil, 
o diretor da FGV Social, 
Marcelo Neri defende a 
educação como forma de 
melhorar esse cenário.

A pesquisa mostra que 
entre 2014 e 2019, jovens 
de 15 a 29 anos perde-
ram 14% da renda prove-
niente do trabalho. Entre 
os jovens mais pobres, 
esse percentual chegou 
a 24% e, entre analfa-
betos, 51%. “O elemento 
fundamental um para li-
dar com essa situação é 
a educação. Não se pode 
errar na educação”, diz.

De acordo com a pu-
blicação, enquanto outros 
grupos tradicionalmente 
excluídos como analfabe-
tos, negros e moradores 
das regiões Norte e Nor-
deste apresentam redu-
ções de renda pelos menos 
duas vezes maior que a da 

média geral nesse perío-
do de crise econômica no 
Brasil, esta perda foi cinco 
vezes maior entre jovens 
de 20 a 24 anos.

O desemprego, segundo 
Neri, afetou os jovens, mas 
a precarização do trabalho 
também. “O desemprego 
é um componente impor-
tante, mas não é o único 
e não é o maior. O desem-
prego é alto, mas a perda 
por precarização, por infor-
malidade e redução de sa-

lário é tão grande quanto o 
desemprego”, diz.

O cenário provoca 
descrença entre os jo-
vens. Neri diz que 30% 
dos jovens brasileiros 
acreditam que não têm 
perspectiva de ascender 
socialmente pelo traba-
lho. Isso colocar o Brasil 
em 103º lugar em um 
ranking de 130 países. 
No Peru, esse percentual 
é 3%. “As ferramentas do 
jovem de inserção, que 

na verdade são as fer-
ramentas de propulsão 
da economia, educação 
e trabalho, na visão do 
jovem esses elementos 
estão aquém do que eles 
precisam”, diz Neri.

Descrentes, o per-
centual dos chamados 
nem-nem, ou seja, aque-
les que não estudam, 
nem trabalham passou 
de 23,4% em 2014 para 
26,2% 2019. Entre os jo-
vens que são chefes de 

família, esse percentual 
cresceu de 15,19% para 
22,67% no período. En-
tre mulheres, passou de 
27,84% para 30,25%.

“O jovem tem que acre-
ditar que é possível subir 
na vida senão para que 
vai estudar e trabalhar 
para sobrevivência?”, diz 
o diretor. “[A situação dos 
Nem-Nem] é um vácuo 
que foi formado e precisa 
ser ocupado com coisas 
positivas e concretas. O 

jovem tem que conseguir 
vislumbrar isso, o que não 
está conseguindo com a 
situação atual”.

De acordo com Neri, 
uma educação mais vol-
tada para a realidade 
do jovem, ensino técni-
co para capacitar para 
o mercado e melhorias 
no ambiente de trabalho 
são fatores que podem 
contribuir para melhorar 
o cenário. O estudo está 
disponível na internet.

Pesquisa mostra 
que, nos últimos 
5 anos, eles 
perderam 
14% da renda
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coronavírus

“Isso aqui é o contrário de prisão”, diz repatriado
Os brasileiros repa-
triados - por causa da 
epidemia do coronaví-
rus na China - e a tri-
pulação que participou 
da Operação Regresso 
completam nesta quin-
ta-feira (13) quatro dias 
de quarentena, em Aná-
polis (GO).

Um deles é Vitor 
Campos Siqueira, de 28 
anos. Ele conta, com ex-
clusividade à Empresa 
Brasil de Comunicação 

(BC), que cursa mes-
trado em linguística 
aplicada em chinês, em 
Wuhan, na China. Ele 
pretende voltar ao país 
asiático para terminar 
o mestrado. “Vou apro-
veitar esse tempo aqui 
[em Anápolis] para ter-
minar de escrever mi-
nha dissertação”.

Vitor relata como é o 
dia a dia dos repatria-
dos e como todos têm 
interagido. “Todo mundo 

pensa assim: quarentena 
é prisão. Gente, isso é o 
contrário de prisão. Es-
tou impressionado com 
a qualidade.”

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, os 
exames realizados nes-
ta semana, feitos pelo 
Laboratório Central do 
Estado de Goiás (Lacen), 
nos 58 envolvidos na 
Operação Regresso, de-
ram negativo para o co-
ronavírus (Covid-19).
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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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vela

Robert Scheidt garante vaga em Tóquio 2020

o brasileiro Robert 
Scheidt garantiu 
nesta quinta (13) 

a participação em Tóquio 
2020 na classe Laser de 
vela. Desta forma o bicam-
peão olímpico disputará 
pela sétima vez uma edi-
ção dos Jogos Olímpicos.

O velejador de 46 anos 
viu a sua vaga olímpica 
ser confirmada no decor-
rer do Mundial da Classe 
Laser de Melbourne (Aus-
trália), realizado no San-
dringham Yacht Club.

Scheidt tinha índice 
para disputar os Jogos de 
Tóquio desde o ano passa-
do. Contudo a confirmação 
da vaga veio somente nes-
ta quinta, quando o bicam-
peão olímpico se classifi-
cou para a flotilha de ouro 
da competição e permane-

ceu como o único brasilei-
ro na luta pelo pódio.

Desta forma ele não 
perde mais a vaga para ir 
à próxima edição dos Jo-
gos Olímpicos.

Após a confirmação da 
classificação, Scheidt afir-
mou: “Essa confirmação é 
importante, pois sigo traba-
lhando para evoluir cons-
tantemente nesse retorno à 
classe Laser após três anos 
de ausência. A competição é 
muito dura e o barco exige 
bastante da parte física, 
mas sigo motivado para 
elevar meu nível competi-
tivo e lutar para fazer um 
bom papel em Tóquio. Se-
guirei para o Japão para lu-
tar, e lutar muito, por mais 
um pódio olímpico”.

Scheidt é o maior 
medalhista olímpico do 
Brasil, com dois ouros 
na Laser (Atlanta 1996 e 
Atenas 2004), uma prata 
na mesma classe (Sidney 
2000) e uma prata (Pe-
quim 2008) e um bronze 
na Star (Londres 2012).

Velejador irá aos 
Jogos Olímpicos 
pela sétima vez
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