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Já tEmos data

Vencidas as resistências da Câmara dos Deputados, fica 
definida a eleição municipal de 2020. O primeiro turno 
acontece em 15 de novembro e o segundo no dia 29 do 
mesmo mês. As convenções podem ser feitas entre 31 
de agosto e 16 de setembro. A campanha só começa ofi-
cialmente no final de semana. Tiro curto, de pouco mais 
de 40 dias, para a escolha de prefeitos e vereadores. 
Em ritmo de pandemia, s tradicionais reuniões estão, 
em tese, inviabilizadas. A campanha digital ganha mais 
força. As convenções, para homologar as candidaturas, 
podem ser feitas por meio virtual. Será uma eleição bem 
diferente. Mas já tem data para iniciar o planejamento. 

psd sEm pEsquisa

Presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha reúne li-
deranças do partido no domingo para definir o nome 
que vai concorrer à prefeitura de Goiânia. Garante 
que não há definição por Vanderlan Cardoso, na dis-
puta com Francisco Jr. As pesquisas não serão deci-
sivas para a escolha, segundo ele. Os membros dos 
diretórios estadual e metropolitano foram convoca-
dos, junto com parlamentares da sigla para conversar 
sobre a definição. É a análise do quadro, com as pos-
sibilidades dos dois pretendentes que vai definir a es-
colha, a ser homologada na convenção de setembro. 

mais big bRothER 
A conversa no PSD vai eliminar mais um postulante à 
prefeitura de Goiânia. O mês começa com 33 nomes, 
devendo fechar com 20. Até o período de convenção, 
outros 10 devem desistir, pelo menos. 

íRis ganhou tEmpo
O prefeito ganhou mais 40 dias para segurar o segredo 
se vai ou não ser candidato à reeleição. Com quatro vi-
tórias e nenhuma derrota na capital, Íris tem a reposta. 
Mas não vai revelar por agora. 

novo sinal
Ao acompanhar o governador Ronaldo Caiado nas medi-
das de combate à Covid-19 em Goiânia, Íris não só fortale-
ceu a posição do governador. Juntou ainda mais a aliança 
vitoriosa nos últimos pleitos, no Estado e no município. 

novo caminho 
Lideranças políticas e empresariais tem duas semanas 
para abandonar o radicalismo e encontrar um meio termo 
neste momento difícil. Não é só emprego, nem só saúde 
que vai tirar a gente da crise. As pessoas, as empresas e os 
governos tem que assumir as medidas de combate ao co-
ronavírus. E parece claro também que a economia tem que 
buscar a sua retomada. Não a ferro e fogo. Mas com calma, 
com união e aprovação de todos. 

Escolas voltam?

A maior parte das escolas aproveita julho para man-
ter férias e respirar um pouco. As aulas pela internet 
funcionaram, principalmente na rede privada. Mas 
não há ainda mecanismos de avaliação. Segundo o 
presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio 
Roberto, julho será tomado pela discussão de proto-
colos para a volta às aulas. Sem data marcada. 

sobREvivência
Há uma preocupação geral no setor com as escolas que tra-
balham com a primeira fase do ensino fundamental. Saída 
em massa de alunos já está comprometendo a sobrevivên-
cia dos estabelecimentos. 

tRanspoRtE no pênalti    
O transporte coletivo mostrou o tanto que é ruim na Gran-
de Goiânia neste período de pandemia. Além dos proble-
mas de sempre, com ônibus lotas e aglomerações nos 
horários de pico, há uma incompetência total na busca de 
soluções para o setor. Vai jogar o transporte, certamente, 
no centro do debate da eleição municipal.

 
bolsonaRo vERsão 2.0
O presidente parece disposto a se tornar o populista de plan-
tão para garantir a reeleição. Mudança radical no discurso e 
na ação. Que desagrada aos seus radicais de plantão. 

quEstão dE momEnto  
Como no futebol, o número de títulos e vitórias no pas-
sado tem peso, mas não definem o presente e o futuro 
na política. Marconi Perillo, por exemplo, perdeu apenas 
uma eleição na vida, em 2018. Apareceu em Hidrolândia, 
mas anda sumido. Vanderlan Cardoso ganhou apenas 
três. Mas está mais bem posicionado. Hoje. 

silêncio
Operação da PF causou silêncio imenso no TJ-GO, com 
a suspeita de negociação de sentenças. Pesou muito 
a presença de desembargadores, especialmente do ex
-presidente da Corte, Gilberto Marques filho. 

caRtóRio
Foi Gilberto que concedeu, recentemente, liminar pela 
reabertura de academias em Goiás. Que caiu no STF. 

taRtaRuga
Aliás, o nosso TJ continua o mesmo. Foi rápido na deci-
são para garantir a reabertura do comércio, na segunda, 
e dos escritórios de advocacia, na quarta. Continua em 
silêncio sobre pedido de liminar para colocar o transpor-
te escolar circular em apoio ao transporte coletivo. 

sumiu
A cloroquina saiu da pauta.

também
Intervenção militar, autogolpe e afins saíram de moda. 

FoRa daqui
Atlético vai continuar sua preparação para a Série A em 
Aparecida de Goiânia. Goiás e Vila Nova buscam alternati-
vas. Goiânia já está em Aparecida. 

poR quE?
Às vezes, dá 
uma saudade 
do rádio...

“A colheita é comum, mas o capinar é sozinho”.  
(Guimarães Rosa)
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pandemia

Governador Ronaldo Caiado inaugura 5º 
HCamp em Goiás na cidade de Itumbiara

a assistência à saúde 
oferecida à popula-
ção de Itumbiara e 

região vivenciou um mar-
co histórico nesta terça-
-feira, dia  30. Após anos de 
portas fechadas, o Hospital 
São Marcos foi reinau-
gurado pelo governador 
Ronaldo Caiado e será o 
quinto Hospital de Cam-
panha (HCamp) em Goiás. 
Reformada, reestruturada 
e equipada em tempo re-
corde – menos de 30 dias 
– a unidade passa a aten-
der, pelos próximos seis 
meses, exclusivamente 
pacientes com suspeita ou 
confirmação de Covid-19. 
Na sequência, se manterá 
como referência local, já 
que é o primeiro hospital a 
oferecer leitos públicos de 
Unidade de Terapia Inten-

siva (UTI) na região.
A inauguração do 

HCamp de Itumbiara, que 
atenderá à população do 
Sul e Sudeste do Estado, 
é mais um passo na regio-
nalização da saúde pro-
movida na gestão Ronaldo 
Caiado. “Terminado o coro-
navírus, o São Marcos será 
um hospital regional do 
Estado de Goiás. Ele será 
referência da boa medici-
na e também da qualidade 
do ensino médico, já que 
temos um curso de me-
dicina aqui no município”, 
ressaltou o governador, 
referindo-se ao polo da 
Universidade Estadual de 
Goiás (UEG) que oferece o 
curso na cidade.

O HCamp de Itumbiara 
começa a funcionar com 
50 leitos de enfermaria 

e 20 de UTIs disponíveis 
para o atendimento, mas 
com capacidade para 
chegar a 170 leitos de 
enfermeira e 30 de UTIs. 
Tudo custeado pelo Go-
verno de Goiás.

Cedido à gestão estadu-
al pela justiça, o Hospital 
São Marcos teve seus dois 
primeiros andares total-
mente reformados e ade-
quados. Além da reestrutu-

ração, a manutenção é de 
responsabilidade do Go-
verno do Estado. “Estamos 
arcando com todas as des-
pesas e insumos para que 
o HCamp seja implantado”, 
destacou Caiado, que, du-
rante a inauguração, res-
saltou que para isso tem 
contado com o apoio dos 
parlamentares goianos.

Além de investimentos 
estaduais, o hospital vai re-

ceber verbas de emendas 
parlamentares destinadas 
pela bancada goiana na 
Câmara Federal. De acor-
do com o deputado federal 
José Nelto, só para a saúde 
de Goiás, eles repassaram 
R$ 39 milhões em emen-
das. “O governador Ronaldo 
Caiado tem atuado forte-
mente na Câmara, enviando 
ideias de projetos. Para este 
hospital destinamos R$ 542 

mil”, frisou Nelto.
Segundo o deputado 

estadual Álvaro Guima-
rães, que representa o 
município na Assembleia 
Legislativa de Goiás (Ale-
go), o Hospital São Marcos 
ressurge para salvar vidas 
e levar esperança à popu-
lação da região Sul do Es-
tado. “Para nós de Itumbia-
ra esse hospital representa 
a realização de um sonho. 
Uma grande conquista 
concedida pelo incansá-
vel trabalho do governa-
dor Ronaldo Caiado”, afir-
mou o parlamentar.

A unidade conta com 
todos equipamentos ne-
cessários para tratar de pa-
cientes infectados pelo co-
ronavírus, como monitores, 
bombas de infusão de me-
dicamentos, raio-x portá-
til e tomografia. “É uma 
unidade fruto de muitas 
mãos. O desafio agora é 
fazer esse hospital en-
tregar sua capacidade 
máxima de atendimento 
à saúde”, frisou o secre-
tário de Estado da Saúde, 
Ismael Alexandrino.

Governo federal repassou mais R$ 751 
mil indicados a hospitais e postos de 
saúde. Na pandemia, deputado já 
beneficiou 52 cidades com R$ 7,2 milhões

Governo federal repassou 
mais R$ 751 mil indicados a 
hospitais e postos de saúde. Na 
pandemia, deputado já beneficiou 
52 cidades com R$ 7,2 milhões
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Ministério da Saúde paga emendas 
de Glaustin a seis municípios goianos

O Ministério da Saúde re-
passou nesta quarta-feira 
(1º) mais R$ 751 mil das 
emendas parlamentares 
impositivas do deputado 
federal Glaustin da Fokus 
(PSC-GO) a seis municípios 
goianos. Já nos cofres das 
prefeituras, os recursos de-
vem ser aplicados na aqui-
sição de equipamentos 
médicos e material para 
estruturação de hospitais 
e postos de saúde, além 
de, no caso de Abadia de 
Goiás, assistência em mé-
dia e alta complexidade 
da rede pública.  Até o 

momento, são R$ 7,2 mi-
lhões distribuídos a 52 
cidades em 2020.

“Estive em Brasília nas 
últimas semanas em bus-
ca de destravar investi-
mentos para que nossos 
municípios enfrentem 
em melhores condições a 
fase mais crítica da pan-
demia de coronavírus em 
Goiás”, destaca Glaustin. 
“Esse esforço começou a 
ser recompensado, mas 
ainda faltam mais de 
R$ 2,7 milhões a serem 
pagos ou empenhados. 
Também tenho esperança 

de conquistar outros mi-
lhões em recursos extra-
orçamentários voltados 
ao combate à covid-19.”

Dos R$ 751 mil, R$ 
661 mil se destinam a li-
citações municipais para a 
compra de aparelhos mé-
dicos, mobiliário e veículos 
para transporte de equipes 
da saúde. A estruturação 
beneficia as redes públicas 

de Caldas Novas, Davinó-
polis, Edealina, Firminópo-
lis e Rio Quente. Os outros 
R$ 90 mil serão gastos 
no incremento do limite 
financeiro da assistência 
de Média e Alta Comple-
xidade (MAC) de Abadia 
de Goiás, com objetivo 
de custear ações e ser-
viços ligados ao aten-
dimento ambulatorial e 

hospitalar do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Caldas Novas recebe 
R$ 110 mil a serem apli-
cados em dois veículos 
e infraestrutura para o 
posto de saúde Dr. João 
Risk, com computadores, 
impressoras e mobiliário. 
Davinópolis vai usar R$ 
225 mil em equipamen-
tos para sua policlínica, 
como cadeiras de rodas, 
desfibriladores, eletro-
cardiógrafo, ultrassom e 
sistema computadorizado 
para teste ergométrico.

Edealina deve investir 
seus R$ 110 mil em um 
carro e na melhoria das 
condições de trabalho de 
duas unidades básicas de 
saúde. Firminópolis pre-
vê aplicar R$ 106 mil na 
aquisição de um veículo 
e no aperfeiçoamento de 
dois centros de saúde bá-
sica. Já Rio Quente tem R$ 

110 mil à disposição para 
a mobilidade da equipe 
e um posto de saúde da 
família, com aparelho de 
raio-x, cadeiras para coleta 
de sangue, cadeiras de ro-
das pediátricas e para obe-
sos, câmara para conserva-
ção de imunobiológicos e 
ultrassom odontológico.

Ao todo, Glaustin indi-
cou R$ 9,9 milhões para a 
rede pública de saúde de 
60 municípios entre suas 
emendas parlamentares 
impositivas de 2020. São 
R$ 7,2 milhões já pagos, 
R$ 1,34 milhão empenha-
do e outro R$ 1,37 milhão 
à espera de confirmação 
dentro do orçamento do 
governo federal. Mesmo 
antes da pandemia, o de-
putado havia priorizado a 
saúde, ao reservar para a 
área mais de 60% dos qua-
se R$ 16 milhões que tinha 
à disposição neste ano.
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Procon divulga pesquisa da cesta básica

com menos tempo dis-
ponível para fazer as 
compras durante a 

pandemia do coronavírus, o 
consumidor passou a buscar 
por comodidade e praticida-
de.  Muitas pessoas preferem 
comprar nos supermercados 
que ficam perto de suas re-
sidências e às vezes ficam 
satisfeitas com os preços dos 
produtos encontrados nes-
ses estabelecimentos.

Ao observar essa mu-
dança de comportamento, 
o Procon Goiânia modificou 
a metodologia de realiza-
ção da pesquisa da cesta 
básica. Foram pesquisados 
29 produtos em nove es-
tabelecimentos localizados 
na região sul, norte, leste, 
sudoeste, central, oeste e 
noroeste, aqui na capital.  

O levantamento foi re-

alizado entre os dias 17 a 
26 de junho e aponta uma 
diminuição de 5,16% no 
preço da cesta básica.  De 
acordo com a pesquisa, em 
maio a cesta básica cus-
tava R$ 454,51 e passou 
para R$ 431,06.

Alguns produtos con-
tinuam caros e tiveram 
grandes variações. O quilo 
do tomate varia até 573% 
entre os estabelecimentos 
pesquisados, podendo cus-
tar de R$ 0,89 até R$ 5,99. 
Já o quilo da batata inglesa 
alcançou uma variação de 
369%, pode ser encontra-
do de R$ 1,49 até R$ 6,99.

O quilo da banana pra-
ta teve uma variação de 
286%.  O menor preço 
verificado foi de R$ 1,29, 
e o maior a R$ 4,99.  Já o 
quilo da banana nanica 

apresentou uma diferença 
percentual de 176%.  O 
preço pode ser encontrado 
de R$1,79 a R$ 4,95.

O preço do pão francês 
também apresentou um 
aumento. O quilo varia de 
R$ 9,90 a R$ 14,99, uma 
variação de 51%.

Já o leite pode ser en-
contrado nas prateleiras 
pelo preço de R$ 3,69 até 
R$ 4,09, dependendo do 
local onde for comprado. O 
óleo de soja está sendo co-
mercializado entre R$ 3,69 
a r$ 4,25. O pacote de arroz 
de 5 kg aparece na pesqui-
sa com custo médio de R$ 

15,99 a R$ 18,59.
Segundo a Gerência de 

Cálculo e Pesquisa do Pro-
con Municipal, os maiores 
valores da cesta básica 
estão em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. E Goiânia 
ficou em 11° lugar, na 
comparação da cidade 
que tem o menor preço 
da cesta básica, perde 
para Salvador e Aracaju.  

Dicas ao consumidor
Diante da variação de 

preços, o Procon reco-
menda aos consumidores 
a realização de pesquisas 
antes de adquirir qualquer 

produto. O órgão alerta 
que os valores estão sujei-
tos à alteração conforme a 
data da compra, por conta 
de possíveis descontos, 
ofertas ou promoções.

A recomendação é que 
o consumidor evite com-
prar em grande quantida-
de para estocar em casa, 
conduta que contribui para 
a elevação no preço das 
mercadorias.

Devido à rápida pro-
pagação da Covid-19, 
recomenda-se que idosos 
não devem ir aos super-
mercados fazer compras. 
O consumidor deve per-

manecer no máximo 30 
minutos dentro dos esta-
belecimentos e uma única 
pessoa da família deve se 
encarregar de realizar as 
compras necessárias.

Não levar crianças ao 
mercado, se manter a um 
metro e meio de distân-
cia afastado em caso de 
filas dentro do supermer-
cado, evitar aproximação 
no pagamento no caixa 
e limpar com álcool carri-
nhos e cestas de compras. 
São medidas que devem 
ser tomadas para evitar a 
contaminação pelo novo 
coronavírus.

Órgão modificou a metodologia 
de realização da pesquisa da cesta 
básica. Foram pesquisados 29 
produtos em nove estabelecimentos 
localizados na região sul, norte, 
leste, sudoeste, central, oeste e 
noroeste, aqui na capital
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governo

Seds apoia programa Meu Primeiro 
Site, da JA Brasil e da Microsoft
O governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Seds) e a Superintendên-
cia da Criança, Adolescente 
e Juventude, apoia o pro-
grama da Junior Achieve-
ment (JA Brasil), que com o 
apoio da Microsoft lançou 
o projeto Meu Primeiro 
Site, destinado a jovens 
entre 15 e 22 anos e estu-
dantes de escolas públicas. 
Para tanto, a secretaria está 
fazendo um processo se-
letivo com adolescentes 
assistidos pelo progra-
ma Jovem Aprendiz. No 
curso, com aulas 100% 
on-line e dinâmicas, os 
alunos vão aprender a 
fazer seu próprio site.

Em reunião virtual re-
alizada nesta quinta-fei-
ra, 25, com o objetivo de 
conhecer e captar progra-
mas de capacitação vol-
tados para adolescentes e 

jovens, a superintendente 
Valéria Eunice e a geren-
te de Políticas Públicas 
de Juventude, Cejanne 
Ribeiro, fecharam o apoio, 
que teve autorização da 
secretária de Desenvolvi-
mento Social, Lúcia Vânia. 
Não haverá custos para 
os alunos nem para o 
governo de Goiás, e 20% 
das inscrições da primei-
ra fase, com aulas em ju-
lho, serão reservadas até 
o dia 30/06 para os goia-
nos do programa Jovem 
Aprendiz, para eles será 
feita uma seleção interna.

“Estamos buscando 
capacitar os jovens goia-
nos para que eles tenham 
novas oportunidades e 
perspectivas de trabalho. 
E esse foi um dos progra-
mas que nos despertaram 
interesse”, diz Valéria, que 
informa que serão sele-
cionados os cinco melho-

res alunos de cada esta-
do para participar de 
uma semifinal nacional, 
e que poderá ser esco-
lhido para a competição 
final em São Paulo, onde 
irão apresentar o proje-
to para uma banca for-
mada pela Microsoft.

Os dois alunos que 
desenvolverem o me-
lhor site, escolhidos pela 

banca formada pela Mi-
crosoft, ganharão uma 
bolsa de estudos de até 
R$ 2 mil para prossegui-
rem com a formação na 
área tecnológica.

O objetivo do programa 
é empoderar e mostrar aos 
jovens de escola pública a 
sua capacidade, quais são 
as qualidades necessárias 
para enfrentar os desafios 

do século 21, e que toda 
e qualquer pessoa pode 
aprender a programar. Os 
alunos participantes vão 
conhecer os conceitos, fer-
ramentas, e desenvolverão 
habilidades necessárias 
para criar seu primeiro site 
em apenas três semanas 
de curso. Para participar, 
não precisa ter conheci-
mento nem experiência 

em programação. “Só pre-
cisa ter computador e in-
ternet”, diz Valéria.

As inscrições para o 
processo seletivo podem 
ser feitas até o dia 30/06, 
neste link http://www.ju-
ventude.go.gov.br/.

O curso terá aulas re-
motas, em que os profes-
sores, por meio Microsoft 
Teams, irão abordar os 
temas com os estudantes 
utilizando materiais pa-
dronizados; exercícios, que 
os alunos receberão, e que 
irão permitir a eles chegar 
no projeto final depois das 
três semanas; plantão de 
dúvidas, momento em que 
o professor, por meio do 
Microsoft Teams e Whatsa-
pp, responde a questiona-
mentos dos alunos sobre o 
projeto; e conteúdos EAD, 
com aulas em vídeo na 
plataforma digital assim 
como fórum de discussão.
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TElEcoNsUlTa
Febre, diarreia, dores de cabeça, coriza, tosse seca 

ou falta de ar merecem, sim, atenção redobrada 
e rápida. Para isso, o Sistema hapvida, do qual 

o Grupo América faz parte, oferece o serviço de 
teleconsulta para pacientes com sintomas do 

novo coronavírus e de urgência simples. Afinal, o 
diagnóstico precoce pode ajudar na recuperação 

rápida de doenças como a Covid-19. em todo o 
Sistema já foram realizadas, desde abril, mais de 

40 mil consultas, para pacientes das cinco regiões 
do Brasil. Para o paciente ter acesso, basta 

acessar o site das operadoras América, Promed ou 
Ame. o serviço funciona todos os dias, 24 horas.

sUsPENsÃo 
Das aTiViDaDEs

em cumprimento ao decreto municipal nº 1242, 
de 30 de junho de 2020, e no intuito de ajudar 

a conter a disseminação do novo coronavírus 
(Covid-19), o Shopping Cerrado informa que 

suspenderá suas atividades temporariamente 
a partir desta quarta-feira (01), pelo prazo de 
14 dias, até nova atualização. Neste período, 

alguns serviços essenciais funcionarão em 
caráter de exceção, com acesso pela entrada da 

avenida 24 de outubro

aDiaMENTo
A produção do drive-In Concert Brasil informa 

o adiamento do festival. o evento, que seria 
realizado na noite dos dias 03 e 04 de julho, em 

Goiânia, no Passeio das Águas Shopping,  foi 
prorrogado devido ao aumento dos números de 
casos de Covid-19 na capital, apresentado pelos 

dados do informe epidemiológico diário emitido 
pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com o 

objetivo de preservar a segurança do público. A 
nova data do festival ainda será definida

coMPaRTilHaMENTo 
E iNoVaÇÃo

o mundo mudou e os modelos de negócio 
também. o hub Cerrado, localizado em frente ao 

Parque Cascavel, em Goiânia, é um desses cenários 
empreendedores necessários para que o Brasil dê 

um passo à frente. A ideia do espaço compartilhado 
é criar um lugar onde o encontro entre grandes, 

pequenas e médias empresas, universidades 
e centros de pesquisa, investidores, startups e 
aceleradoras seja possível. e isso com redução 

de custos, com estrutura física para empresas de 
qualquer porte, localização estratégica e ambientes 

criativos, já que, de pequenas empresas a grandes 
corporações, um dos efeitos colaterais da pandemia 

da Covid-19 foi a necessidade de readequação 
e adoção do trabalho remoto. os contratos 

variam de acordo com a necessidade do cliente. 
Isso tudo em uma ampla área verde, com 

mobília completa e acesso à internet.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Livro - Após o sucesso da obra “o poder da sua imagem”, a escritora jhanne Pires se prepara para lançar seu novo livro ‘Vista-
se de si’, um material revolucionário que promete impactar a vida das mulheres com um choque de empoderamento.

Parabéns - A empresária Suzany lopes, comemorou 
no último dia 30 seu aniversário com o marido e os 
filhos, seguindo o isolamento social. 

2 3

4

LIVES - A influenciadora e empresária Lili Veloso 
lança uma semana de lIVeS no seu IG, do dia 12 
ao dia 19 de julho, com convidados especiais. 
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Live Meeting - A eBM desenvolvimento Imobiliário 
realizou o primeiro live Meeting do Centro-oeste 
na última quinta-feira, 25/06, por meio do canal da 
incorporadora no Youtube e contou com mais de 400 
pessoas assistindo on-line. A ocasião apresentou aos 
corretores o próximo lançamento da eBM, o Residencial 
Wish Areião, que, com vista para o Parque Areião.
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educação

Inscritos no Enem querem 
prova em maio de 2021

o Ministério da Edu-
cação (MEC) e o 
Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) divulgaram, 
hoje (1º), o resultado da 
enquete para a escolha 
do novo período de apli-
cação das provas do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020. Para 
49,7% dos estudantes, o 
Enem impresso deve ser 
aplicado em 2 e 9 de maio 
de 2021 e o Enem digital 
em 16 e 23 de maio.

As outras opções de 
data eram o Enem impres-
so em 6 e 13 de dezembro 
deste ano e Enem digital 
em 10 e 17 de janeiro de 
2021, com 15% dos votos; 
e Enem impresso em 10 
e 17 de janeiro de 2021 e 
Enem digital em 24 e 31 
de janeiro, com 35,3% dos 
votos dos estudantes.

As provas, que acon-
teceriam em novembro 
deste ano, foram adia-
das em função das me-
didas de enfrentamento 

à pandemia da covid-19. 
A pesquisa com os es-

tudantes foi aberta no dia 
20 de junho na Página 
do Participante e 1,113 
milhão de estudantes, 
que representam 19,3% 
dos inscritos no exame, 
responderam de forma 
voluntária. O Enem 2020 
tem pouco mais de 5,7 
milhões de inscritos.

Data
De acordo com o presi-

dente do Inep, Alexandre 
Lopes, a data escolhida 
pelos estudantes ainda 
não é a oficial, mas será 
levada em conta para a 
definição. “Mais de 80% 
pediram para fazer a pro-
va no ano que vem. É uma 
opinião importante, mas 
não é a única fonte de 
decisão”, disse, ressaltan-
do que poderá ser, inclu-
sive, uma data diferente 
daquelas que foram colo-
cadas na enquete.

Lopes explicou que o 
MEC e o Inep irão, agora, 
consultar o Conselho Na-
cional de Secretários de 
Educação (Consed), que 
estão tratando do crono-
grama das aulas no en-
sino médio, e as associa-
ções que representam as 
instituições de ensino su-
perior, para saber quan-

do pretendem começar 
o primeiro semestre ano 
que vem. “A data sairá 
desse processo de cons-
trução coletiva”, disse.

A expectativa é que a 
definição do período de 
aplicação da prova seja 
anunciado daqui duas 
ou três semanas. Segun-
do Lopes, independente-
mente da data, o governo 
está se preparando para 
garantir a segurança sa-
nitária dos participantes 
e das pessoas que tra-

balham na aplicação do 
Enem, com a disponibili-
zação de álcool em gel e 
máscaras, além de dimi-
nuir a quantidade de es-
tudantes nas salas.

Para o secretário-
-executivo do MEC, An-
tonio Paulo Vogel, caso 
o Enem 2020 seja rea-
lizado em maio do ano 
que vem, isso prejudica-
ria o primeiro semestre 
letivo das universidades. 
“É uma variável que será 
levada em consideração 

no debate com as insti-
tuições”, explicou.

Sisu e Enade
Paulo Vogel disse que o 

portal do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) já está 
aberto para a consulta de 
vagas para ingresso no 
segundo semestre deste 
ano, nas universidades e 
institutos federais de en-
sino. As inscrições vão de 
7 a 10 de julho.

O presidente do Inep, 
Alexandre Lopes, tam-

bém anunciou que a 
prova do Exame Nacio-
nal de Desempenho dos 
Estudantes (Enade) de 
2020, que aconteceria 
em novembro, será adia-
da para 2021 em razão 
da pandemia da covid-19 
e dos problemas para a 
conclusão do cronogra-
ma do segundo semestre 
letivo. A nova data ainda 
será definida. O Enade 
avalia o desempenho dos 
estudantes e dos cursos 
de ensino superior.

Inep fez enquete 
para escolha de 
data de aplicação 
da prova
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Marinha recolhe fragmentos de óleo em praias
A Marinha e servidores 
públicos locais recolhe-
ram fragmentos de óleo 
em pontos do litoral do 
Rio Grande do Norte, Ala-
goas e Bahia, na região 
Nordeste, e do Espírito 
Santo, no Sudeste.

Em nota divulgada on-
tem (1), a Marinha informou 
que na praia de Tabatinga, 
no Rio Grande do Norte, fo-
ram retirados três quilos da 
substância, de origem ainda 
desconhecida, que chegou à 
areia em pequenas porções.

Ontem, em Alagoas, 
foram recolhidas 200 gra-
mas do produto na praia 
Lagoa do Pau, em Coruripe, 
e 150 gramas na Praia da 
Bica, em Japaratinga, além 
de 10 gramas na praia de 
Peroba, em Maragogi.

Também foram colhidas 

200 gramas do material 
poluente na praia Jardim 
de Alah, em Salvador (BA) e 
mais 54 gramas na praia de 
Guriri, em São Mateus (ES).

Além da Marinha, o Insti-
tuto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) e a 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) continuam 
monitorando a situação.

De acordo com a Mari-
nha, as amostras do mate-
rial recolhido estão sendo 
enviadas para análise no 
Instituto de Estudos do 
Mar Almirante Paulo Mo-
reira, em Arraial do Cabo 
(RJ) e os testes já realiza-
dos indicam que o mate-
rial é do mesmo tipo do 
óleo que, em 2019, sur-
giu em alto-mar e poluiu 

praias, costões, mangue-
zais e outros habitats de 
todo o litoral do Nordeste, 
além de alguns locais do 
Espírito Santo e da costa 
norte do Rio de Janeiro.

Por meses, órgãos públi-
cos recolheram toneladas 
de material poluente. Após 
alguns meses sem qualquer 
registro de novas ocorrên-
cias e sem que as autorida-
des descobrissem a origem 
o óleo, fragmentos da subs-
tância voltaram a ser encon-
trados no último dia 19.

Para especialistas, depois 
de permanecer em repouso 
no fundo do mar, o produto 
voltou a se soltar devido à 
ação das correntes maríti-
mas combinada a fatores 
meteorológicos que, juntos, 
revolveram o leito do ocea-
no, carregando o óleo.
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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

CBF nomeia campeões mundiais em 1958 
e 1962 como Embaixadores da Seleção

Assim como os tri-
campeões de 1970, 
os atletas que con-

quistaram os mundiais 
com o Brasil nas Copas do 
Mundo de 1958, na Suécia, 
e 1962, no Chile, também 
passam a ser Embaixado-
res da Seleção Brasileira. 
Os craques receberão, em 
casa, uma réplica em mi-

niatura da Taça Jules Ri-
met e um título que, en-
tre outros benefícios, dá 
a opção de assinarem um 
contrato, com remunera-
ção fixa e mensal, para 
representarem a CBF em 
eventos sociais, educa-
cionais, institucionais ou 
em visitações ao Museu 
Seleção Brasileira.  

A Confederação Brasi-
leira de Futebol entende 
que as glórias devem ser 
sempre rememoradas e os 
grandes responsáveis por 

elas celebrados. Como for-
ma de homenagem, este 
anúncio é feito no dia em 
que o título da Copa do 
Mundo de 1958, o primei-
ro da Canarinho, completa 
62 anos. Dino Sani, Moacir, 
Mazzola, Pepe, Pelé e Za-
gallo são os remanescen-
tes da conquista na Suécia. 
No grupo do bicampeo-
nato, além dos já citados 
Pepe, Pelé e Zagallo, Ju-
randir, Mengálvio, Jair da 
Costa e Amarildo serão os 
agraciados com a honraria. 

O Rei e o Velho Lobo já re-
ceberam o título na come-
moração dos 50 anos do 
Tri. A participação de cada 
um nestas atividades será 
adaptada à disponibilida-
de e possibilidade de aten-
derem aos convites. 

“O tricampeonato con-
quistado em 70 é uma 
jornada brilhante, da qual 
fazem parte três times de 
heróis: as seleções de 58, 
62 e 70. Por isso, as iniciati-
vas e homenagens da CBF, 
na comemoração dos 50 

anos da conquista no Mé-
xico, se estendem também 
aos craques de 58 e 62. 
Queremos os ídolos cada 
vez mais próximos da 
CBF. A experiência deles 
é uma contribuição muito 
importante para a nossa 
missão de promover o 
desenvolvimento contí-
nuo do futebol brasileiro”, 
afirma Rogério Caboclo, 
Presidente da CBF.

O título de Embaixador 
da Seleção oferece um 
“passaporte” personalizado 

a cada campeão e também 
garante a eles, e um acom-
panhante, o acesso gra-
tuito às partidas de com-
petições promovidas pela 
CBF. Também disponibiliza 
passagem e hospedagem 
sempre que o craque e seu 
acompanhante quiserem 
fazer uma visita à sede da 
CBF. Além disso, todos os 
campeões do mundo com 
a camisa da Seleção Brasi-
leira contam com um pla-
no de saúde de categoria 
superior pago pela CBF. 

em 
reconhecimento 
aos ídolos que 
conquistaram as 
duas primeiras 
Copas do Mundo, 
a entidade 
estendeu aos 
campeões 
do mundo os 
benefícios já 
anunciados aos 
tricampeões 
durante as 
comemorações 
dos 50 anos do Tri
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