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Governo de Goiás publica decreto que restringe comércio de bebidas alcoólicas entre 22h e 6h
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n o prefeito de aparecida Gustavo 
Mendanha extrapolou: para abrigar 
presidentes de partidos e seus indicados, 
criou em cada pasta uma secretaria-
-executiva, uma superintendência e um 
diretor geral. os salários são milionários.

n O governador Ronaldo Caiado recebeu 
sinalização de que seria bem recebido 
para conversar com alguns deputados 
da oposição na Assembleia. Talles Bar-
reto e Hélio de Souza, que já foram do 
DEM (ou o antigo PFL) estão entre eles.

n os últimos movimentos da política 
estadual, depois da morte de Magui-
to Vilela, abriram o cenário para 2022. 
Tudo é possível. até mesmo uma com-
posição entre o deM e o MdB para 
formatar uma chapa única.

n Para onde quer que se vire, no 
Paço Municipal, o prefeito Rogério 
Cruz tem um emedebista de raiz 
acompanhando seus passos. Ele é o 
“prisioneiro” político mais bem vi-
giado do país. Só consegue ficar so-
zinho quando vai ao banheiro.

n Único deputado federal do PSdB goia-
no, Célio Silveira deixa a legenda assim 
que se abrir qualquer janela partidária. 
Sua filiação, para disputar a reeleição em 
2022, será ao deM, partido do governa-
dor ronaldo Caiado.

n Todas as medidas preventivas 
para a adesão de Goiás ao cobiça-
do Regime de Recuperação Fiscal – 
RRF já foram adotadas pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. O Estado 
está 100% pronto para se incluir 
nesse novo regime fiscal. 

n na última campanha em Goiânia, 
quando Vanderlan Cardoso denunciou 
a farsa as notícias falsificadas sobre o es-
tado de saúde de Maguito Vilela, daniel 
Vilela fez estardalhaço prometendo um 
processo, mas, até hoje, nada.

n As obras do BRT, que o então prefei-
to Iris Rezende prometeu concluir no 
seu mandato passado e Rogério Cruz 
já anunciou que pretende terminar até 
o meio do ano, vão passar longe disso 
e só ficarão prontas no ano que vem.

n o PSdB estadual escolhe em fe-
vereiro seu novo presidente, que vai 
substituir jânio darrot. Quem se im-
porta? o partido perdeu totalmente o 
seu protagonismo em Goiás, depois de 
20 anos consecutivos de poder.

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

Este, hoje, é um momento em que fatores de influência raríssimos se agruparam 
para produzir, em Goiás, uma nova História, politicamente falando. Em 2018, o ex-
-governador Marconi Perillo se candidatou ao Senado e foi aniquilado pelas urnas, 
passando a ser alvo de uma perseguição judicial sem precedentes, que o mantém 
isolado. Ao mesmo tempo, despontou a liderança do governador Ronaldo Caiado, 
trazendo um nível de reoxigenação para a administração estadual antes inimagi-
nável. Sobreveio a aposentadoria de Iris Rezende e, inesperadamente, a morte de 
Maguito Vilela, depois de 40 anos de rodízio dentro do MDB alternando entre eles 
dois as principais candidaturas e cargos do partido. Tudo, de uma só vez, agora que 
2021 está no começo, trazendo para o Estado uma perspectiva de renovação da 

política como nunca se viu antes. O ar está mais arejado. Um clarão se abriu. O velho sistema foi varrido do mapa, depois da vitória de Caiado na úl-
tima eleição e sua posse trazendo práticas inéditas para a administração pública, em especial a prioridade no combate à corrupção que foi a rotina 
dos anos emedebistas e tucanos, seguindo-se a eliminação voluntária de Iris e o afastamento involuntário de Maguito. O que era antigo, em pouco 
tempo, deixou de existir. Depois de quase 40 anos, parece próxima a chegada de algo diferente. O banimento de Marconi, seguido pelo jubilamento 
de Iris e o infeliz desaparecimento de Maguito excluíram do palco principal da luta pelo poder estadual figuras que estavam há décadas no mesmo 
lugar, em uma troca-troca já esgotado, todos fazendo as mesmas coisas em termos de políticas públicas e, no final das contas, propondo um eterno 
retorno ou uma perpetuação do passado e de parâmetros já vencidos, mas ainda impostos às goianas e aos goianos. Caiado foi a primeira quebra 
desse paradigma, ao chegar empurrando Marconi de roldão para os desvãos da política. A extinção de Iris e Maguito veio em seguida. Agora, 
uma oportunidade única se abriu. Estamos livres de protagonistas que um dia foram ilustres ou talvez até deram alguma contribuição, mas 
terminaram extrapolando os prazos de validade e passaram a prejudicar Goiás com estagnação. Ninguém aguentava mais.
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pRotaGoNiSMo DE liSSaUER ViEiRa coMo pRESiDENtE Da aSSEMBlEia ViaBiliZoU o RRF
O presidente da Assembleia Legislativa Lissauer Vieira transformou-se no grande fiador dos interesses do governo do Estado no Legislativo. É ele e não o líder Bruno 
Peixoto quem tem garantido a tramitação e a aprovação das matérias encaminhadas pelo Palácio das esmeraldas, principalmente as que prepararam Goiás para o 
ingresso no regime de recuperação Fiscal – rrF, que está prestes a acontecer. algumas dessas medidas, pela natureza restritiva, principalmente quanto a direitos 
exagerados do funcionalismo, não podem ser propriamente definidas como populares, mas, em alguns casos, receberam votos favoráveis até de deputados da opo-
sição. Trabalho de Lissauer Vieira, sem alarde e sem propaganda, mas com eficiência e resultados comprovados. O presidente vai passar à História como um dos mais 
produtivos da assembleia, o que pode, em 2022, leva-lo a voos acima do mero projeto de se candidatar a deputado federal, ou seja, pode acabar como vice na chapa da 
reeleição do governador Ronaldo Caiado, ainda mais pela sua representatividade como deputado da zona mais emblemática do agronegócio em Goiás, o Sudoeste. 

MaRcoNi Vai ENcoMENDaR pESQUiSaS paRa DEFiNiR SEU RUMo EM 2022
O ex-governador Marconi Perillo apareceu de repente em Aparecida, como portador de uma doação de uma grande empresa para a paróquia de Santa Terezinha, chefiada 
pelo conhecido padre Luiz augusto. Levou com ele os dois vereadores que o PSdB elegeu no município e o presidente local do partido Vanílson Bueno, que é secretário de ação 
integrada da prefeitura. Com tanta gente, seus comentários vazaram. Um deles: elogiou Gustavo Mendanha, que as más línguas dizem que, se for barrado por daniel Vilela no 
MDB, como candidato a governador em 2022, teria abrigo no PSDB como alternativa. Mais uma: antes de definir qual mandato disputará na próxima eleição, Marconi preten-
de encomendar pesquisas para indicar o rumo que deve tomar. E citou especificamente a governadoria, a senatória ou uma vaga de deputado federal.  

ÚNica aGENDa DE RoGÉRio cRUZ paRa GoiÂNia, atÉ aGoRa, É FaZER políticaGEM
O prefeito Rogério Cruz, por enquanto, segue sem dar uma característica própria para a sua gestão – na verdade não tem uma agenda 
para Goiânia, uma vez que o alardeado “plano de governo” que Maguito Vilela teria deixado não passa de um amontoado de projetos, 
quase todos de pequeno alcance (a exceção é a construção de 15 mil casas, com recursos que hoje simplesmente não existem), sem 
configurar uma proposta de futuro para a capital. Até agora, o que houve no Paço Municipal foi o seu forte direcionamento político, 
com a absorção de partidos e lideranças municipais (como candidatos que não foram eleitos ou então parentes dos que foram eleitos), 
com o objetivo evidente de criar uma base futura para o lançamento de um candidato do MdB a governador, que, obviamente seria o 
presidente estadual do partido Daniel Vilela. É só isso o que foi feito desde que Rogério Cruz assumiu, ou seja, a adoção de uma série de 
ações de varejo, marcadas por um nível de politicagem que não existia no mandato passado do prefeito iris rezende. 

JÂNio DaRRot Vai SaiR Do pSDB, MaS iR paRa o patRiotaS NÃo atENDE SEU pRoJEto
É lenda urbana a notícia de que o ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot irá deixar o PSDB para se filiar ao Patriotas, partido do sucessor que elegeu para, ou seja, Marden 
jr.. Com os pés no chão, ele desistiu de sonhar com uma candidatura a governador em 2022 e vai se candidatar mesmo é a deputado federal. Sairá do PSdB, aliás, por 
isso mesmo, já que há receio do partido não conseguir alcançar número de votos suficientes para eleger representantes na Câmara, em especial se o ex-governador 
Marconi Perillo for condenado em 22º em qualquer um dos mais de 40 processos cíveis, criminais e eleitorais a que responde, perder a elegibilidade e ficar impedido de 
disputar eleições por 8 anos. no Patriotas, que é nanico e não conta com perspectivas sequer de sobrevivência futura, não teria a menor chance de conseguir legenda 
para uma vaga de parlamentar federal. jânio darrot quer garantias e por isso, ao jogar no lixo a farda de tucano, irá procurar um partido onde a sua candidatura estará 
assegurada, caso consiga os votos necessários. anotem: o PSd é uma forte possibilidade. atenção: o deM não está descartado. 

SEM MaRcoNi, iRiS E MaGUito, GoiÁS ViVE ENFiM 
MoMENto Da RENoVaÇÃo Da SUa ViDa política
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Pandemia

Governo publica decreto que restringe 
comércio de bebidas alcoólicas 

o governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta terça-feira 

(26/01), o decreto nº 9.803, 
que restringe o comércio e 
o consumo de bebidas al-
coólicas em locais de uso 
público ou coletivo, entre 
22h e 6h em todo territó-
rio goiano. O documento 
com as novas regras foi 
publicado em edição su-
plementar do Diário Ofi-
cial do Estado.

A divulgação ocorre 
após videoconferência na 
segunda-feira (25/01) e 
decisão conjunta com pre-
feitos por meio de enque-
te em que 95,7% dos 141 
votantes se posicionaram 
a favor da implantação da 
medida. Votaram todos os 

participantes da reunião 
virtual. Entre os que se 
posicionaram favoráveis à 
edição do decreto estão os 
dois maiores municípios 
do Estado: Goiânia e Apa-
recida de Goiânia.

Conforme o decreto, 
a fiscalização do cum-
primento da norma será 
adotada pelas autorida-
des fiscais municipais 
competentes com o apoio 
das forças policiais esta-
duais. Quem descumprir 
as regras está sujeito às 
penalidades previstas 
no artigo 161 da Lei nº 
16.140, de 02 de outubro 
de 2007, e demais normas 
de regência, em especial 
multa, interdição do es-
tabelecimento e cancela-

mento do alvará sanitário.
Ao explicar a medida, 

o governador pontua que 
bares e restaurantes, bem 
como locais de festas e 
boates, foram identificados 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde e órgãos de 
controle sanitário como 
os espaços de maior dis-
seminação da Covid-19. 
“E, se temos um vírus que 
se comporta com agres-
sividade, é lógico que 
temos que estancar esse 
volume de contamina-
dos”, esclarece Caiado.

O governador defende 
ainda que a iniciativa é 
para antecipar um pro-
cesso que pode causar 
uma situação delicada no 
país como um todo. “Essa 

segunda cepa tem uma 
característica que nos 
preocupa enormemente: 
a transmissibilidade. Na 
primeira, a contamina-
ção foi mais lenta. Agora, 
é muito maior”, explicou. 
“Isso demanda uma so-
brecarga nos hospitais, 
de oxigênio, medicamen-
tos e tudo mais. Não cabe 
a um governador, prin-
cipalmente eu, que sou 
médico, ficar esperando 
as coisas acontecerem. 
Tenho que tomar provi-
dências”, pontuou.

O secretário de Estado 
da Casa Civil, Alan Tavares, 
informou que a compe-
tência para regular o fun-
cionamento do comércio 
em geral é dos municípios. 

“Desse modo, as autorida-
des fiscalizatórias locais 
terão apoio das forças po-
liciais estaduais para ado-
tar as medidas necessárias. 
Penalização, multa, cassa-
ção de alvará, interdição 
e outras medidas do tipo 
ficarão a cargo dos muni-
cípios”, reforçou.

Encontro 
com prefeitos

A proposta de estabele-
cer restrições ao comércio 
e consumo de bebidas al-
coólicas foi discutida em 
videoconferência entre o 
governador Ronaldo Caia-
do, a equipe de saúde e 
vigilância sanitária, prefei-
tos, presidentes de tribu-

nais, entidades empresa-
riais e representantes da 
sociedade civil organizada, 
na segunda-feira (25/01).

O crescimento expo-
nencial da contaminação 
preocupa as autoridades, 
principalmente, com rela-
ção à ocupação de leitos 
hospitalares. “Até 31 de 
dezembro de 2020 está-
vamos com ocupação de 
leitos de UTI [Unidade de 
Terapia Intensiva] de 48%. 
A partir de 1º de janeiro de 
2021 subimos em torno de 
1% por dia, de forma sus-
tentada. Isso faz com que 
estejamos hoje na casa 
dos 75% de ocupação de 
UTI e 50% de enfermaria”, 
alertou o secretário de 
Saúde, Ismael Alexandrino.

Proibição vale para todo território 
goiano e abrange locais de uso 
público ou coletivo. decisão conjunta 
com prefeitos aconteceu por meio 
de enquete em que 95,7% dos 
votantes se posicionaram a favor 
da iniciativa. “não cabe a um 
governador, principalmente eu, que 
sou médico, ficar esperando as coisas 
acontecerem. Tenho que tomar 
providências”, afirma Ronaldo Caiado
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Governador Ronaldo Caiado durante videoconferência com prefeitos e demais autoridades sobre situação da pandemia em Goiás.

solenidade 

José Vitti é o novo secretário da SIC
O governador Ronaldo 
Caiado deu posse ao novo 
titular da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC), José Vitti, em 
solenidade realizada no 
Palácio das Esmeraldas, 
nesta terça-feira (26/01). 
Ao ressaltar a trajetória 
do ex-deputado estadual, 
ele citou como caracterís-
ticas do gestor “garra, de-
terminação e capacidade 
de mostrar resultados 
para a população”.

Também abordou os 
desafios que terá pela 
frente. “Está em suas 
mãos a continuidade 
de uma política que é 

a mais desafiadora da 
atualidade, gerar empre-
gos. É o maior problema 
social do mundo, temos 
que priorizar”, pontuou.

O secretário empos-
sado é agropecuarista 
e empresário do ramo 
de calcário. Ele assume 
a pasta responsável pe-
las políticas estaduais 
voltadas para o desen-
volvimento do turismo, 
atração de investimentos 
nacionais e internacio-
nais, comércio exterior, 
administração dos distri-
tos agroindustriais, acom-
panhamento dos progra-
mas de financiamento 

junto ao setor produtivo 
do Centro-Oeste e diretri-
zes de planejamento do 
setor de mineração, entre 
outras atribuições.

Caiado falou sobre 
o “potencial político” 
e a “liderança empre-
sarial” de Vitti e, dian-
te do histórico como 
parlamentar, reiterou a 
importância de transi-
tar entre os Poderes. “É 
fundamental o exercício 
do Executivo, que requer 
uma dedicação em tem-
po integral”, afirmou.

Durante o discurso, o 
governador disse que a 
SIC foi instituída em seu 

mandato e agradeceu aos 
ex-secretários Adonídio 
Neto e Wilder Morais. Ele 
enalteceu a competência 
dos antecessores ao men-
cionar a quantidade de 
empresas atraídas para 
Goiás nos últimos dois 
anos: 200, no total.

Para Caiado, a intera-
ção entre as pastas de 
governo é uma prerro-
gativa da atual gestão. 
“As secretarias devem in-
teragir e tomar decisões 
com o objetivo único de 
atender às demandas da 
população, romper de-
sigualdades regionais e 
criar empregos”, norteou.

O direcionamento, 
segundo o governador, 
trouxe resultados para o 
Estado, que tem “trilhado 
o caminho certo” e posi-
cionado Goiás em primei-
ro lugar no Brasil em pro-
dução industrial. “São 200 
empresas em dois anos, 
quando batemos todos 
os outros governos 
em períodos de quatro 
anos”, comparou. Para 
Caiado, o dado mostra 
que empresários e po-
pulação reconhecem o 
trabalho realizado com 
transparência, igual-
dade e oportunidade 
para as pessoas.
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aparecida de goiânia

Gustavo Mendanha destaca modelo de 
governança ao receber visita de prefeitos

a industrialização 
da cidade, que 
conta com sete 

polos industriais, asso-
ciada a investimentos 
públicos essenciais em 
infraestrutura, educação, 
saúde, desenvolvimento 
urbano e tecnologia, fez 
com que a cidade alcan-
çasse importantes trans-
formações na última dé-
cada, se tornando vitrine 
para outros municípios.

O prefeito Gustavo 
Mendanha pontua que o 
modelo de governança 
adotado na administração 
pública de Aparecida tem 
despertado interesse em 
outras cidades de Goiás e 
do Brasil. “Temos hoje uma 
gestão fiscal equilibrada 
e uma gestão inteligente 
que pensa a moderniza-
ção da cidade em vários 
sentidos. Aparecida hoje 
está no roll de municípios 

com desenvolvimento em 
ascensão e que pensa, 
acima de tudo, na quali-
dade de vida da popula-
ção. Isso tem sido notado 
por outros prefeitos, que 
têm, inclusive, procurado 
conhecer o nosso modelo 
de governança e isso é 
muito bom”, afirmou.

Gustavo recebeu nesta 
semana, em seu gabinete 
na Cidade Administrativa, a 
visita do prefeito de Goia-
nésia, Leonardo Menezes 
(DEM), e da prefeita de Po-
rangatu, Vanuza Valadares 
(Podemos). A prefeita de 
Bela Vista de Goiás, Nár-
cia Kelly (Progressistas), 
também visitou Gustavo 
na primeira semana de 
janeiro. “Trocamos ideias 
e experiências e, a cada 
dia, tenho mais convicção 
de que nosso crescimento 
está baseado no diálogo e 
na troca de conhecimento”, 

afirmou a gestora.
Para o prefeito de Apa-

recida, a troca de experi-
ência é importante para 
quem procura fazer uma 
gestão pública equilibrada 
e responsável. “Tenho re-
cebido vários colegas pre-
feitos, inclusive de outros 
estados, e sempre afirmo 
que as portas de Aparecida 
de Goiânia estão abertas 
para aqueles que querem 

somar experiências, fazer 
investimentos e dividir 
conhecimento sobre uma 
gestão inteligente. Nossa 
cidade tem sido destaque 
em áreas essenciais e seu 
desenvolvimento serve de 
exemplo para outros mu-
nicípios”, destacou Gustavo.

De acordo com o ges-
tor municipal as parcerias 
com o governo federal e 
estadual e também com 

a bancada goiana no 
Congresso Nacional são 
também essenciais para 
garantir investimentos e o 
desenvolvimento para as 
cidades. “Temos hoje uma 
gestão que busca con-
cretizar parcerias com os 
governos, com nossos de-
putados e senadores, com 
a sociedade civil organiza-
da, e que aplica, acima de 
tudo, o imposto do contri-

buinte em áreas primor-
diais. Já avançamos muito 
nos últimos anos, mas o 
nosso esforço será redo-
brado para garantir uma 
melhor qualidade de vida 
para os aparecidenses. 
Determinei empenho dos 
nossos secretários e servi-
dores para fazermos muito 
mais pela nossa cidade e 
sua população”, completou 
o prefeito de Aparecida.

aparecida vive um marco 
importante ao aproximar-se 
dos seus 100 anos de fundação
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Rogério propõe implantação de Wi-Fi em praças 

Em reunião com o Secre-
tário de Telecomunica-
ções e Radiodifusão, do 
Ministério das Comunica-
ções, Maximiliano Salva-
dori Martinhão, o prefeito 
Rogério Cruz propôs o 
reforço da conectividade 
e da inclusão digital nas 
regiões periféricas da ca-
pital. O projeto discutido 
nesta terça-feira (26/1) 
prevê a implantação de 
Wi-Fi em praças públicas 
de regiões afastadas do 
centro da capital.

Rogério Cruz destacou 
que a proposta de inclu-
são digital é um anseio 

da população e um dos 
compromissos do  plano 
de governo. “Temos certe-
za que esta parceria (com 
o Ministério) se desdo-
brará após a chegada do 
5G”, disse Rogério.

Martinhão declarou 
que é de interesse do 
Ministério das Comunica-
ções apoiar a implanta-
ção de pontos de Internet 
livre em Goiânia, pois a 
inclusão digital está no 
foco da pasta.

“É pra levar aos neces-
sitados, aqueles que não 
têm acesso. Temos que tra-
balhar juntos e sair desta 

reunião com um encami-
nhamento positivo para 
apoiar o desenvolvimento 
da Internet em Goiânia”, 
registrou Martinhão.

Participaram da agen-
da outros integrantes da 
administração, como os 
secretários Célio Cam-
pos (Inovação, Ciência 
e Tecnologia), Marcelo 
Costa (Educação), Euler 
Morais (Relações Institu-
cionais), José Frederico 
(Escritório de Priorida-
des Estratégicas) e Fir-
mino Alves (Particular), 
e o chefe de gabinete do 
prefeito, Gustavo França.
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MoDElaGEM coRTE 
E cosTURa

Com o objetivo de democratizar a moda no estado, 
o Clube de Costura, localizado no piso G3 do Mega 

Moda Shopping, organiza mais duas turmas do 
Curso rápido de Modelagem Corte e Costura. 

as aulas começarão no dia 08 de fevereiro e são 
indicadas para quem quer conhecer as habilidades 

e os princípios básicos da costura. o curso 
será dividido em dois grupos para atender as 
medidas de segurança e saúde. as inscrições 

estão abertas e podem ser feitas de forma 
online. outras informações podem ser obtidas 

pelo telefone (62) 3217-7923 ou (62) 985991-6597, 
pelo e-mail: atendimento@Clubedecostura.com.

br ou pessoalmente.

coMEMoRação
em comemoração ao dia da austrália, o outback 

Steakhouse promove entre os até dia  29 de 
janeiro, sua tradicional aussie Week, desta vez com 

exclusividade pelo delivery, e presenteia seus clientes 
com uma oferta mais que especial: na compra das 
Super Wings (15 sobreasas de frango empanadas 

servidas com aipo e molho blue cheese) pelo preço 
especial de r$ 68,50, o consumidor ainda ganha 1 litro 

do icônico Chopp Brahma, que vai em um growler 
customizado e reciclável ou, para quem preferir, 1 litro 

do famoso iced Tea do restaurante.

HoRa Do soNo
as preocupações e responsabilidades do dia a dia 

refletem diretamente na qualidade do nosso sono. 
Quando o estresse e a inquietação tomam conta, 
temos a sensação de que, mesmo ao dormir, não 

recarregamos as energias. É pensando nestas 
pessoas que o Boticário, lança Cuide-se Bem Boa 
noite, uma linha completa de produtos para um 
ritual de banho e sono, com fragrância relaxante 

para uma noite tranquila. os produtos para o 
corpo, além de hidratar e revitalizar a pele, trazem 

o segredinho da camomila, conhecida por suas 
propriedades calmantes, auxiliando no conforto e 

bem-estar durante toda a noite.

BioMMa
À frente da Biomma Cervejaria, os empresários 

cervejeiros Weslei rosa e Manoel Bezerra se 
preparam para lançar uma linha inicial com 6 

estilos diferentes de cervejas premium, sendo elas 
Pantanal, Pampas, Cerrado, Caatinga, atlântica 
e amazônia. Com pegada ecológica, as cervejas 

levam em sua produção ricas matérias primas do 
Brasil e os melhores insumos do mundo. a ideia 

do lançamento é surpreender o consumidor com 
cervejas descoladas, democráticas, de qualidade e 
com valor acessível. a marca está preparando um 

grande evento de lançamento para convidados, 
que acontecerá no dia 09 de fevereiro no Bahrem 

ricardo Paranhos. @biommacervejaria

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Voe de Balão - o empresário rafael Carvalho recebeu o Secretário Municipal de Governo de Pirenópolis, Sérgio rady 
e o Sec. Municipal de Meio ambiente César augusto Feliciano no voo inaugural do balão, em Piri. 

Voo inaugural - o músico Pedro Lima, o advogado 
Paulo omar junior, a empresária Larissa Correia, a 
apresentadora ana Clara Paim e o jornalista Kadu 
Faria, no voo inaugural do Voe de Balão em Piri.

2 3

4

Convidados - o advogado Paulo omar da Silva junior 
e a empresária Larissa Lacerda da Silva Correia 
eram convidados do voo inaugural do balão.
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Experiência - o engenheiro ambiental Gabriel 
Lobo participou da experiência do voo inaugural 
de balão em Pirenópolis.
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educação

Inep divulga gabarito oficial do Enem

o Instituto Nacional 
de Estudos e Pes-
quisas Educacio-

nais Anísio Teixeira (Inep) 
divulga hoje (27) os ga-
baritos oficiais das provas 
objetivas do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2020. Os partici-
pantes poderão conferir 
as respostas corretas do 
exame no site do Inep e 
no aplicativo do Enem. 

O Enem impresso foi 
aplicado nos dois últimos 
domingos, dias 17 e 24 
de janeiro. Os participan-
tes resolveram questões 
objetivas de matemática, 
ciências da natureza, ci-
ências humanas e lingua-
gens. Fizeram também a 
prova de redação, a única 
subjetiva do exame.

Mesmo com os gabari-
tos em mãos, não é possí-
vel saber a nota no exa-
me. Isso porque o Enem 
é corrigido com base na 
chamada teoria de res-
posta ao item (TRI), que 
leva em consideração, en-
tre outros fatores, a coe-
rência de cada estudante 
na própria prova.

Ou seja, se ele acertar 
questões difíceis, é espe-
rado que acerte também 
as fáceis. Se isso não 
acontecer, o sistema en-
tende que pode ter sido 

por chute. O estudante, 
então, pontua menos que 
outro candidato que te-
nha acertado as mesmas 
questões difíceis, mas 
que tenha acertado tam-
bém as fáceis. 

Notas finais
A previsão para a divul-

gação dos resultados finais 
é dia 29 de março. Nessa 
data os participantes sa-
berão também quanto 
tiraram na redação. Mas, 
apenas depois da divul-
gação do resultado, em 
data ainda a ser definida, 
os candidatos terão aces-
so à correção detalhada 
da prova de redação. 

Ao todo, segundo o 
Inep, cerca de 2,5 milhões 
de candidatos fizeram as 
provas este ano, número 
que representa menos da 
metade dos participan-
tes inscritos nas provas. 
O Enem 2020 terá ainda 
uma versão digital, que 
será aplicada nos dias 31 
de janeiro e 7 de fevereiro. 

As notas poderão ser 
usadas para acessar o en-
sino superior e participar 
de programas como o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu) - que oferece vagas 
em instituições públicas 
- Programa Universidade 
para Todos (ProUni) - que 

oferece bolsas de estudo 
em instituições privadas - 
e, Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies), que 
oferece financiamento a 
condições mais vantajosas 
do que as de mercado. 

Logística
Após a aplicação do 

exame no último domin-
go (24), começou a cha-
mada etapa de logística 
reversa. Nela, os chefes 
de sala conferem os car-
tões-resposta e as folhas 
de redação e de rascunho 
dos candidatos presentes 
e ausentes. Esse material 
é colocado em malotes 
que são enviados para as 
centrais de correção do 
consórcio aplicador.

Segundo o Inep, o pro-
cesso é feito com escolta 
militar. Os veículos usa-

dos no transporte dos 
malotes são monitorados 
por satélite e contam com 
um sistema de segurança 
máxima da carga trans-
portada. A realização do 
Enem, antes e após a apli-
cação, envolve o Exército, 
a Polícia Civil, Polícia Mi-
litar, Bombeiros, a Polícia 
Federal, as secretarias de 
Segurança e a Polícia Ro-
doviária Federal.

Quando recebe os ma-
lotes, o consórcio aplica-
dor digitaliza os cartões 
com as respostas e as 
folhas de redação. Os ar-
quivos digitalizados das 
redações são repassados 
às equipes responsáveis 
pela correção dos textos. 
O Inep explica que, para 
garantir isonomia na cor-
reção, as redações são en-
viadas aos mais de 9 mil 

corretores sem a identifi-
cação dos participantes.

A correção das provas 
objetivas é feita por meio 
de uma tecnologia de re-
conhecimento do cartão-
-resposta. O cálculo da 
nota, usando a TRI, é feito 
pelo consórcio aplicador 
e pelos pesquisadores 
do Inep, que também são 
responsáveis pela con-
ferência e a solução de 
eventual discrepância.

Reaplicação 
O Enem ocorreu em 

meio à pandemia do novo 
coronavírus e, por isso, 
adotou uma série de me-
didas de segurança, como 
o uso obrigatório de 
máscaras. Os participan-
tes que estivessem com 
sintomas de covid-19 ou 
outra doença infecto-

contagiosa não deveriam 
comparecer aos locais de 
prova. Esses estudantes 
poderão fazer o exame na 
data da reaplicação, nos 
dias 23 e 24 de fevereiro.

Para isso, aqueles que 
ainda não o fizeram têm 
até o dia 29 para soli-
citar a reaplicação na 
Página do Participante. 
Podem também pedir 
para participar da rea-
plicação os candidatos 
que foram prejudicados 
por questões logísticas, 
como falta de água ou 
luz e aqueles que foram 
impedidos de fazer o exa-
me porque as salas esta-
vam lotadas e era preciso 
garantir o distanciamen-
to entre os participan-
tes. Segundo o Inep, isso 
ocorreu em pelo menos 
37 escolas de 11 cidades.

Participantes podem conferir 
respostas no site do instituto
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Nascidos em dezembro podem sacar 
auxílio emergencial a partir de hoje

Cerca de 3,3 milhões de 
beneficiários do auxílio 
emergencial e do auxílio 
emergencial extensão nas-
cidos em dezembro pode-
rão sacar a última parcela 
do benefício a partir desta 
quarta-feira (27). Eles po-
derão sacar ou transferir 
os recursos da conta pou-
pança social digital. Fo-
ram creditados cerca de 
R$ 2,3 bilhões para esses 
públicos nos ciclos 5 e 6 
de pagamentos.

Desse total, cerca R$ 
2,1 bilhões são referen-
tes às parcelas do auxílio 
emergencial extensão e o 

restante, cerca de R$ 200 
milhões, às parcelas do au-
xílio emergencial.

Esta semana marca o 
encerramento do progra-
ma de transferência de 
renda que atendeu a 67,9 
milhões de brasileiros e 
gastou R$ 292,9 bilhões 
em auxílios a pessoas 
vulneráveis, afetadas pela 
pandemia de covid-19.

Amanhã (28), a Caixa 
pagará um resíduo de R$ 
248 milhões a 196 mil 
pessoas que tiveram o 
benefício liberado pelo 
Ministério da Cidadania 
após contestações.

O dinheiro havia sido de-
positado na conta poupan-
ça digital em 12 de dezem-
bro para os beneficiários do 
ciclo 5 e em 29 de dezem-
bro para os beneficiários do 
ciclo 6. Até agora, os recur-
sos podiam ser movimen-
tados apenas por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que 
permite o pagamento de 
boletos (contas de água, luz 
e telefone), compras com o 
cartão virtual de débito pela 
internet e compras em esta-
belecimentos parceiros por 
meio de maquininhas com 
código QR (versão avançada 
do código de barras).

Para realizar o saque 
em espécie, é necessário 
fazer o login no Caixa Tem, 
selecionar a opção “saque 
sem cartão” e “gerar código 
de saque”. Depois, o traba-
lhador deve inserir a senha 
para visualizar o código de 
saque na tela do celular, 
com validade de uma hora. 
O código deve ser utiliza-
do nos caixas eletrônicos 
da Caixa, nas unidades lo-
téricas ou nos correspon-
dentes Caixa Aqui.

Os saques em dinheiro 
podem ser feitos nas loté-
ricas, correspondentes Cai-
xa Aqui ou nas agências.
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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 confirma datas e horários das 
finais da Série D do Brasileiro

o primeiro jogo da 
final da Série D do 
Campeonato Brasi-

leiro, entre Floresta-CE e 
Mirassol-SP, será disputado 
às 16h (horário de Brasília) 
deste sábado (30), na Are-
na Castelão, em Fortaleza. 
A partida de volta será no 
mesmo horário, no dia 6 
de fevereiro (também um 
sábado), no estádio José 
Maria de Campos Maia, o 
Maião, em Mirassol (SP). 
Os duelos serão transmiti-
dos ao vivo pela TV Brasil. 
Os horários foram confir-
mados pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

O Mirassol decide o 
título em casa por ter 

feito melhor campanha 
que o Floresta. O Leão 
obteve 44 pontos no 
somatório das fases da 
Série D, com 13 vitórias, 
cinco empates e quatro 
derrotas. A equipe pau-
lista possui o ataque mais 
positivo da competição, 
com 47 gols. Na semifinal, 
o time de Eduardo Bap-
tista passou pelo Altos-
-PI com dois triunfos: 4 
a 0 em casa e 1 a 0 no 
estádio Felipe Raulino, o 
Felipão, em Altos (PI), no 
último domingo (24).

O Lobo da Vila Manoel 
Sátiro somou 40 pontos na 
Série D, com dez vitórias, 
dez empates e duas der-

rotas. Em três das quatro 
fases eliminatórias que su-
perou até a final, o Verdão 
cearense obteve a classi-
ficação fora de casa. Foi 
assim contra Itabaiana-
-SE, América-RN e, mais 

recentemente, na semifi-
nal com o Novorizontino-
-SP. Após empatar por 1 a 
1 em casa, o Floresta ga-
nhou por 2 a 0 no estádio 
Jorge Ismael de Biasi no 
sábado passado (23).

O time de Fortale-
za pode isolar o Ceará 
como estado mais vezes 
campeão da Série D, com 
três títulos. Guarany de 
Sobral (2010) e Ferroviá-
rio (2018) são as equipes 

cearenses que já conquis-
taram a quarta divisão. 
O Mirassol, por sua vez, 
pode dar a São Paulo a 
segunda taça na compe-
tição. A primeira veio em 
2016, com o Botafogo-SP.

Floresta-Ce e Mirassol-SP 
se enfrentam com 
transmissão da TV Brasil
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