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intERnEt

Comitê discute propostas sobre 
uso da web nas eleições de 2020

o Comitê Gestor da 
Internet (CGI) dis-
cutiu, hoje (25), os 

desafios ao uso da inter-
net nas eleições de 2020. 
Em encontro, que reuniu 
pesquisadores de diver-
sas universidades do país, 
profissionais de tecnolo-
gia da informação, repre-
sentantes de empresas do 
setor e de entidades de 
defesa de usuários, ava-
liou os riscos de práticas 
prejudiciais no ambiente 
online no pleito do ano 
que vem e quais medidas 
podem ser adotadas.

Segundo os organiza-

dores, o intuito é que as 
propostas discutidas no 
evento sejam sistemati-
zadas e apresentadas ao 
pleno do CGI, formado 
por representantes do 
governo federal, de pes-
quisadores, de empresas 
da área e de entidades 
da sociedade civil. Essa 
instância vai definir o que 
deverá ser transformado 
em iniciativas e projetos 
e o que será apresentado 
à população na forma de 
materiais, como o guia 
para as eleições de 2018.

“O que nos inspirou 
para promover o semi-
nário e a oficina deste 
ano foi a intenção de dar 
continuidade ao trabalho 
que começamos no ano 
passado e que se reve-
lou oportuno e relevante, 
tendo em vista os graves 
fatos ocorridos tanto nas 
eleições no Brasil como 

em outros países, base-
ados em campanhas de 
desinformação”, explicou 
a advogada e integrante 
do CGI Flávia Lefévre.

Entre os problemas 
potenciais está a difusão 
de desinformação, termo 
adotado pelo órgão para 
designar o que é popular-
mente conhecido como 
fake news. Nas eleições 
de 2018, esse tipo de re-
curso foi utilizado em lar-
ga escala, como apontado 
por estudos de distin-
tos centros de pesquisa 
que analisaram o pleito 
e pela missão da Or-
ganização dos Estados 
Americanos que acom-
panhou as votações.

Outras preocupações 
dos participantes do even-
to foram a exploração ile-
gal de dados de eleitores, 
como a compra de cadas-
tros, e a veiculação de pu-

blicidade de formas que 
violam a legislação elei-
toral. O uso de propagan-
da eleitoral fora da lei foi 
denunciado por veículos 
de imprensa e gerou ques-
tionamentos no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Em 2018, o CGI reuniu 
especialistas para discu-
tir o papel da internet no 
pleito daquele ano, o que 
resultou em um guia com 
sugestões de como os ser-
viços na web poderiam ser 
bem aproveitados no con-
texto de disputa eleitoral.

Para 2020, os partici-
pantes destacaram a ne-
cessidade de aprender 
com os episódios vividos 
em 2018 e com as falhas 
detectadas na atuação dos 
órgãos públicos. Os desa-
fios serão maiores consi-
derando que o pleito do 
ano que vem vai ser mais 
fragmentado, envolven-

do 5.568 municípios em 
2.800 zonas eleitorais e 
com expectativa de até 
500 mil candidatos.

Debates
Nos debates, aparece-

ram questões sobre quais 
são os deveres e prerro-
gativas de plataformas 
como Google, Facebook 
e Twitter na gestão de 
conteúdos, incluindo que 
tipo de publicações essas 
empresas podem ou não 
remover por conta própria 
e o que deve ser decidido 
pela Justiça. No caso das 
notícias falsas, atualmente 
as plataformas já não reti-
ram, mas em alguns casos 
diminuem o alcance, como 
faz o Facebook.

Foram apresentadas 
recomendações de re-
gras que assegurem a 
transparência dessas pla-
taformas e de como fun-

cionam seus algoritmos. 
Isso inclui a possibilidade 
de pessoas entenderam o 
por que de determinadas 
decisões automatizadas 
(como por qual razão de-
terminados conteúdos 
são mostrados e outros 
não) e a necessidade de 
alternativas para solicitar 
a revisão dela.

Outra preocupação sur-
gida no evento foi como os 
órgãos públicos, em espe-
cial o Ministério Público e 
a Justiça, devem agir para 
fiscalizar práticas em de-
sacordo com a lei e coibir 
a desinformação no ge-
ral e, especialmente, nas 
eleições. Os participantes 
também destacaram a im-
portância de iniciativas de 
educação para o uso da 
web que ajudem as pes-
soas a terem uma relação 
mais críticas com mensa-
gens enganosas.

Notícias falsas 
nas eleições de 
2020 preocupam 
especialistas
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centro histórico

Presidente da Alego manifesta preocupação 
com municípios durante transferência da Capital

em pronunciamento 
durante a instalação 
dos Poderes Legisla-

tivo, Executivo e Judiciá-
rio na cidade de Goiás, o 
presidente do Parlamento 
goiano, deputado Lissauer 
Vieira (PSB), manifestou 
sua preocupação com os 
municípios goianos no 
atual contexto de difi-
culdades financeiras. O 
discurso do parlamentar 
reforçou a necessidade de 
esforços conjuntos entre 
as esferas públicas para 
que a marcha de desen-
volvimento seja retomada 
positivamente, oferecendo 
melhor qualidade de vida 
para todos os goianos.

A solenidade formal de 
transferência dos Pode-
res para a antiga capital 
de Goiás, por meio de um 
termo de instalação, con-
tou com a presença do go-
vernador Ronaldo Caiado 
(DEM), do presidente do 
Tribunal de Justiça, desem-
bargador Walter Carlos 
Lemes, e dos presidentes 
dos Tribunais de Contas do 
Estado e dos Municípios, 
respectivamente, Celmar 
Rech e Joaquim de Castro.

Além do presidente 
Lissauer Vieira, estiveram 
presentes os deputados 
Delegado Eduardo Prado 
(PV), Dr. Antônio (DEM), 
Amauri Ribeiro (Patriotas), 
Rafael Gouveia (DC), Vini-
cius Cirqueira (Pros) e Kar-
los Cabral (PDT). A insta-
lação da capital na antiga 
Vila Boa foi testemunhada 
por secretários de Estado, 
diretores, juízes, promo-
tores, procuradores, lide-
ranças políticas, autori-
dades públicas e pessoas 
comuns, que observaram 
com curiosidade a movi-
mentação do pacato cen-
tro histórico.

Lissauer Vieira aprovei-
tou o discurso da prefeita 
de Goiás, Selma Bastos 
(PT), que pediu apoio do 
Governo para resolver 
problemas locais, para re-
forçar o posicionamento 
municipalista para alavan-

car o desenvolvimento do 
estado. De acordo com ele, 
as dificuldades financeiras 
são perceptíveis nos muni-
cípios em razão de sai pro-
ximidade com as pessoas.

“As prefeituras têm en-
frentado momentos de 
dificuldades e angústia 
nessa crise que atravessa 
o país. Os primeiros a so-
frerem as consequências 
são justamente os muni-
cípios, os mais próximos 
da população. Sabemos 
de todas as dificuldades 
enfrentadas pelos prefei-
tos, mas há pessoas que 
pensam na população”, 
afirmou o presidente.

Agenda cheia
A agenda de atividades 

previstas durante a trans-
ferência dos Poderes para 
a cidade de Goiás foi in-
tensa. Lissauer Vieira re-
ceberá a medalha do mé-
rito Anhanguera, no grau 
grão-cruz, em solenidade 
no final da tarde desta 
quinta-feira, 25.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa partici-
pou, após a solenidade na 
Praça do Coreto, da assina-
tura de termo de convênio 
do Estado de Goiás com 
o Hospital Dom Pedro de 
Alcântara — a mais antiga 
unidade de saúde em fun-
cionamento no Estado de 
Goiás. O hospital  enfren-
tava dificuldades havia 
anos e chegou a ser para-
lisado durante um tempo.

“Tivemos várias agen-
das ao longo do dia, junto 
a todos os órgãos públicos 
que foram transferidos 
para a cidade de Goiás. Foi 
um dia de comemoração 
e festividade, mas tam-
bém de muito trabalho. 
Assinamos uma parceria e 
um convênio com o hos-
pital da cidade e, à noite, 
teremos a entrega de me-
dalhas do mérito Anhan-
guera. A vinda dos poderes 
para Goiás é importante 
para as tradições e re-
lembrar o passado, mas 
especialmente para 

planejar o futuro”, afir-
mou o presidente.

Lissauer Vieira disse 
que os agentes públicos 
precisam agir com respon-
sabilidade e diálogo para 
equacionar os efeitos da 
crise econômico-financeira 
sobre a população. Para o 
Chefe do Poder Legislati-
vo, os poderes precisam 
atuar em harmonia, res-
peitada a independência 
de cada um, para que as 
pessoas voltem a sorrir.

“A tradição e a história 
são importantes, por isso 
devem ser resgatadas e 
relembradas. Mas preci-
samos planejar o futuro. 
Goiás atravessa uma cri-
se econômico-financeira 
muito grande. Nós, agen-
tes públicos, precisamos 
agir com responsabili-
dade e buscar o diálogo 
necessário para retomar 
o desenvolvimento e fa-
zer os ajustes necessários 
para o Estado crescer e a 
população voltar a sorrir”, 
afirmou o presidente.

Instalação
Um palco instalado na 

parte superior da Praça do 
Coreto, em frente ao Palá-
cio Conde dos Arcos, aguar-
dava a chegada das autori-
dades para a assinatura do 
termo de transferência dos 
poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário para a 
cidade de Goiás. Algumas 
pessoas foram aos pou-
cos se ajeitando entre as 

ruas de pedra da maneira 
como dava, procurando a 
sombra de alguma arvore 
para fugir do sol.

A solenidade foi aberta 
com a passagem em revis-
ta da tropa pelo governa-
dor Ronaldo Caiado. Pos-
tado em frente ao Palácio 
Conde dos Arcos, num pa-
lanque improvisado. A pro-
cissão de membros da Po-
lícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros descia no sen-
tido Museu da Boa Morte 
– Cruz do Anhanguera.

Após dez minutos de re-
vista, o Governador seguiu 
ao lado dos chefes dos 
Poderes Legislativo e Judi-
ciário para o hasteamento 
do pavilhão, onde foram 
cantados o Hino Nacional 
e o Hino de Goiás, regidos 
pelo capitão Elias Correia 
da Veiga – filho da terra e 
regente da Banda da Po-
lícia Militar do Estado de 
Goiás. Pouco mais tarde, 
após os pronunciamentos 
das autoridades, seria cor-
tado logo abaixo daquele 
ponto um bolo em come-
moração do aniversário de 
292 da antiga Vila Boa.

Cora Coralina
Presidente do Tribu-

nal de Justiça do Estado 
de Goiás, o desembarga-
dor Walter Carlos Lemes 
citou em seu pronuncia-
mento um episódio no 
qual um chefe do Poder 
Judiciário, em evento 
na Bahia, encerrou seu 

discurso com versos de 
Cora Coralina. O jurista 
disse que ficou emocio-
nado ao perceber a po-
esia da doceira da Casa 
Velha da Ponte reverbe-
rar pelo país com uma 
mensagem bonita que, 
ao seu modo, expressa 
muito do que se conven-
cionou por goianidade.

“Essa linda tradição, 
que se perpetua ao lon-
go dos anos, remonta ao 
exercício pleno da cida-
dania. Encanta-me mui-
to quando o presidente 
do Tribunal de Justiça da 
Bahia, Gesivaldo Britto, 
citou Cora Coralina ao 
encerrar seu discurso du-
rante um encontro jurídi-
co. Fiquei muito honrado 
com esse momento. Goiás 
é nossa eterna cidade e, 
mais uma vez, a torna-
mos capital, enaltecendo 
assim a sua cultura e as 
suas tradições”, afirmou.

A tradição de transferir 
os poderes do Estado para 
a cidade de Goiás começou 
em 1983, por meio da Lei 
nº 9.314/1983, sancionada 
pelo então governador Iris 
Rezende, que criou a figu-
ra da capital simbólica de 
Goiás. Em discurso, o go-
vernador Ronaldo Caiado, 
visivelmente emocionado, 
referendou o gesto de ins-
talação dos poderes ao ci-
tar sua ligação sentimen-
tal com a antiga Vila Boa.

Ronaldo Caiado é o 
primeiro governador de 

sua família a transferir 
simbolicamente a sede 
dos poderes para a anti-
ga Vila Boa. Antes dele, o 
único Caiado a ocupar o 
mais alto cargo do Poder 
Executivo após a criação 
de Goiânia havia sido 
seu tio, Leonino. Diante 
do público, o Governa-
dor relatou peraltices 
da infância e prometeu 
empenho para valorizar 
o município.

“Muitas das autoridades 
que aqui estão nasceram 
ou viveram aqui. Eu tive a 
oportunidade de ser bati-
zado nesta querida cidade 
de Goiás. É uma cidade que 
nos faz refletir e consegue 
manter viva a sua história. 
Ela nos impõe deveres de 
manter viva a tradição, a 
dignidade, a transparên-
cia, o amor ao próximo e 
a ética. Vocês não imagi-
nam a carga de emoção ao 
passar a tropa em revista. 
Não imaginam quantas 
vezes desci esta rua até a 
Praça do Coreto. Na minha 
adolescência, nós, jovens, 
circulávamos a praça em 
sentido anti-horário —e as 
moças, em sentido horário. 
Era a maneira de come-
çarmos nosso dia a dia e 
conversarmos com nossas 
amigas”, lembrou o Gover-
nador, arrancando risadas 
dos presentes quando a 
primeira-dama, Gracinha 
Caiado, em gesto de brin-
cadeira, apontou-lhe o 
dedo indicador.

Presidente da Assembleia, Deputado 
lissauer Vieira, em pronunciamento 
na manhã de ontem, 25, na antiga 
Vila Boa, falou sobre as dificuldades 
enfrentadas pelos municípios goianos
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Nova sede do Centro de Saúde da 
Família Novo Planalto é inaugurada

a entrega  do CSF 
Novo Planalto foi 
realizada na ma-

nhã de quinta-feira, 25, 
pelo Prefeito de Goiânia, 
Íris Rezende, juntamente 
com a secretária Muni-
cipal de Saúde, Fátima 
Mrué. Com a nova sede, as 
equipes de atendimento 
dos antigos CSF’s Jardim 
Colorado e Novo Planalto 
foram unificadas e ago-
ra somam 04 equipes da 
Estratégia Saúde da Fa-
mília e 03 da Estratégia 
de Saúde Bucal.

 O morador do bairro 
Novo Planalto, Joaquim 
Luiz, 67 anos, foi um dos 
primeiros usuários a rece-
ber atendimento durante 

a inauguração do Cen-
tro de Saúde da Família 
Novo Planalto (CSF). ‘’Eu 
vim trazer meus exames 
para o médico ver e to 
gostando demais. Ter um 
posto de saúde pertinho 
da gente vai ser uma 
maravilha’’, disse.

Com a nova unidade, 
mais de 14 mil moradores 
de 11 bairros da região 
Noroeste serão benefi-

ciados por uma  média 
de 2.284 consultas mé-
dicas e de enfermagem e 
15.000 visitas domicilia-
res por mês. Além disso, 
serão atendidos em uma 
estrutura que conta com 
731,81 m² e dispõe de 
06 consultórios médicos, 
03 consultórios odonto-
lógicos, 01 sala de vacina, 
01 farmácia, 01 almoxa-
rifado, 01 escovódromo, 

01 sala de triagem, 01 
sala de cuidados pré-
-emergência, 01 sala de 
administração, 01 copa, 
01 sala de observação, 02 
sanitários acessíveis e 01 
auditório entre outros.  

Em relação a novidade 
do serviço de  assistência 
bucal oferecidos para a 
região, vale lembrar que 
todos os equipamentos 
odontológicos são novos 

e modernos. A dentista 
do CSF,  Rosa Tobia, ex-
plicou como irá funcionar 
o atendimento odontoló-
gico. ‘’A partir do acolhi-
mento dos usuários por 
nossas equipes, iremos 
levantar as condições das 
famílias e a necessidade 
do atendimento. Depois 
disso, marcamos as con-
sultas e damos continui-
dade ao tratamento ne-

cessário’’, explica.
Para a secretária da 

SMS, a entrega da unidade 
é mais uma ação de for-
talecimento para atenção 
básica do município.’’Essa 
nova estrutura, sem dúvi-
das, irá oferecer excelen-
tes condições de trabalho 
aos servidores, propor-
cionando mais conforto, 
segurança e acessibilida-
de aos usuários. Todos os 
moradores dessa região 
devem sentir-se acolhi-
dos por essa unidade’’, 
afirmou Mrué.

O Prefeito Íris Rezen-
de falou da satisfação em 
entregar mais uma obra 
de qualidade em benefi-
cio da população. ‘’Além 
das finanças da Prefeitu-
ra, a nossa preocupação  
também é em   participar 
da construção de uma in-
fraestrutura que ofereça a 
população condições dig-
nas de vida. Essa unidade 
inaugurada hoje será uma 
referência na região Noro-
este para atender todas as 
pessoas que necessitarem 
de assistência médica.’’

unidade irá 
acolher a 
população de 
cerca de 14 mil 
pessoas da 
região Noroeste
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Viaduto da Avenida São Paulo terá 
trânsito liberado nesta sexta-feira, 26
As obras do viaduto no 
cruzamento das Avenidas 
São Paulo, Rudá e Tapajós, 
vereador João Antônio Bor-
ges, serão entregues nesta 
sexta-feira, 26, às 9h. A cons-
trução consiste no rebaixa-
mento da Avenida São Pau-
lo eliminando semáforos 
tanto para os condutores 
que se dirigem sentido BR-
153 quanto para os que se 
dirigem sentido Avenida 4ª 
Radial, por onde transitam 
mais de 50 mil veículos 
diariamente. A obra bene-
ficia diretamente mais de 
100 mil pessoas, incluin-
do motoristas, pedestres 
e passageiros do trans-
porte coletivo.

A liberação do trânsito 
será realizada após coletiva 
com a imprensa que contará 
com a presença do prefeito 
Gustavo Mendanha; do se-
cretário de Infraestrutura 
Mário Vilela; do secretário 

executivo de Mobilidade e 
Trânsito, Avelino Marinho, 
vereadores e secretários 
municipais. A entrevista será 
na entrada do viaduto, na 
Avenida São Paulo, no sen-
tido Aparecida/Goiânia. “O 
viaduto dará maior fluidez 
ao tráfego no local, que é 
hoje um dos maiores garga-
los do trânsito de nossa ci-
dade. E irá beneficiar milha-
res de pessoas”,  comentou 
Gustavo Mendanha.

Orçada em R$ 13,1 mi-
lhões do Tesouro Nacional, 
o viaduto Vereador João 
Antônio Borges, nome em 
homenagem ao parlamen-
tar aparecidense que fale-
ceu em 2017, teve parte das 
obras da parte superior, no 
cruzamento das Avenidas 
Rudá, Tapajós e Bandeiras, 
entregues em dezembro de 
2018. “Por conta das chuvas 
que vieram antes do espe-
rado, tivemos que parar as 

obras, que foram retomadas 
em maio deste ano e agora 
estamos entregando-a em 
sua totalidade, melhorando 
o trânsito em toda a região”, 
sublinhou o secretário de 
Infraestrutura, Mário Vilela 
que ressaltou que as ruas do 

entorno do viaduto recebem 
obras de recapeamento.

“Após o recapeamento 
das vias, entramos com a 
sinalização de trânsito das 
ruas que dão acesso ao 
viaduto como as Avenidas 
Rudá, Bandeiras, Coloniza-

dores e Tapajós. As obras 
de mobilidade auxiliam 
na melhoria da segurança 
dos condutores e pedestres 
que transitam pelas vias”, 
explicou o secretário de 
Mobilidade e Trânsito, Ave-
lino Marinho. Além disso, o 
município, em parceria com 
Goiânia, realiza a abertura 
da rotatória da São Paulo, 
4ª Radial, Transbrasiliana e 
Rio Verde. No local foi im-
plantado um cruzamento 
semaforizado com objetivo 
de dar mais agilidade e or-
ganização ao tráfego.

Iluminação 
De acordo com o secre-

tário de Desenvolvimento 
Urbano, Max Menezes, a ilu-
minação da parte superior e 
inferior do viaduto será toda 
em Led. “A novidade não fica 
por conta somente da via 
pública que será totalmente 
iluminada com o que há de 

mais moderno no mundo, 
gerando economia para a 
gestão, mas   elas também 
estarão preparadas para re-
ceber os sistemas de gestão 
que estão em fase de con-
tratação pela Parceria Pú-
blico Privada de iluminação 
pública”, explica.

As luminárias irão pro-
porcionar melhor visibilida-
de noturna para os veículos 
que passam  pela via duran-
te a noite e também darão 
vida aos painéis pintados 
no paredão da Avenida 
São Paulo. Os novos can-
teiros de acesso receberam 
também gramas e toda a 
extensão da avenida passa 
por embelezamento, onde 
serão plantadas mais de 30 
mil flores, caminhos com 
pedriscos e estruturas orna-
mentais. O trecho recebeu 
ainda um moderno siste-
ma de drenagem e capta-
ção de águas pluviais.
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  Cinemark anunciou que exibirá no Brasil o 
filme escrito e dirigido pela artista, “K-12“. O 
projeto vai servir como um acompanhamento 
para seu novo álbum, de mesmo nome. 

  A atriz Auli’i Cravalho, dubladora da versão 

original de “Moana“, vai estrelar o filme 
“Sorta Like A Rock Star“, novo drama da 
Netflix.

  A Netflix liberou um vídeo com o resumo 
das seis primeiras temporadas de “Orange Is 

The New Black“. Nas imagens, é possível ver 
os momentos mais marcantes da produção.

  De acordo com uma publicação feita pela 
Variety, Jennifer Lawrence deve protagonizar 
o filme “Mob Girl“.

DEU PRaia
O próximo final de semana do 
Deu Praia chegou com muita 

animação para a maior e melhor 
edição até então. No sábado 

(27), Raça Negra agita o palco 
da praia goiana. No domingo 

(28), Pacheco, Paulo e Nathan 
e Jefferson Moraes vão trazer 

aquele bom sertanejo com pé na 
areia. A temporada iniciou no dia 

15 de junho e termina dia 11 de 
agosto.

MERcaDo DE 
TRaBalHo

No Brasil, existem mais de 28 
milhões de pessoas com mais 

de 60 anos, mas somente 
26% trabalham com a carteira 

assinada, de acordo com um 
levantamento realizado pelo 
IBGE. O Bretas desenvolve o 
projeto Talentos Experientes 

e tem atualmente 850 
colaboradores com mais de 

50 anos. Só em Goiás, são 179 
profissionais. Os interessados 
podem cadastrar currículo no 

Banco de Talentos pelo sitewww.
vagas.com.br/cencosudbrasil.

Dia Dos aVÓs
Em comemoração ao dia dos 
avós, celebrado nesta sexta-

feira, 26, os empresários Sabrina 
Lemos e Nelson Marques 

promovem uma oficina de 
digitalidade especial para avós 

e netos, às 10h do sábado, 27. 
A inscrição é gratuita e pode 
ser feita no site da escola de 

tecnologia Happy Code Goiânia.

MÚsica Na 
PRaÇa

Para dar aquela esticadinha 
depois do trabalho e ter uma 

opção de lazer no final de 
semana, o Estação da Moda 

Shopping promove o projeto 
“Música na Praça” todas as 
sextas e sábados, na Praça 

de alimentação do centro de 
compras. O cantor Henrique 

Chinikoski é a atração de 
abertura que tem início no dia 26 
de julho, a partir das 19h e segue 

no sábado, a partir das 11h. A 
entrada é gratuita. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Lançamento - A psicóloga e escritora Karla Cerávolo recebeu Fatima Bortoletti, Joice Resplande, Mariana Santana, 
Renata Montes, Katiuscia Fernandes e Cíntia luquesi no evento de lançamento do livro - “O começo da Vida”. 

Anápolis - Para celebrar os 112 anos de Anápolis neste 31 de julho, 
os empreendedores do Gran Life, Fernando Fonseca, Cleberson 
Marques e Rogério Queiroz Silveira, promovem um movimento 
na cidade, batizado como “O Grande Amor por Anápolis”. 

2 3

4

Show - O SambaBOOM, formado por Marcus Cintra 
e Wandir Leite, se apresenta neste domingo, dia 28, 
a partir das 22h, no Vilão Premium. 
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Aniversário - O secretário de cultura de Anápolis, Erivelson 
Borges completa na próxima semana mais um ano de vida e 
reúne amigos e familiares neste sábado (27) para comemorar.
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Direitos Humanos

Brasil já reconheceu mais de 11 mil 
refugiados até 2018, diz Conare

o Brasil contabiliza-
va, em dezembro 
de 2018, 11.231 

refugiados já reconheci-
dos. Desse total, 72% são 
homens e 28% mulheres. 
Naquele mesmo mês, ha-
via 161.057 solicitações 
de reconhecimento da 
condição de refugiado. 
Dos refugiados já reco-
nhecidos, 36% são sírios; 
15% congoleses; 9% an-
golanos; 7% colombianos 
e 3% venezuelanos.

Os dados constam da 
4ª edição da publicação 
Refúgio em Números, di-
vulgada ontem (25) pelo 
Comitê Nacional para os 
Refugiados (Conare) e 
pelo Alto Comissariado 
das Nações Unidas para 
os Refugiados (Acnur). De 
acordo com o levanta-
mento há, no mundo, 25,9 
milhões de refugiados. Ao 
final de 2018, cerca de 
70,8 milhões de pessoas 

foram forçadas a deixar 
seus locais de origem, 
motivadas por diferentes 
tipos de conflitos.

Refugiados
O documento traz os 

dados atualizados sobre 
solicitações de refúgio e 
reconhecimento da con-
dição de refugiado no 
país, bem como números 
recentes sobre a conjun-
tura de refugiados no 
Brasil e no mundo. Se-
gundo a Acnur, 67% dos 
refugiados no mundo vie-
ram de três países: Síria 
(6,7 milhões), Afeganistão 
(2,7 milhões) e Sudão do 
Sul (2,3 milhões).

Já os países que mais 
receberam refugiados fo-
ram Turquia (3,7 milhões), 
Paquistão (1,4 milhão) e 
Uganda (1,2 milhão). São 
consideradas refugiadas, 
pessoas que estão fora de 
seu país de origem devi-
do a “fundados temores 
de perseguição relacio-
nados a questões de raça, 
religião, nacionalidade, 
pertencimento a um gru-
po social específico ou 
opinião política e não 

podem ou não querem 
valer-se da proteção de 
seu país”, bem como de-
vido à “grave e generali-
zada violação de direi-
tos humanos”.

Brasil
Em 2011, o Brasil já 

havia reconhecido 4.035 
refugiados, número que 
chegou a 7.262 em 2014, 
e a 11.231 em 2018. Se-
gundo o coordenador-ge-
ral do Conare, Bernardo 
Laferté, três ondas mi-
gratórias recentes cha-
mam mais atenção no 
Brasil: a do Haiti, inicia-
da em 2010; a de Sírios 
e, mais recentemente, a 
dos venezuelanos.

“No caso dos haitia-
nos, essa onda migra-
tória se estendeu forte-
mente até 2016 e, agora, 
mais recentemente, vol-
tou a ter um número 
considerável. No caso 
dos Sírios, a onda ocor-
reu por eles estarem vi-
vendo um dos maiores 
conflitos do mundo atu-
al, pelos laços históricos 
que sua população tem 
com o Brasil, e pelas fa-

cilidades para obtenção 
de visto, autorização de 
residência e refúgio”, 
disse o coordenador.

Já com relação à Vene-
zuela, a onda de migra-
ção ocorreu, segundo o 
coordenador do Conare, 
“por tudo o que eles têm 
passado e pela vocação 
brasileira em acolhê-los, 
o que já resultou em 
mais de 10 mil de vene-
zuelanos interiorizados 
com base no programa 
do governo federal”.

Apesar de os vene-
zuelanos representarem 
apenas 3% dos reconhe-
cimentos de refugiados, 
são eles os que apresen-
taram maior número de 
solicitações para a obten-
ção de refúgio no Brasil. 
“Em 2018, dos 80 mil 
pedidos de entrada [no 
país], 61 mil foram feitos 
por venezuelanos. No ano 
anterior, foram feitos 35 
mil pedidos, dos quais 17 
mil eram de venezuela-
nos”, informou Laferté.

Critérios
Ele explica que adap-

tações feitas nos crité-

rios para a obtenção de 
refúgio tornarão mais 
fácil a obtenção de re-
fúgio pelos venezuela-
nos no Brasil. “Isso ficará 
bastante evidente quan-
do os números referen-
tes a 2019 forem conso-
lidados, já considerando 
as alterações dos crité-
rios”, acrescentou.

Dos 777 refugiados 
reconhecidos em 2018, 
apenas cinco eram vene-
zuelanos. Em 2019, o Co-
nare já reconheceu cerca 
de 230 deles como refu-
giados. “Há entendimen-
to de que a Venezuela 
passa por uma situação 
de grave e generalizada 
violação de direitos hu-
manos, o que funciona 
como critério objetivo 
da determinação de 
condição de refugiado 
desses nacionais. Dessa 
forma, o processo fica-
rá mais simplificado, e 
será mais facilitada a 
determinação da condi-
ção de refugiado”, com-
pletou o coordenador-
-geral do Conare.

Os critérios comple-
mentares adotados pelo 

Conare possibilitarão o 
reconhecimento de re-
fugiados venezuelanos 
que não tinham, contra 
si, “fundado temor de 
perseguição individua-
lizado”, algo que dificul-
tava encontrar funda-
mento para reconhecer 
aqueles que fogem de 
seu país, motivados por 
desemprego, fome ou 
questões estruturais.

Das solicitações de 
refúgio em trâmite no 
Brasil, 52% são de vene-
zuelanos; 10% de haitia-
nos, 5% de senegaleses, 
4% de cubanos, e 3% de 
sírios. Segundo Laferté, 
o Conare ainda não ana-
lisou casos concretos de 
médicos cubanos oriun-
dos do programa Mais 
Médicos, que tenham pe-
dido refúgio no Brasil.

“Nós até identifica-
mos movimento de mé-
dicos cubanos após o 
final do contrato com 
Cuba, mas ainda não 
analisamos nenhum 
caso concreto de médi-
cos cubanos oriundos do 
programa Mais Médicos”, 
informou o coordenador.

Dos refugiados 
já reconhecidos, 
36% são sírios
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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 anuncia Pia Sundhage como a 
nova treinadora da Seleção Feminina

pia Sundhage esteve 
nas últimas três fi-
nais olímpicas: duas 

medalhas de ouro e uma 
de prata. Seu trabalho a 
transformou em uma re-
ferência mundial. Na tarde 
da quarta-feira (24), a CBF 
concluiu negociação e ela 
assume a partir de agora o 
desafio de comandar a Se-
leção Brasileira Feminina.

Bicampeã olímpica 
com os Estados Unidos, 
a treinadora de 59 anos 
estava à frente do desen-
volvimento da base da 
Seleção Sueca e aceitou 
a proposta para escrever 
novos capítulos de sua 

vitoriosa história no País 
do Futebol. CBF e Pia fir-
maram um compromisso 
inicial de dois anos, com 
possibilidade de renova-
ção por igual período.

– A escolha da Pia re-
flete a nova dimensão 
que vamos imprimir ao 
futebol feminino no Bra-
sil. A partir da sua chega-
da, desenvolveremos um 
planejamento totalmente 
integrado entre a Seleção 
Principal e a base, equili-
brando objetivos de curto 
prazo, como Tóquio 2020, 
com a renovação contínua 
dos nossos talentos. Pia 
reúne a experiência e o 

talento perfeitos para isso. 
É uma enorme alegria ter-
mos essa lenda do futebol 
feminino no nosso time. 
Na busca permanente por 
inovação e excelência, te-
remos pela primeira vez, 
uma treinadora estrangei-
ra comandando a Seleção 
Brasileira Feminina - afir-
mou o presidente da CBF, 
Rogério Caboclo.

Mais sobre 
a treinadora

Pouca gente conhece 
tanto o futebol femini-
no como Pia Sundhage. 
Nova técnica da Seleção 
Brasileira, a sueca co-
meçou sua trajetória na 
modalidade quando ti-
nha apenas 17 anos. Em 
1977, deu início à sua 
carreira como atacante 

no futebol sueco.
Dotada de boa técnica 

e um preciso poder de fi-
nalização, Sundhage foi 
uma das expoentes do 
futebol feminino. Com a 
camisa da Suécia, dispu-
tou a primeira Copa do 
Mundo da FIFA, em 1991. 
Também jogou a Copa de 
1995 e as Olimpíadas de 
Atlanta, em 1996. Nestas 
três competições, marcou 
cinco gols em 13 partidas.

Ao todo, foram 144 jo-
gos e 71 gols pela Suécia. 
Foi campeã da primeira 
edição da Euro Femini-
na, em 1985, e ficou com 
o vice dois anos depois. 
Depois de disputar a pri-
meira edição dos Jogos 
Olímpicos da história do 
futebol feminino, Pia en-
cerrou a carreira como 
jogadora e começou sua 
trajetória como técnica.

Após trabalhos como 

assistente, Sundhage teve 
a primeira oportunidade 
como técnica no Boston 
Breakers, dos Estados Uni-
dos. Mas foi no futebol de 
seleções que ela mais bri-
lhou. Antes de assumir o 
time dos Estados Unidos, 
Pia trabalhou como assis-
tente da China na Copa do 
Mundo de 2007. Foi justa-
mente naquele Mundial, 
em função de uma derrota 
por 4 a 0 para a Seleção 
Brasileira na semifinal, que 
a sueca recebeu a chance 
de comandar as norte-
-americanas.

Com os EUA, foi bicam-
peã olímpica, em 2008 e 
2012, e vice-campeã da 
Copa do Mundo, em 2011. 
No ano em que conquis-
tou os Jogos Olímpicos 
de Londres 2012, Pia foi 
eleita como a melhor 
treinadora de futebol fe-
minino pela FIFA.

Bicampeã olímpica e presente nas 
últimas três finais, sueca assume a 
Seleção Brasileira com os jogos de 
Tóquio 2020 no horizonte
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