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n Não tem sentido procurar nos Cor-
reios a solução para a crise do Vapt 
Vupt, maior interface do governo do 
Estado com a população. Basta read-
mitir os funcionários demitidos. E de-
volver as gratificações à equipe.

n Em conversa com interlocutores 
de confiança, o governador Ronaldo 
Caiado chama as exigências que vem 
recebendo de deputados da sua base 
na Assembleia de “chantagem”. Nada 
mais, nada menos: “Chantagem”.

n Iris Rezende tem dinheiro com so-
bra na Prefeitura, que, como sempre, 
investirá em obras. Programas sociais, 
nenhum. Algo será gasto com a cul-
tura, que ele sempre desprezou, mas 
agora resolveu incentivar. 

n Com a possível candidatura da 
deputada federal Magda Mofatto 
à prefeita de Caldas Novas, reacen-
dem-se as esperanças do primeiro 
suplente Jean Carlo, que, assim, gte-
ria chance de assumir pelos 2 últimos 
anos do mandato. 

n Quanto custou a transferência da 
capital para a Cidade de Goiás? Pelo 
dever que tem com a transparência, o 
governador Ronaldo Caiado está de-
vendo uma prestação de contas sobre 
os gastos com as festividades. 

n Perguntado se aceitará dispu-
tar a prefeitura de Aparecida pelo 
PRB, o apresentador da Rede Re-
cord Oloares Ferreira responde 
com um sorriso enigmático. Já há 
pesquisas mostrando que ele tem 
viabilidade eleitoral. 

n Previsão de alguém que conhece 
bem o governo do Estado: a Goinfra 
vai passar os próximos anos 100% mo-
bilizada, sem fazer nada. os Caiados 
que estão no seu comando morrem de 
medo de assinar qualquer papel.

n O deputado Iso Moreira e o secretá-
rio Ernesto Roller, desafetos que qua-
se trocaram tapas no começo do ano, 
foram flagrados aos risos e abraços no 
6º andar do Palácio Pedro Ludovico, 
onde fica a Secretaria de Governo. 

n Depois da repercussão nacional que 
obteve o faustoso casamento da sua 
primeira filha, o ex-governador Marco-
ni Perillo prepara-se para as bodas da 
segunda – que será revestido da mais 
absoluta discrição e sobriedade.

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

Ninguém tem na memória, pelo menos em Goiás e quiçá em todo 
o país, uma primeira dama que tenha atuado com tanta presença 
e força como Gracinha Caiado. O problema é que ela tem uma 
visão política limitada, dada a sua pouca experiência e falta de 
vivência no ramo. No final de contas, isso acaba criando proble-
mas para o andamento do governo. Nem uma única nomeação, 
por menor que seja, sai sem o consentimento dela. O secretário 
Anderson Máximo, da Casa Civil, passa até duas semanas sem fa-
lar com Caiado, mas jamais um único dia sem despachar com a 
senhora de todas as decisões do Palácio das Esmeraldas. Caiado 
deve saber dos riscos que corre ao permitir que a sua companhei-
ra se dê a ousadias na área política e menos ainda deveria permi-
tir intromissões na administração. O que está acontecendo é fora 
do padrão e incomoda. Provavelmente, um erro grave na medi-
da em que cria distorções e riscos enormes para o governador.
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RoBERto NaVES E GUStaVo MENDaNHa iNVEStEM pESaDo EM MíDia
Tem causado forte impressão a movimentação dos prefeitos de Anápolis, Roberto Naves, e de Aparecida, Gustavo Mendanha, com 
ampla cobertura da mídia e das redes sociais quanto a inaugurações de obras e lançamentos de programas. Mas não se enganem, 
leitora e leitor. Como os dois são candidatos à reeleição, o protagonismo aparente que assumem decorre dos investimentos maciços 
em publicidade que ambos estão fazendo – por conta, é claro, dos cofres públicos. Da mesma forma, a intensa presença que marcam 
nas redes sociais. Na verdade, é como o velho ditado: por fora, bela viola; por dentro, pão bolorento. Nem Roberto Naves nem Gus-
tavo Mendanha contam com a aceitação popular que tem sido decantada em blogs e jornais comprados, os mesmos que declaravam 
inevitável a vitória de Zé Eliton e Marconi Perillo nas eleições passadas. O resultado foi o que se viu.

caMiNHo DE coRa: aJUDa DE JoSÉ NElto EM BRaSília Foi iGNoRaDa
O roteiro turístico denominado Caminho de Cora, que o governador Ronaldo Caiado vai oficializar, só será via-
bilizado graças aos recursos que o deputado federal José Nelto conseguiu no Ministério do Turismo. Há poucos 
dias, o parlamentar levou a primeira dama Gracinha a Brasília, onde o apoio do governo federal ao projeto foi 
acertado diretamente com o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio (por sinal, namorado de uma goiana, 
filha do empresário Beto Rassi). Pouco mais de R$ 1 milhão de reais serão investidos. O detalhe que incomoda 
é que, na Cidade de Goiás, ao falar à imprensa, e nas publicações nas redes sociais, Caiado ignorou solenemen-
te a ajuda que recebeu de José Nelto – hoje o deputado federal com mais influência nos corredores de Brasília. 
Que, a propósito, foi indicado para receber uma medalha da ordem do Anhanguera, mas não apareceu. 

aGoSto tRaZ a REaBERtURa Da aSSEMBlEia E iNcERtEZa paRa caiaDo
A semana que vem, já com agosto (mês do cachorro louco) correndo, trará a reabertura da Assembleia e, mais uma vez, reviverá a incerteza 
de aprovação legislativa das matérias de interesse do governador Ronaldo Caiado. O recesso não foi suficiente para apaziguar os deputados 
da base, que passaram o mês reclamando da falta de atendimento às suas reivindicações. Há sinais de que muitos deles já esgotaram a 
paciência e vão acabar aproveitando a primeira oportunidade, por menor que seja, para retaliar o Palácio das Esmeraldas. Para o segundo 
semestre, o principal desafio de Caiado é aprovar as leis restritivas que deverão acompanhar a adesão de Goiás ao rigorosíssimo Regime de 
Recuperação Fiscal, caso isso venha a ser possível. Não à toa, o presidente Lissauer Vieira – que está de cara virada para o governador e vice-
-versa – tem repetido que há consenso entre os Poderes, com exceção, claro, do Executivo, quanto a inconveniência do RRF para o Estado. 

FaRRa DaS MEDalHaS Na ciDaDE DE GoiÁS REpEtiU GoVERNoS Do paSSaDo
Nada menos do que 334 medalhas honoríficas de latão dourado foram entregues pelo governador Ronaldo Caiado, na semana pas-
sada, durante a solenidade de instalação do governo na Cidade de Goiás, mobilizando centenas de funcionários públicos, um grande 
volume de despesas com diárias e transporte, além de aluguel de tendas e palcos (e quem sabe muito mais), sem falar no custo direto 
das insígnias em metal dourado – compradas pela Secretaria da Casa Civil por R$ 36 mil reais, à vista – e mais uma batelada de di-
plomas ricamente emoldurados. Como o governador vive garantindo que não há caixa para nada e com os salários de dezembro do 
funcionalismo até hoje sem liquidação integral, é de se questionar o tamanho da farra. Foi uma festança como poucas vezes houve, 
mesmo nos governos passados que tanto apreciavam esse tipo de evento. Dinheiro público jogado para cima. Ou pelo ralo.

iNtERFERÊNcia Da pRiMEiRa DaMa No GoVERNo É 
alGo QUE NUNca SE ViU NEM EM GoiÁS NEM No paíS
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ViVER BEM

Lissauer Vieira, convida prefeito de 
Goiânia para a 1ª Corrida de Rua da Alego

o presidente da As-
sembleia Legis-
lativa de Goiás 

(Alego), Lissauer Vieira 
(PSB), convidou pessoal-
mente na terça-feira, 30, 
o prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende (MDB), para par-
ticipar da 1ª Corrida de 
Rua da Alego, no dia 1º de 
setembro. A ação faz par-
te do projeto Viver Bem, 
inédito no Poder Legis-
lativo. A campanha bus-
ca incentivar a saúde e o 
bem-estar dos servidores 
e da população em geral 
por meio de atividades de 
esporte, cultura e lazer.

Adepto da prática de 
atividade física e já co-
nhecido pela energia e 
disposição, o prefeito 
Iris elogiou o projeto e 
prometeu que vai parti-
cipar da corrida. Segundo 
Lissauer, ele não poderia 
ficar fora dessa iniciativa. 
“É sempre muito solícito 
o prefeito, principalmen-
te por ter uma histó-
ria de vida pública que 
sempre valorizou a prá-

tica de esporte. Ele não 
só recebeu com muita 
satisfação o nosso con-
vite, como também con-
firmou a participação 
dele e de servidores da 
Prefeitura nessa corrida 
importante, da solidarie-
dade”, justificou Lissauer.

O prefeito, por sua vez, 
afirmou que a realização 
dessa maratona é uma ini-
ciativa feliz da Assembleia 
Legislativa, pois além de 
incentivar a atividade físi-
ca da população em geral, 
vai colaborar ainda com a 
Associação de Combate ao 

Câncer (ACCG), do Hospital 
Araújo Jorge. Serão des-
tinados à entidade 30% 
dos valores das inscri-
ções mais arrecadação de 
pacotes de bolacha.

“Convido a todos, vou 
me esforçar para estar 
presente. Essa maratona 
busca a prática do exer-
cício físico, e ao mesmo 
tempo, colaborar com o 
Hospital do Câncer que 
está sempre a merecer a 
atenção da população”, 
afirmou o prefeito.

A corrida também é 
homologada e autorizada 

pelo órgão competente, 
a Federação Goiana de 
Atletismo (FGAt) e a or-
ganização está sob o co-
mando da Fredim Produ-
ções, com realização do 
Sindicato dos Servidores 
do Legislativo do Esta-
do de Goiás (Sindisleg) e 
com o apoio da Alego.

Programação 
da 1ª Corrida 
de Rua da Alego

A primeira ação, no dia 
1º de setembro, será a 1ª 
Corrida de Rua da Alego, 

com concentração às 6h30 
e largada às 7h25 para 
pessoas com deficiência 
(PCD) e 7h30 para público 
geral. A saída é da porta do 
prédio da Alego, na Alame-
da dos Buritis, 631, setor 
Oeste. Durante a corrida 
será sorteada uma moto 
zero-quilômetro entre os 
participantes.

A segurança da 1ª Cor-
rida de Rua da Alego re-
ceberá apoio dos órgãos 
competentes e haverá 
sinalização para a orien-
tação dos participantes, 
além de seguro de vida 

para todos os atletas. Ha-
verá, para qualquer tipo 
de emergência, serviço 
de ambulância na larga-
da, ao longo do percurso 
e na chegada.

Também será disponi-
bilizado, pela organização 
do evento, guarda-volu-
mes para os competidores. 
Ao longo dos percursos de 
4 km e 8 Km da prova ha-
verá postos de hidratação 
com água. Para se inscre-
ver na prova acesse o link: 
https://www.ticketagora.
com.br/e/1-corrida-de-
-rua-alego-18349. 

o evento a ser 
realizado no dia 
1º de setembro, 
faz parte do 
projeto inédito do 
Poder legislativo 
“Viver Bem”
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Clóvis de Barros fala de moral e ética aplicadas 
ao alcance da excelência no serviço público
Mais de 1,2 mil servidores 
estaduais participaram da 
palestra “Ética e Serviço 
Público”, ministrada pelo 
cientista político, professor 
e jornalista Clóvis de Bar-
ros Filho, no auditório do 
Centro de Convenções de 
Goiânia. Presente ao even-
to, o governador Ronaldo 
Caiado exaltou a oportu-
nidade dada aos servido-
res de mergulhar em uma 
aula sobre ética e moral 
para aplicar todo o apren-

dizado no desempenho 
de suas funções, no servir 
ao cidadão. A ação é pro-
movida pelo Programa de 
Compliance Público do 
Poder Executivo Estadual, 
e contou com a participa-
ção de secretários e da 
primeira-dama e presi-
dente de honra da OVG, 
Gracinha Caiado.

Responsável pelo convi-
te ao jornalista para a pales-
tra em Goiás, o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-

co e Inovação, Adriano da 
Rocha Lima, declarou que 
a iniciativa só foi possível, 
e atraiu os servidores públi-
cos, graças à postura do go-
vernador Ronaldo Caiado. “É 
preciso ter um líder com le-
gitimidade para haver enga-
jamento. Com o histórico do 
nosso governador no meio 
político, do plano legisla-
tivo ao governo, com toda 
a sua trajetória e história 
de integridade, Ronaldo 
Caiado é o líder adequado 

para conduzir essa grande 
política baseada na ética 
e no atendimento à so-
ciedade”, enfatizou.

Caiado elogiou o currí-
culo e o conhecimento de 
Clóvis, a quem chamou de 
referência internacional, 
e também reforçou seu 
objetivo com o programa 
instalado no início de sua 
gestão. Nesta primeira 
etapa, o Compliance já foi 
implementado em 21 ór-
gãos e secretarias. “Tenho 

certeza de que, ao final de 
quatro anos, nós vamos ter 
um servidor público mais 
valorizado, um Estado 
respeitado e o cidadão sa-
bendo que o que foi pago 
em forma de imposto foi 
corretamente aplicado na 
qualidade dos serviços e 
no combate às desigual-
dades regionais.”

Por sua vez, Clóvis 
classificou o Compliance 
Público como uma inicia-
tiva pioneira, inovadora e 

muito bem-vinda. “Graças 
a esse tipo de programa, 
podemos calibrar valores, 
princípios e normas de 
maneira a tornar o serviço 
público cada vez mais efi-
ciente na hora de servir o 
público”, argumentou. Nes-
ta terça-feira (30), o profes-
sor volta a ter contato com 
servidores goianos, desta 
vez para um workshop vol-
tado a cargos de direção. 
Em pauta, ética, moral, va-
lores e eficácia. 
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Shoppings de Goiânia recebem mais 
de cinco milhões de visitantes por mês

os shoppings cen-
ters são importan-
tes para o desen-

volvimento econômico 
de Goiânia. Os 17 centros 
de compras instalados 
no município recebem, 
segundo a Associação 
Brasileiras de Shopping 
Centers (Abrasce), mais 
de 5 milhões de visitan-
tes por mês. O prefeito 
Iris Rezende se reuniu 
com representantes da 
entidade, na tarde da 
terça-feira (30/07), para 
discutir parcerias que 
garantam a continuida-
de do fortalecimento do 
setor, responsável pela 
criação de milhares de 
oportunidades de traba-
lho na capital.  

O presidente da Abras-
ce, Glauco Humai, afirma 
que Goiânia é a segun-
da cidade do país com 
o maior número de sho-
ppings por habitantes. 
“O setor é pujante, gera 
milhares de empregos 
e é fundamental para o 
desenvolvimento da ci-
dade”, disse. O segmento 

apresentou um avanço 
expressivo no primeiro 
semestre deste ano, com 
aumento de 8,5% nas 
vendas em todo país.

O prefeito Iris Rezende 
disse, durante o encontro, 
que a gestão municipal re-
conhece a importância dos 
centros de compras e que 
está atenta aos sistemas 

regulatórios do segmento. 
“Os setores de comércio e 
de serviços são os grandes 
motores da economia de 
Goiânia”, afirma. “É por 
isso que o ambiente de 
negócios é tão positi-
vo para os shoppings”, 
acrescenta. “Dessa forma, 
trabalhamos para que es-
ses empreendimentos te-

nham segurança jurídica 
e apoio para que cresçam 
ainda mais”, pontua.

Durante a audiência, fi-
cou definido que a Abras-
ce vai promover uma 
oficina na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia para 
apresentar à sociedade 
os avanços do setor. Além 
do prefeito Iris Rezende, 

a reunião contou com as 
presenças do presidente 
da Câmara Municipal, ve-
reador Romário Policar-
po, secretário municipal 
de Finanças, Alessandro 
Melo e secretário munici-
pal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho, Ci-
ência e Tecnologia (Sede-
tec), Celso Camilo.

Crescimento do 
setor foi pauta 
de reunião 
entre prefeito 
Iris Rezende e 
representantes 
da Associação 
Brasileira de 
Shopping Centers 
(Abrasce)
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SME publica edital de convocação 
de Processo Seletivo de Substituição
A Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte (SME) 
publicou, na última sema-
na, edital de convocação 
do Processo Seletivo Sim-
plificado de Substituição, 
para suprir vagas ociosas 
oriundas de afastamentos 
legais e licenças médicas 
de profissionais efetivos 
da Educação.

Divulgada no Diário 
Oficial do Município do 
último dia 25, a lista con-
templa 168 profissionais 
para os cargos de Agen-
te de Apoio Educacional, 
Professor de Artes Visuais, 
Educação Física, Geografia, 
Português, Inglês, História, 

Matemática, Intérprete de 
Libras e Pedagogia.

Os candidatos convo-
cados têm entre os dias 
31 de julho e 2 de agosto 
para comparecer à sede 
da SME, Rua 226 com 
236, nº 794, Setor Leste 
Universitário, para apre-
sentar a documentação 
exigida em edital e com-
provar informações da-
das no ato da inscrição. 
O edital de convocação 
e a lista de documentos 
podem ser acessadas no 
link: https://www.goiania.
go.gov.br/sistemas/sicon/
download/Administracao/
Processo%20Seletivo%20
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  A justiça de los Angeles chegou ao veredito que a faixa “Dark 
horse” (2013), de Katy Perry e o compositor Max Martin, é uma 
cópia indevida do rap cristão “joyful Noise”, de acordo com a 
Associated Press.

  Saiu o primeiro teaser-trailer da segunda temporada de 
“Mindhunter“, série de investigação criminal da Netflix.

  o rapper lil Nas X, de apenas 20 anos, tornou-se o detentor 
do recorde de canção que por mais tempo ocupou a posição #1 no 
ranking.

  Shawn Mendes e Camila Cabello, não tem feito questão 
nenhuma de esconder seu envolvimento e são vistos novamente 
aos beijos em praia de Miami. 

BoM oDoRi 2019
o Clube Kaikan receberá nos dias 23 

(sexta-feira) e 24 (sábado) de Agosto, 
a 17ª edição do Bon odori - o Festival 

de Música, Dança, Culinária e Artes 
japonesas. o jantar de lançamento 

e apresentação dos detalhes da 
programação para a Imprensa e 

pareciros do “Bon odori 2019”, 
acontecerá nesta quinta-feira, dia 1º de 

Agosto, no próprio local do Festival, o 
Clube Kaikan, no Setor Itatiaia.

HisTÓRias DE aMoR
o amor foi a inspiração para mais de 

25 mil pessoas concorrerem a pares de 
ingressos para uma celebração única. As 
histórias escolhidas – as 500 narrativas 

mais emocionantes – farão parte da 
plateia do show Amores Acústicos, 

promovido pelo Boticário no próximo dia 
7 de agosto. o encontro inédito de Ivete 
Sangalo, Silva e jota Quest será no palco 

do Theatro Municipal de São Paulo.

JoRGE BEM JoR
o Flamboyant Shopping Center traz 

no dia 27 de agosto, às 19h30, no Deck 
Parking Sul, toda a irreverência de 
um dos nomes mais celebrados da 

música brasileira, jorge Ben jor. Com 
composições que marcaram sua carreira 

mundialmente, Ben jor promete exibir 
no Flamboyant In Concert canções 

como “Mas que Nada”, “Por causa de 
Você Menina” e “Samba Esquema 

Novo”. os ingressos para o show estarão 
disponíveis para troca a partir do dia 1º 
de agosto, mediante apresentação de 

notas fiscais de lojas do Flamboyant.

JoVENs E aDUlTos
A aula inaugural de mais uma fase 

do projeto EjA - Educação para 
jovens e Adultos - será realizada na 

próxima quinta-feira, 1º, na sede 
do SESI Aparecida. Na ocasião, os 

engenheiros da SIM Engenharia, Paulo 
Silas e Ricardo Maciel, empresa que 

apadrinha o projeto em parceria com 
o SESI, estarão presentes ao lado 

do coordenador do programa, josé 
herbeton de lima,  e também dos 

professores da ação, para explicar 
aos 30 alunos já matriculados com 

será o funcionamento do projeto. Ao 
todo, serão ofertadas gratuitamente 

500 vagas para estudantes 
moradores de comunidades carentes 

de Aparecida de Goiânia.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Baile do Mário - Em comemoração aos 2 anos de Baile do Mário acontece 
neste domingo (04) um show no complexo de entretenimento “A CASA”. 

Livro - A empresária Karine Carrijo, juntamente com 
a Editora Novo Conceito, se prepara para lançar seu 
primeiro livro, o ‘Mulherão da P*’. 

2 3

4

Comédia - Fernada Gentil é jornalista, apresentadora e 
comediante e se apresenta nos dias 3 e 4 de agosto no Teatro 
PUC. A artista falará sobre vida profissional e pessoal, indo de 
episódios importantes a situações engraçadas. 
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Restaurante - o empresário Múrcio Dias abriu as portas 
do Tokai, que oferece a cozinha fusion com elementos da 
culinária tailandesa, japonesa e chinesa.
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Social
Cumprindo com sua responsabilidade social, o Grupo Servidone, apoia mensalmente o projeto Im-
pactando Gerações, que ensina princípios do esporte às crianças de comunidades carentes. 

calçadoS
A 10° edição da Goiâniacal será realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, no Centro de Con-
venções de Goiânia. A expectativa é que aproximadamente mil e quinhentos lojistas passem 
pelo local durante os cinco dias, movimentando mais de R$ 68 milhões de reais em negócios. 
Mais de 600 marcas brasileiras já confirmaram presença, sendo 30 goianas. A feira marcas de 
calçados, acessórios, artigos esportivos, confecções, perfumaria, relojoaria e escolar.

alimentação
“Maduro e consolidado, segmento de alimenta-
ção é, individualmente, o mais representativo do 
franchising brasileiro”. Essa é uma constatação 
revelada na 13ª Pesquisa Setorial ABF Food Ser-
vice, realizada pela ECD Food Service. o estudo 
também mostrou que as franquias de alimenta-
ção estão se reinventando com foco na experi-
ência do consumidor. uma dessas redes é a let’s 
Eat, restaurante de casual dining, que pretende 
encerrar o ano de 2019 com um faturamento na 
casa dos R$ 25 milhões. A rede iniciou no fran-
chising em 2013 e hoje conta com dez unidades 
abertas, a meta é encerrar o ano com 20. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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PolÍtica econÔmica

Novas normas trabalhistas vão gerar 
economia de R$ 68 bi em 10 anos

as novas normas de 
segurança e saúde 
do trabalho, san-

cionadas hoje (30) pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
gerarão economia de pelo 
menos R$ 68 bilhões nos 
próximos dez anos. A esti-
mativa foi divulgada pela 
Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Mi-
nistério da Economia du-
rante a solenidade de as-
sinatura das novas regras.

As mudanças abrangem 
três das 36 normas regu-
ladoras (NRs). A NR 1, que 
trata das disposições gerais 
sobre saúde e segurança 
no trabalho; e a NR 12, que 
dispõe sobre a segurança 
na operação de máquinas 
e equipamentos, tiveram a 
redação modernizada, com 
regras menos rígidas. A NR 

2, que previa inspeções pré-
vias, foi revogada.

Segundo o secretário 
especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho, 
todas as normas foram de-
batidas por representantes 
do governo, dos trabalhado-
res e dos empregadores na 

Comissão Tripartite Paritária 
Permanente. Ele reiterou 
que os padrões internacio-
nais de diálogo social e de 
segurança continuarão a ser 
respeitados e que a revisão 
das normas teve como ob-
jetivo reduzir a burocracia 
e o custo Brasil (custo para 
produzir no país).

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que o 
governo está tirando amar-
ras da economia, ao pôr em 
marcha a reforma da Pre-
vidência e a modernização 
das relações de trabalho. “As 
relações no Brasil são obso-
letas e representam armas 
de destruição em massa de 
empregos. Hoje temos de 
30 [milhões] a 40 milhões 
de brasileiros sem emprego, 
na informalidade ou desa-
lentados”, declarou.

Para o ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, o governo deu um 
passo importante para 
“tirar o Estado do cangote 
do cidadão”. Para ele, a re-
visão das normas preten-
de facilitar a criação de 
empregos principalmente 
nas empresas de menor 
porte. “O Brasil que que-
remos é o Brasil simpli-
ficado, desburocratizado. 
As medidas têm endereço 
certeiro, a micro e peque-
na empresa, que é o gran-
de empregador brasileiro. 

Nossa meta para o segun-
do semestre é emprego, 
emprego e cada vez mais 
emprego”, discursou.

Desburocratização
A NR 1 terá tratamen-

to diferenciado para os 
pequenos empregadores, 
flexibilizando as regras 
de segurança e de saúde. 
As micro e pequenas em-
presas serão dispensadas 
de elaborar programas de 
prevenção de riscos am-
bientais, de controle médi-
co e de saúde ocupacional, 
caso não atuem em ativi-
dades com riscos químicos, 
físicos ou biológicos.

O novo texto da NR 
1 também moderniza as 
regras de capacitação. O 
tema que, estava disper-
so em 232 itens, subitens, 
alíneas ou incisos de ou-
tras NRs, agora terá um 
capítulo exclusivo dentro 
da norma. Será permitido 
o aproveitamento total ou 
parcial de treinamentos 
quando um trabalhador 

muda de emprego dentro 
da mesma atividade. Se-
gundo a SPE, essas medidas 
devem gerar economia de 
R$ 25 bilhões em dez anos.

Criada na década de 
1970 e revisada em 2010, 
a NR 12, conforme a co-
missão tripartite, era consi-
derada de difícil execução, 
pois não estava alinhada 
com normas internacionais 
de proteção de máquinas e 
trazia insegurança jurídica 
por dúvidas sobre a correta 
aplicação. De acordo com a 
SPE, a atualização reduzirá 
os custos para a indústria 
em R$ 43,2 bilhões nos pró-
ximos dez anos, resultando 
em aumento de 0,5% a 1% 
da produção industrial.

Com redação de 1983, a 
NR 2 exigia uma inspeção 
do trabalho prévia para 
abrir pequenos negócios, 
como lojas em shopping. 
De acordo com o Ministé-
rio da Economia, a revoga-
ção diminui a burocracia e 
reduz a intervenção estatal 
na iniciativa privada.

uma regra foi 
revogada e duas 
foram atualizadas
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O Clube Kaikan receberá nos dias 23 e 24 de agosto a 17ª edição do Bon Odori - o 
Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas no Clube Kaikan, no Setor Ita-
tiaia. Neste ano, o evento tradicional estima público de oito mil pessoas nas duas 
noites de festa. Em 2019 comemora-se os 111 anos da imigração japonesa no 
Brasil e a chegada da “reiwa”, a nova era imperial no Japão (que acompanhará o 
reinado do imperador Naruhito após a abdicação do trono de seu pai, Akihito). 
Os ingressos de 3º lote estão à venda no site www.bilheteriadigital.com. 
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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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os Jogos Pan-Ame-
ricanos de Lima 
estão a todo vapor 

e o Brasil segue conquis-
tando medalhas. Foram 
medalhas na ginástica 
artística, levantamento 
de peso, boliche, vôlei de 
praia, boxe e tiro esporti-
vo. E outras ainda pode-
rão vir no boxe, em lutas 
de Hebert da Conceição, 
Iasmin Ferreira e Flávia 
Figueiredo, programa-
das para a noite de hoje 
(30). Além disso, o han-
debol feminino já garan-
tiu uma medalha, resta 
saber só a cor. A defini-
ção virá na final contra a 
Argentina, às 22h30.

Até agora, o Brasil já 
conquistou 34 medalhas; 
10 de ouro, 8 de prata 
e 16 de bronze. O Brasil 
ocupa o 3º lugar no qua-
dro de medalhas, está 
atrás de Estados Unidos 
(64) e México(43).

Ouro no 
Levantamento 
de peso

Fernando Reis con-
quistou o tri pan-ame-
ricano no levantamento 
de peso. Com uma per-
formance impecável, Reis 
somou 420 quilos levan-
tados, somando o arranco 
e o arremesso, e garantiu 
com folga a medalha de 
ouro. Muito superior aos 
seus adversários, ele le-
vantou 21 quilos a mais 
que o segundo colocado, 
o cubano Luis Manuel 
Lauret, com 399 quilos.

Reis foi para sua últi-
ma tentativa com o ouro 
já garantido e levantou 
230 quilos, algo que ne-
nhum dos demais atletas 
chegou perto de levantar. 
Ao confirmar o levanta-
mento, o brasileiro arran-
cou aplausos do público 
no Coliseu Mariscal Cáce-
res, em Lima.

Ouro na Ginástica 
artística

O ginasta Chico Barret-
to ganhou a medalha de 
ouro no cavalo com alças, 
na tarde de hoje. O brasi-
leiro recebeu a maior nota 
dos oito atletas da final do 
aparelho. Obteve 13.533 
pontos. Completam o pó-
dio o estadunidense Ro-
bert Neff, com 13.466 pon-
tos, e o colombiano Carlos 
Alberto Calvo, com 13.233.

Arthur Zanetti ficou 
com a medalha de prata 
nas argolas, prova da qual 
é o atual campeão olímpi-
co. Ele conseguiu 14.400 
pontos, ficando atrás do 
mexicano Fabian de Luna, 
que fez 14.500 pontos. Za-
netti teve uma boa perfor-
mance, mas cometeu um 
pequeno erro e perdeu 
pontos importantes, que 
poderiam garantir a meda-
lha de ouro. O bronze ficou 
para o argentino Federi-
co Martin Molinari, com 
14.066 pontos. Considera-
do favorito ao ouro, o bra-
sileiro não escondeu sua 
decepção com a prata. Na 
mesma prova, Caio Souza 
ficou em quarto lugar.

Nas barras assimétricas, 
Lorranne Oliveira ficou em 
quarto lugar, com 13.833 
pontos. A brasileira perdeu 
o bronze por pouco mais 
de 100 pontos. A tercei-
ra colocada, a canadense 
Elisabeth Ann Black, fez 
14.000 pontos. Na mesma 
prova, Caroline Pedro ficou 
em sétimo, com 12.766 
pontos.

Prata no Boliche
Marcelo Stuartz ficou 

com a medalha de prata ao 
perder na final para o esta-
dunidense Nicholas Pate. A 
vitória brasileira não veio 
por muito pouco. Pate ter-
minou a partida com 190 
pontos e Stuartz com 189.

Bronze no 
Vôlei de praia

Ângela Rebouças e Ca-
rol Horta conquistaram 
a medalha de bronze no 
vôlei de praia, na tarde 
de hoje. Elas venceram as 
cubanas Maylen Delís e 
Leila Martínez por 2 sets a 
0, em uma partida bastan-
te disputada.

Depois de um início de 
primeiro set ruim, as cuba-
nas se recuperaram e pas-
saram a frente da dupla 
brasileira. Ângela e Carol, 
porém, tiveram força para 
tirar os pontos e viraram 
na reta final do set, quan-
do chegaram aos 16 pon-
tos. As cubanas tentaram 
uma nova virada, mas Ca-
rol explorou o bloqueio e 
fechou o set: 21 a 19.

O segundo set foi ainda 

mais equilibrado. Era pon-
to lá, ponto cá e ninguém 
desgarrava no placar. A 
dupla brasileira garantiu 
o bronze após uma jogada 
de contra-ataque de Carol, 
novamente explorando o 
bloqueio cubano.

Bronze no Boxe
Abner Teixeira perdeu 

a semifinal da categoria 
pesado até 91 kg para o 
cubano Erislandy Cotilla. 
Com a derrota, ele garante 
a medalha de bronze. Os 
dois lutadores fizeram um 
combate equilibrado. Mais 
ágil, Abner foi bastante efi-
ciente nas esquivas mas, 
o cubano, mais alto e com 
maior envergadura, conec-
tou mais golpes.

Já Jucielen Romeu ga-
rantiu vaga na final do 
peso galo feminino após 
vencer a estadunidense 
Yarisel Ramirez, por deci-
são unânime dos juízes. A 
brasileira venceu os três 
rounds e enfrentará a ar-
gentina Leonela Sanchez. 
Keno Marley Machado 
também chegou à final, 
após vencer o mexicano 
Rogelio Torres, por deci-
são unânime dos juízes, na 
categoria semipesado (até 
81 kg). Jucielen e Keno en-
tram no ringue novamente, 
para a disputa do ouro, na 
próxima quinta-feira (1º).

Bronze no 
Tiro esportivo

Robert Schmits ga-
nhou a medalha de bron-
ze ao disputar a final da 

fossa olímpica. Ele fez 
32 pontos, atrás dos es-
tadunidenses Brian Bur-
rows, com 43, e Derek 
Haldeman, com 40. Esse 
é o segundo bronze do 
Brasil no tiro esportivo. 
Júlio Almeida havia con-
quistado a sua medalha 
na categoria pistola de ar 
10 metros.

Tênis
O dia também foi bom 

para o Brasil no tênis. Na 
segunda rodada do tor-
neio de duplas masculi-
no, João Menezes e Thia-
go Wild venceram a dupla 
da Guatemala, Wilfredo 
Gonzalez e Stefan Gonza-
lez, por 2 sets a 0, parciais 
de 6 a 1 e 6 a 4.

Wild também venceu 
no torneio de simples. A 
vitória, pela segunda roda-
da, veio em cima de Kevin 
King, dos Estados Unidos, 

por 2 sets a 0, parciais de 
6 a 4 e 6 a 2.

Pela primeira rodada do 
torneio individual femini-
no, Luisa Stefani venceu a 
mexicana Giuliana Olmos 
por 2 sets a 1, parciais de 
6 a 2 para a brasileira, 7 a 
6 para a mexicana e 6 a 
2 para a brasileira no de-
sempate.

Já Carolina Meligeni 
venceu a canadense Re-
becca Marino de virada. O 
primeiro set foi da cana-
dense, 7 a 4. Os outros dois 
foram de Carolina, ambos 
por 6 a 4.

Handebol
A seleção brasileira fe-

minina disputa a final hoje, 
contra a Argentina. Após 
uma vitória incontestável 
na semifinal, quando ven-
ceu os Estados Unidos por 
34 a 9, as brasileiras jogam 
pelo ouro às 22h30.
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Brasileiro conquista o tri pan-
americano no levantamento de peso

País também ganhou medalha de ouro no cavalo com alças
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