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n O ex-deputado federal Jovair Aran-
tes, na tentativa de se salvar como o 
dono do PTB em Goiás, anuncia aos 
4 ventos que o seu filho Henrique, 
deputado estadual, será candidato a 
prefeito de Goiânia. É conversa fiada.

n Sebastião Caroço está pron-
to para integrar a base do go-
vernador Ronaldo Caiado na 
Assembleia. Só falta resolver um 
problema: ele é inimigo pessoal do 
secretário de Governo Ernesto Rol-
ler. Não há convivência possível. 

n É um mistério: o ex-governador 
Marconi Perillo tem despachado 
com regularidade do seu escritó-
rio político no setor Sul, mas nin-
guém o vê nos aviões de carreira 
da rota São Paulo(onde mora)-
-Goiânia e vice-versa. 

n O presidente Jair Bolsonaro aca-
bou de nomear o advogado Sérgio 
de Abreu Cordeiro Magalhães como 
juiz substituto do Tribunal Regional 
Eleitoral, atendendo a recomenda-
ção do governador Ronaldo Caiado.

n A primeira dama Gracinha Caiado 
não é vista em público desde 17 de ju-
lho, data da sua última postagem no 
Instagram. Ela estaria em São Paulo, 
disposta a não retornar ao protagonis-
mo que teve no governo. 

n Pouca gente sabe: o presidente Lis-
sauer Vieira aproveita as manhãs de 
sábado, quando a Assembleia está 
vazia, para atualizar o expediente do 
seu gabinete e despachar assuntos 
acumulados durante a semana.

n O governo do Estado não revelou 
quanto custou trazer a Campus Par-
ty a Goiás. Sabe-se que quantia bem 
menor seria suficiente para manter a 
edição do Fica deste ano, cancelada 
depois de 20 anos ininterruptos. 

n A casa do vice-governador Lincoln 
Tejota em um condomínio em Goiânia 
foi assaltada. Levaram uma preciosa 
coleção de panelas da grife francesa Le 
Creuset, juntada durante viagens ao 
exterior e avaliada em R$ 60 mil. 

n A ex-deputada Eliane Pinheiro é a 
intermediária dos interesses do ex-
-governador Marconi Perillo junto ao 
presidente da Assembleia Lissauer 
Vieira, geralmente nomeações. Ela é 
uma das comissionadas da Casa.

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

O governador Ronaldo Caiado, se quiser implantar um regime de austeridade fis-
cal em Goiás, não tem nenhum motivo para manter a agência ABC, que consome 
uma fortuna em dinheiro do contribuinte a cada ano para manter a Televisão 
Brasil Central e as duas Rádios Brasil Central. São veículos sem qualquer audi-
ência, com centenas de funcionários pagos pelos cofres estaduais para nada. O 
presidente Jair Bolsonaro, nesta semana, anunciou que vai privatizar a EBC, em-
presa pública federal similar à agência ABC. Na prática, o caso é de extinção pura 
e simples, já que concessões de televisão e rádio são inalienáveis. Em caso de 
desinteresse do órgão mantenedor, devem ser devolvidas à União. É o que Caiado 
deveria fazer, se pretender mesmo fazer um ajuste financeiro capaz de devolver o 
Estado às suas funções de prestador de serviços públicos realmente de interesse 
da população: decretar o fim da linha para a TV e as emissoras de rádio do siste-
ma Brasil Central e economizar milhões de reais, colaborando decisivamente para 
construir um modelo de Estado baseado nos equilíbrio entre receita e despesa. 
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FiM DE FESta: EDitaiS Da UNiÃo, EStaDo E MUNicípioS aGoRa SÓ No DiÁRio oFicial
Teve impacto na imprensa nacional a Medida Provisória do presidente Jair Bolsonaro liberando a União, Estados e municípios da obrigação de publicar editais 
de licitação, tomadas de preços, concursos e leilões em jornais de grande circulação. A partir de agora, basta apenas veicular no Diário Oficial e a exigência de 
ampla publicidade será considerada cumprida. Isso tira dos veículos em papel a sua maior fonte de faturamento – em Goiás há jornais que montaram es-
quemas e vivem exclusivamente dessa fonte de recursos. A legislação determinava que esses editais deveriam ser publicados no mínimo uma vez em jornal 
diário de grande circulação no Estado e, se houvesse, em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra ou evento programado. 
Isso acabou. Isso acabou. A justificativa de Bolsonaro: a obrigatoriedade era obsoleta e representava gastos adicionais para o setor público. Tem 
razão. Em abril último, o presidente já havia sancionado uma lei dispensando a publicação de balanços de empresas em jornais de grande circulação. 

ValE a pENa tRocaR UM MaNDato DE DEpUtaDo poR UM DE pREFEito?
Vale a pena trocar um mandato de deputado federal por um de prefeito municipal? Sim, se for o caso de Caldas 
Novas, um dos principais destinos turísticos do país, e, sim, se a candidata for  , no momento na Câmara Federal, 
mas profunda conhecedora da realidade do município, onde é proprietária de mais de uma dezena de empreen-
dimentos de hotelaria e entretenimento. Com o atual prefeito Evandro Magal concluindo o segundo mandato 
e, portanto, fora da disputa, as possibilidades de sucesso na eleição do ano que vem são imensas para Magda 
Mofatto, que já foi ocupou a prefeitura, fez uma boa administração e tem potencial para repetir a dose e ir muito 
além. Não há adversários à altura, politicamente. Nem muito menos pessoalmente preparados como ela. 

MaRcoNi NÃo DEU RESpoSta paRa aS 3 acUSaÇÕES DE caiaDo
O bateboca de poucos dias atrás entre o governador Ronaldo Caiado e o seu antecessor Marconi Perillo não foi bom para nenhum dos dois. Foi um 
entrevero marcado por expressões pesadas de parte a parte. Como era de ser esperar, mais forte ainda da parte de Caiado, que não poupou adjetivos 
para Marconi e menos ainda denúncias sobre atos ilícitos que teria sido praticados pelo governador e parentes. É aí que está o problema. Caiado citou 
três situações bastante específicas: 1) disse que o pai de Marconi é proprietário de uma fazenda, sem ter a menor condição financeira para isso, 2) acu-
sou o irmão  de Marconi de também ser dono de propriedade rural no Mato Grosso, igualmente sem possuir recursos para tanto e 3) afirmou que 
despesas das filhas e da mulher de Marconi teriam sido pagas por terceiros – não fornecendo maiores detalhes sobre nenhuma dessas imputações. 
O ex-governador pronunciou-se logo após, mas não abordou nenhum desses três casos. Não disse uma palavra a respeito. Está em dívida, portanto. 

cliMa DE GUERRa coNtRa SaNDRo MaBEl Na FiEG-Go
Assumiu um rumo polêmico a gestão do ex-deputado Sandro Mabel como presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. 
O prédio da FIEG, na região do Mutirama, está sendo desocupado para ficar exclusivamente à disposição da instituição e seus depar-
tamentos. Sindicatos patronais lá alojado há tempos, mais de uma dezena, foram despejados – alega-se que o objetivo da construção, 
quando a FIEG era comandada pelo empresário Pedro Alves, foi justamente abrigar pequenos sindicatos. Esses, agora, foram obriga-
dos a se amontoar uma sala e ainda submetidos ao pagamento de aluguel. Quanto aos representantes das grandes indústrias, a re-
clamação é sobre a omissão de Sandro Mabel no debate sobre as mudanças que o governador Ronaldo Caiado ameaça introduzir nos 
incentivos fiscais. Ele não abriu o bico, sob a alegação de que a CPI dos Incentivos Fiscais, na Assembleia, não se interessou em ouvi-lo.

MDB pRopoRÁ aDiN coNtRa o acESSo Do EXEcUtiVo aoS DEpÓSitoS JUDiciaiS
Se for aprovado pela Assembleia, o projeto que autoriza o acesso do Executivo aos depósitos judiciais (seriam mais de R$1,8 bilhão) vai ser 
atacado pela oposição no Supremo Tribunal Federal. o MDB estadual já contratou um advogado, que tem pronta uma ADIN ou Ação Direta 
de Inconstitucionalidade  com pedido de tutela antecipada ao Supremo Tribunal Federal – que, é bom recordar, já suspendeu uma iniciativa 
semelhante do então governador tampão Zé Eliton. Quem vai assinar é o diretório nacional do partido.

aJUStE FiScal apoNta paRa o FiM Da tV E RÁDioS BRaSil cENtRal
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o cerrado está presente desde cedo na vida dos goianos. À 
primeira vista, poucos dão o real valor à sua importância. 
Como imaginar que uma vegetação de árvores esparsas, 

fora da beleza natural, abriga uma das maiores diversidades 
do mundo? Por ser essa reserva, tão importante para o meio 
ambiente quanto a Amazônia, que é importante parar e refletir 
neste 11 de setembro, o Dia Nacional do Cerrado.

Entramos na pior fase da crise hídrica deste ano. Também 
por isso, temos que olhar para o cerrado. Por baixo daquela 
vegetação pouco valorizada, corre uma vasta rede de águas 
subterrâneas, que vão abastecer nascentes e afluentes dos 
nossos grandes rios, como o Amazonas, o São Francisco, o Pa-
raná e o Araguaia, por exemplo.  Sem a preservação do bioma 
cerrado, a vida está em risco.

Certamente, a capacidade de recuperação do nosso bioma 
acaba mascarando o que o homem faz para conseguir extrair os 
seus recursos. Em pouco mais de um mês, vamos ter chuvas e o 
que parecia deserto se transforma em verde, mostrando a rique-
za de frutos e flores que ainda habitam o nosso bioma.

O cerrado está presente em 13 Estados brasileiros e ocu-
pa um quarto do nosso território. Tem 22% do território na-
cional, respondendo por 30% da biodiversidade do país.

Além disso, tem potencial econômico, fornecendo mais de 
200 plantas medicinais e, pelo menos, dez frutos comestíveis, 
utilizados pela indústria.

Resta, então, saber produzir. E, principalmente, saber pro-
teger. Dói muito assistir à beira de estradas ou em imagens 
de TV as imagens comuns de fogo tomando conta do nosso 
bioma. Por acidente, por negligência ou por ganância.

Assim como se tem mostrado necessário na luta pela pre-
servação do Meia Ponte, é preciso fazer cumprir as regras, para 
que o meio ambiente seja respeitado em nosso bioma mais tra-
dicional. Isso para que os empreendimentos aqui instalados não 
degradem mais as nossas áreas de cerrado. Metade dele já se 
foi. Se a degradação avançar mais, sobrará pouco mais do que 
lembranças do passado. Apesar de todas as riquezas do cerrado.

O futuro exige essa reflexão. E um pouco de ação de 
todos nós.

Gustavo Cruvinel
É presidente da 
Comissão do Meio 
Ambiente da Câmara 
Municipal de Goiânia

Cerrado, caminho 
das águas

os deputados estaduais terão uma extensa pauta de projetos para serem analisados na primeira sessão plenária desta semana, às 15 horas desta terça-feira, 10, no plenário 
Getulino Artiaga da Assembleia Legislativa. A pauta prévia contempla uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), 3 vetos da Governadoria, 119 projetos de iniciativa parla-
mentar aptos a serem apreciados em primeira e segunda votações, 43 pareceres favoráveis e contrários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), um da Comissão 

de Tributação, Finanças e Orçamento, dois da Comissão de Saúde e Promoção Social, além de 36 requerimentos dos parlamentares.
A PEC a ser apreciada em primeira votação é de autoria do deputado Vinicius Cirqueira (Pros) que acrescenta os parágrafos 6º, 7º e 8º ao artigo 101 da Constituição do Estado. 

As alterações visam permitir convênios entre o Estado e os municípios goianos, com vistas ao envio de relatórios mensais das operações realizadas com cartões de crédito e dé-
bito para fins de fiscalização e recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Nessa PEC foi incluída, pelo líder do Governo, deputado Bruno Peixoto (MDB), 
emenda aditiva que modifica outro artigo da Constituição Estadual, o de número 158, promovendo, assim, alteração nos porcentuais destinados ao financiamento da educação 
superior e básica, de responsabilidade do Estado.

Ao propor alterar o artigo 158 da Constituição, o Poder Executivo prevê que o Estado vai aplicar, anualmente, no mínimo 25% da receita de impostos, compreendida e prove-
niente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, na educação básica, na educação profissional e no ensino superior, incluída a Universidade Estadual de 
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Plenário aprova em primeiro turno PEC que 
muda aplicação de recursos na Educação

o Plenário da As-
sembleia aprovou 
durante a sessão 

ordinária desta terça-feira, 
10, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) de nº 
990/19, assinada pelo de-
putado Vinícius Cirqueira 
(Pros), que contém emen-
da que propõe mudanças 
na aplicação de recursos 
da Educação.  A PEC foi 
votada depois da aprova-
ção de um requerimento 
do líder do Governo, Bruno 
Peixoto ( MDB), que pedia 
a urgência e preferência 
da matéria. Em outro re-
querimento, ele solicitou 
a prorrogação da sessão 
para que a proposta fosse 
votada ainda nesta tarde. 

A proposta foi aprovada 
por 30 votos favoráveis e 
nove votos contrários, ne-
nhuma abstenção, em pri-
meiro turno, em votação 
nominal no painel eletrô-
nico. Votaram contrários 
a matérias os deputados: 
Claudio Meirelles (PTC), 
Lucas Calil (PSD), Henri-
que Arantes (PTB), Antônio 
Gomide (PT), Alysson Lima 
(Republicanos), Adriana 
Accorsi (PT), Gustavo Se-
bba (PSDB), Helio de Sou-

sa (PSDB) e Leda Borges 
(PSDB).

A PEC acolhe a emen-
da do líder do Governo no 
Legislativo goiano, Bruno 
Peixoto, que propõe mu-
danças na aplicação de 
recursos da Educação, por 
incluir a verba destinada 
à Universidade Estadu-
al de Goiás (UEG) dentro 
dos 25% do orçamento do 
Estado destinados à Edu-
cação. A emenda atende 
a uma solicitação do go-
vernador Ronaldo Caiado 
(DEM).

Em seu pronunciamen-
to durante a sessão, Viní-
cius Cirqueira disse que 
deputados de oposição 

pediram que ele retiras-
se a PEC de tramitação, já 
que a bancada discorda 
da emenda que modifica 
a aplicação de recursos da 
Educação.

Cirqueira defendeu a 
emenda e ressaltou que 
“os deputados que dizem 
que a UEG está perdendo 
recurso, estão mentin-
do”. Após explicar o teor 
do texto original da PEC 
(sem a emenda), e res-
saltar a importância do 
projeto para a sociedade 
goiana, o deputado disse 
que a soma destes fato-
res faze com que ele não 
queira retirar a PEC de 
tramitação.

O que diz o texto 
original da PEC

O texto proposto por 
Vinícius Cirqueira autoriza 
a celebração de convênios 
entre o Estado e os muni-
cípios para o compartilha-
mento de informações so-
bre as transações realizadas 
por meio dos cartões de 
crédito e débito, de modo 
que as comunas, de posse 
de tais informações, pos-
sam fazer o lançamento da 
obrigação tributária e ir em 
busca de tais receitas.

De acordo com justifica-
tiva da proposição, trata-se 
de iniciativa que “contri-
buirá sensivelmente para 
o incremento das receitas 

tributárias de nossos mu-
nicípios, ajudando-os a 
superar os efeitos da crise 
fiscal que a todos assola e 
permitindo a melhoria da 
qualidade de vida de nos-
sa população”.

Debates 
em Plenário

O deputado Talles Barre-
to (PSDB) criticou a PEC da 
Educação. “Triste, esse Go-
verno ganhou legitimamen-
te e agora tem que assumir 
a responsabilidade. Ele 
tinha tudo para fazer uma 
transição de verdade, co-
nhecer e entender o Estado”.

O parlamentar ainda 
criticou a escolha da secre-
tária que assumiu a pasta 
da Educação. “Foi buscar a 
secretária lá em Rondônia, 
que não conhecia um pin-
go da nossa história. A pri-
meira coisa que ela fez 
foi um reordenamento 
que acabou com nossas 
escolas de tempo inte-
gral. Esse Governo en-
xerga a Educação como 
gasto e não como inves-
timento”, declarou.

Barreto afirmou ain-
da que o deputado que 

votar a favor da PEC, 
independentemente de 
ser base ou oposição, é 
inimigo da Educação.

O deputado Chico KGL 
(DEM) subiu à tribuna para 
encaminhar voto favorá-
vel à Proposta de Emenda 
Constitucional. “Ao longo 
de muito tempo, nossa 
Educação foi sucateada 
e nós sabemos do desca-
so que acontece na nossa 
Educação. Algo precisa ser 
feito. Tenho aqui muita 
responsabilidade e enca-
minho voto favorável à 
matéria”, destacou.

O deputado Amauri Ri-
beiro (Patriota) também 
manifestou voto favorável 
à PEC e perguntou onde 
estavam os deputados de 
oposição quando o Gover-
no passado não aplicou o 
índice regulamentar de 
25% na Educação. 

O deputado Delegado 
Humberto Teófilo (PSL) 
também subiu à tribuna 
durante o encaminhamen-
to de voto. Ele manifes-
tou voto favorável a PEC 
e afirmou que está com a 
consciência tranquila de 
que não haverá desmonte 
da UEG.

O PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA APROVOU DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA TERÇA-FEIRA, 10, A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
(PEC) DE AUTORIA DO DEPUTADO VINÍCIUS CIRQUEIRA, E QUE CONTÉM EMENDA DO LÍDER DO GOVERNO, BRUNO PEIXOTO
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serviços online 

Vapt Vupt anuncia agendamento 
online para alguns serviços

Para a otimização e 
modernização na 
prestação dos ser-

viços disponíveis no Vapt 
Vupt, o Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
da Administração (Sead), 
anuncia o agendamento 
online (http://www.vap-
tvupt.go.gov.br/) para al-
guns serviços oferecidos.

A partir do próximo dia 
23, segunda-feira, os proce-
dimentos para emissão de 
Carteira de Identidade, Car-
teira de Trabalho e entra-
da do benefício de Seguro 
Desemprego passam a ser 
obrigatoriamente agenda-
dos para atendimento nas 
agências de Goiânia, Anápo-
lis e Região Metropolitana, 
que efetuam os serviços. A 
marcação será iniciada em 
16 de setembro por meio 
do site do Vapt.

A medida faz parte do 
processo de transforma-
ção física e tecnológica do 
Vapt Vupt, para assegurar 
conforto e comodidade 
aos usuários. O programa 

segue o mesmo protoco-
lo de atendimento há 20 
anos e, portanto, a implan-
tação de uma nova tecno-
logia vai propiciar outro 
nível de atendimento.

Quatro unidades pas-
sam a exigir o agenda-
mento prévio para a efe-
tivação dos serviços de 
Carteira de Trabalho e 
Seguro Desemprego, e 13 
vão disponibilizar a mar-
cação para emissão de 
Carteira de Identidade, 
sendo sete localizadas na 
capital e outras seis em ci-
dades próximas.

O procedimento para 
emissão de identidade já 
ocorre em cinco agências 
(Portal Shopping, Buena 
Vista, Garavelo, Aparecida 
Shopping e Buriti Sho-
pping), propiciando um 
atendimento ágil e sem 
filas, com um tempo mé-
dio de espera aproximado 
de cinco minutos. Além 
de Goiânia, o serviço será 
disponibilizado também 
nas cidades de Anápolis 

(Anashopping), Senador 
Canedo e Trindade.

Outras medidas
Outras ações já estão 

sendo implantadas para 
melhorar os serviços, é o 
caso do portal do Vapt Vupt. 
Com navegação simplifica-
da e com informações pre-
cisas sobre as unidades de 
atendimento, o site facilita o 
acesso cidadão aos serviços 
disponíveis.

Além do indicativo de-
talhado dos postos do Vapt 

Vupt, como horário de fun-
cionamento, localização 
e os serviços disponíveis 
nas agências, a população 
acompanha, em tempo 
real, a fila de atendimento 
dos serviços prestados em 
todas as unidades.

Atendimento 
Expresso

A modalidade do Aten-
dimento Expresso está dis-
ponível na Unidade Central 
do Servidor (Palácio Pedro 

Ludovico), Campinas e no 
Araguaia Shopping. Trata-se 
de uma senha especial de 
atendimento, em um guichê 
exclusivo, para entrega de 
CNH, emissão de IPVA, en-
trega do cartão do Ipasgo, 
emissão de guias e boletos, 
entrega do Passe Livre Es-
tudantil, inscrições diversas 
e o recadastramento dos 
aposentados e pensionis-
tas do Ipasgo. A novidade 
desburocratiza o processo 
e garante mais celeridade 
para o cidadão que precisa 

resgatar seu documento.

Mais Horas
O programa Vapt Vupt 

Mais Horas, estendeu o ho-
rário da prestação de ser-
viços na unidade Araguaia 
Shopping até as 22h, de 
segunda a sexta. Aos sába-
dos o atendimento perma-
nece até 12h. A intenção é 
expandir o programa para 
outras unidades, melho-
rando a disponibilidade 
de serviços e o atendi-
mento ao cidadão.

A medida faz parte do processo de 
transformação física e tecnológica do 
Vapt Vupt, para assegurar conforto e 
comodidade aos usuários
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Faculdade realizará Feira Virtual de Estágios 
e Empregos com mais 7 mil oportunidades
Até sexta-feira, dia 13 de 
setembro, a Estácio pro-
moverá sua 3ª Feira Virtu-
al de Estágios e Empregos, 
da qual poderão participar 
alunos, egressos e não alu-
nos. Para acessar o conte-
údo, os interessados deve-
rão fazer seu pré-cadastro 
no link: https://portal.es-
tacio.br/feira-empregabi-
lidade/. Durante este perí-
odo, 24 horas por dia, será 
possível conferir carreiras 
em evidência e mais de 
sete mil vagas que serão 
oferecidas para estudantes 
de todo o Brasil. Empresas 
como Cervejaria Ambev, 
Amil, IBM, Itaú Unibanco, 
OLX, Stone Pagamentos, 
Universia Santander, Info-

globo, brMalls, Estante Má-
gica, White Martins, dentre 
outras já aderiram à inicia-
tiva. A Cia de Talentos, CIEE, 
Fundação Mudes, Nube, Si-
queira Castro Advogados, 
Trench Rossi Watanabe 
Advogados e Castro Neves 
também disponibilizarão 
diversas vagas.  

Além das oportunida-
des de estágios e empre-
gos, a Feira Virtual também 
oferecerá aos estudantes 
de todo o Brasil palestras e 
conteúdos sobre as novas 
profissões que estão sur-
gindo no mercado, como 
alavancar a carreira, dicas 
para elaboração de currí-
culos, como se comportar 
e o que dizer durante uma 

entrevista e muitos mais. 
A interação entre partici-
pantes e empresas será 
realizada por meio de chat 
conforme programação e 
agenda da feira. A CMOV 
disponibilizará aos alunos 
e ex-alunos da Estácio 
mil acessos exclusivos à 
plataforma de desenvol-
vimento de carreira.   

“A nossa Feira Virtual já 
faz parte do calendário dos 
estudantes de todo o país 
e é uma ferramenta que 
oferece uma oportunidade 
ideal para todos àqueles 
que desejam aumentar suas 
chances no mercado de tra-
balho, além de ser uma fer-
ramenta que permite atua-
lizar as carreiras dos alunos, 

aumentando o network 
com as grandes instituições 
– companhias nacionais e 
multinacionais. A terceira 
edição está cheinha de no-
vidades e inovações, vale a 
pena conferir”, afirma Pílade 
Moraes, Diretor da Área de 
Empregabilidade da Estácio.   

A Estácio, uma empresa 
da holding YDUQS, é uma 
das maiores e mais respei-
tadas instituições do se-
tor educacional brasileiro. 
Há 49 anos, proporciona 
acesso a um ensino de ex-
celência em larga escala e 
de maneira única. Está pre-
sente em 23 estados e no 
Distrito Federal, por meio 
do ensino presencial, e em 
todo o Brasil com o EaD, 

contando com mais de 500 
mil alunos matriculados.   

Atuante em projetos 
que contribuem para o 
desenvolvimento social e 
cultural do País, a Estácio 
promove o Programa de 
Responsabilidade Social 
Corporativa Educar para 
Transformar. O programa, 
que apoia iniciativas em 
cinco pilares - Esporte, 
Escola, Cidadania, Cul-
tura, Inovação e Empre-
endedorismo – reflete o 
compromisso do Grupo 
Estácio de oferecer uma 
educação acessível e de 
qualidade e, assim, gerar 
um impacto positivo para 
a construção de uma so-
ciedade mais justa.

Di
vu

lg
aç

ão



5quarta-feira, 11 DE SETEMBRO DE 2019 social

  A produção do Popload Festival 
anunciou em seus perfis nas redes sociais 
que a banda Beirut, confirmada como uma 
das principais atrações da edição deste 
ano, precisou cancelar sua apresentação.

  A Paramount Brasil liberou um vídeo 
dos bastidores de “Projeto Gemini”, novo 

filme estrelado por Will Smith. O longa traz 
o ator em duas versões, a atual e seu clone 
mais jovem. 

  A banda McFly publicou um vídeo bem 
misterioso em seu perfil oficial no 
Instagram. Nele, uma imagem aparece 
sofrendo interferência ao som de uma 

guitarra. Será que estão de volta?

  O novo filme de “As Panteras” chega 
em breve aos cinemas e uma das 
músicas que compõem a trilha sonora do 
longa é uma colaboração musical de três 
divas da música: Ariana Grande, Miley 
Cyrus e Lana Del Rey.

VFNo
O Boticário elegeu a maquiagem para celebrar 

a próxima edição do Vogue Fashion’s Night Out 
Flamboyant. No dia 12 de setembro, a partir das 14h, 

de hora em hora, haverá workshop gratuito para 
clientes com o maquiador Sadi Consati na loja do piso 

1. As oficinas serão abertas ao público e não haverá 
necessidade de inscrição. Como opção de cenário nas 
fotos haverá uma área instagramável no piso 1, com 

a réplica de uma capa de revista gigante. Além disso, 
todo cliente que levar uma embalagem vazia de 
produto de beleza de qualquer marca vai ganhar 

uma ecobag personalizada.

oUTBacK
O Outback lançou essa semana novas versões de 

seus clássicos. O ‘All Stars’ traz a releitura da famosa 
costela da marca em uma versão desossada, 

empanada e recheada de queijo. A ação também 
apresenta o tradicional hambúrguer servido no 

pão australiano, mas agora com uma generosa 
cobertura de molho cheddar ranch derretido e 

um imponente telhado de 8 fatias entrelaçadas 
de bacon. E para finalizar, um trio das sobremesas 
mais queridinhas do restaurante. Os novos pratos 

já estão disponíveis por tempo limitado.

DEGUsTaÇÃo
Os produtos da indústria goiana GSA estão 

presentes em vários pontos do país. E entre os 
dias 11 e 14 de setembro estarão na 19ª Feira do 

Comércio e Indústria de Imperatriz (Fecoimp), 
que será realizada no Centro de Convenções 

de Imperatriz (MA). Para apresentar o portfólio 
das marcas Sandella e Refreskant, a indústria 

goiana terá uma cozinha exclusiva com ação de 
degustação para os visitantes. A expectativa é 
que 35 mil visitantes passem pelo local. Com o 

tema “Seja Você a Transformação”, esta edição da 
feira ressalta a importância de alinhar tecnologia a 

estratégias de negócios efetivos.

MUsical
O diretor da Pinheiro Produções Artísticas, 

Luiz Roberto Pinheiro, traz para o Flamboyant 
Shopping uma livre adaptação da obra de 

Monteiro Lobato “Sítio do Picapau Amarelo”, 
em única apresentação no dia 22 de setembro.  

Em ritmo de superprodução, a exemplo dos 
espetáculos anteriores do diretor, o musical vem 

cheio da magia do folclore Brasileiro e prende a 
atenção tendo de adultos quanto de crianças. 

Com duração de 1 hora, o musical é composto por 
vários efeitos cenográficos, 90 peças de figurino e 
atores talentosos. As cinco canções apresentadas 

são originais e foram compostas especialmente 
para a montagem pelo musicista Can Kanbay. Os 

ingressos para o musical, estarão disponíveis para 
compra a partir do dia 6 de setembro no Piso 1 do 

Flamboyant Shopping, em frente loja C&A.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Casamento - Jornalista Fayda Chiarella celebrou casamento com o jornalista Victor Hugo Araújo no último domingo 
(8), em vestido especialmente feito pela estilista Juliana Santos, que esteve presente com seu sócio Fernando Diniz. 

Beleza - Os empresários Mallony Farias e Abraão Alcâtara 
vão inaugurar nesta quinta-feira (12), o salão de beleza 
Concept Life Hair, localizado no Setor Sul. 

2 3

4

Congresso - O médico neuropediatra Eduardo 
Martins participou do congresso internacional da 
Assiciação Brasileira de Neurologia Psiquiatrica e 
Profissionais Afins (ABENEPI) que aconteceu na 
cidade de Vitória- ES na última semana. 
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Tributo - Nesta quinta-feira, 12 de setembro, a partir 
das 20h, acontece mais uma edição do Executiva no 
Palco, no Metropolitan Mall. O evento terá como 
atração um tributo aos Beatles com o “SHOW BEAT 
AND SHOUT” da Banda Versário.
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Vagas
Até sexta-feira, dia 13 de setembro, a Está-
cio promoverá sua 3ª Feira Virtual de Está-
gios e Empregos, da qual poderão participar 
alunos, egressos e não alunos. Para acessar 
o conteúdo, os interessados deverão fazer 
seu pré-cadastro no link:  https://portal.es-
tacio.br/feira-empregabilidade/. Durante 
este período, 24 horas por dia, será possí-
vel conferir carreiras em evidência e mais 
de sete mil vagas que serão oferecidas para 
estudantes de todo o Brasil.

inVestimentos
Dos R$ 110 milhões em aportes programa-
dos para 2019, a DMCard acaba de captar 
R$ 70 milhões em cotas seniores por meio 
do FIDC DMCARD, uma operação estrutu-
rada em parceria com a XP Investimentos. 
Os recursos serão destinados dar conti-
nuidade ao forte ritmo de crescimento 
dos últimos anos, para a aquisição de 
novas carteiras de cartões private label e 
também para reforçar o caixa da empresa. 
Além disso, em 2019 realizou outras 5 cap-
tações junto aos bancos Santander, Caixa 
Econômica Federal, Sofisa, Pine e ABC 

Brasil, em um montante aproximado de 
R$ 20milhões. A operação do FIDC ocorre 
logo após a DMCard anunciar a compra da 
carteira de cartões próprios da Unidasul, 
uma grande rede supermercadista do Rio 
Grande do Sul, como também a carteira 
do Supermercado Hiperideal, com lojas 
espalhadas na região Norte do Brasil.

goiás
A Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) divulgou nesta terça-feira, 10 de 
setembro, dados da safra de grãos 2018/19 
que colocam Goiás num cenário de desta-
que, com recorde na produção. Os dados 
apontam, por exemplo, que enquanto no 
Brasil houve crescimento de 6,4% na safra 
de grãos, passando de 227,7 milhões de to-
neladas na safra 2017/18 para 242,1 milhões 
de toneladas na safra 2018/19, Goiás teve 
incremento de 15,6%, passando de 21,25 
milhões de toneladas na safra 2017/18 para 
24,57 milhões de toneladas de grãos pro-
duzidos na safra 2018/19 - sendo, ainda, 
reconhecido como o Estado que apresen-
tou o maior crescimento da produção de 
grãos na Região Centro-Oeste.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Boletim

Governo aumenta previsão de 
crescimento da economia para 0,85%
o governo aumentou 

ligeiramente a pre-
visão para o cresci-

mento da economia brasi-
leira de 0,81% para 0,85%, 
neste ano. A estimativa de 
crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, foi 
divulgada hoje (10), no bo-
letim Macro Fiscal.

“Projeta-se a recu-
peração da atividade a 
partir de setembro deste 
ano, como resposta dos 
efeitos iniciais do corte 
de juros, da elevação da 
confiança e início das li-
berações de recursos do 
saque imediato do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço”, diz o relatório.

Inflação
A estimativa para a 

inflação, calculada pelo 
Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo 
(IPCA), passou de 3,8% 
para 3,6%, em 2019.

Segundo o boletim, 
a revisão para baixo na 
estimativa foi causada 
pela “descompressão” dos 
preço de alimentos. “Após 
choque de alta desses 
preços no primeiro tri-
mestre, houve reversão 
parcial no segundo tri-
mestre, com tendência 
mantida para os meses 
de julho e agosto”. O bo-
letim também destacou 
os reajustes de combus-
tíveis e energia elétrica e 
a “relativa estabilidade da 
inflação de serviços”.

A previsão para 2019 
está abaixo do centro da 
meta de inflação, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, que é 4,25% 
em 2019, com interva-
lo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para 

cima ou para baixo.

Desafios para 
a economia

O secretário de Política 
Econômica do Ministério 
da Economia, Adolfo Sa-
chsida, afirmou que há 3 
desafios a serem supera-
dos para a retomada do 
crescimento econômico 
de longo prazo: um impor-
tante, um urgente e um de 
conjuntura. Ele classificou 
como importante a recu-
peração da produtividade 
da economia brasileira, 
que entre 2010 e 2017 re-
cuou a uma taxa de 2,11%. 
“Se nós não recuperamos 
a produtividade da eco-
nomia brasileira não 
haverá crescimento sus-
tentável de longo prazo”, 
disse. Sachsida afirmou 
que foram “anos de po-
líticas econômicas equi-

vocadas que acabaram 
com o crescimento da 
produtividade no Brasil”.

Sachsida classificou 
como desafio urgente o 
cenário fiscal. “É funda-
mental endereçarmos a 
questão fiscal no Brasil. A 
nova Previdência foi um 
passo fundamental, mas 
uma ampla agenda ain-
da é necessária para re-
solver esse desafio”, dis-
se. E por fim, o terceiro 
desafio é a conjunta in-
ternacional, com “desa-
celeração generalizada” 
na economia mundial.

Liberação do FGTS
No boletim, a Secreta-

ria de Política Econômi-
ca analisou o impacto da 
liberação de saques do 
FGTS. Por meio a Medida 
Provisória 889 de 2019 o 
governo liberou, a retirada 
de até R$ 500 por conta 

ativa ou inativa do FGTS, 
chamado de saque ime-
diato, e a partir de abril do 
próximo ano, foi criada a 
modalidade do saque ani-
versário. Segundo a Caixa, 
o saque Aniversário é uma 
alternativa à sistemática 
de saque por rescisão do 
contrato de trabalho, que 
permitirá a retirada de 
parte do saldo da conta 
do FGTS anualmente, no 
mês de aniversário.

Para a secretaria, as 
medidas de curto prazo 
da liberação do saque 
são aumento do consu-
mo e redução do endi-
vidamento das famílias. 
“À medida que as famí-
lias podem quitar suas 
dívidas, as condições 
de crédito melhoram, 
sendo esse um fator re-
levante para o novo ci-
clo da retomada do cres-
cimento”, diz o boletim.

O saque aniversário 
gera efeitos de longo 
prazo: redução da ro-
tatividade no mercado 
de trabalho, redução da 
informalidade, desone-
ração do trabalho e ex-
pansão do crédito. À me-
dida que o trabalhador 
permanece no emprego, 
o valor do saque conver-
ge para um valor próximo 
a um salário anual adi-
cional. “Assim, o retorno 
marginal de permanência 
no emprego aumenta ao 
passar do tempo, ao invés 
de reduzir, como ocorre 
na sistemática de saque 
por demissão. O resulta-
do é uma redução da ro-
tatividade no mercado de 
trabalho. Esta implica em 
aumento dos investimen-
tos em treinamento, além 
de ganhos com a experi-
ência, que elevam a pro-
dutividade do trabalho”.

De 13 a 15 de setembro, a Drogaria Santa Marta vai disponibilizar alguns 
produtos infantis a preço de custo.   São fraldas, leites, lenços umedeci-
dos, pomada para assadura e linha para higiene do bebê de marcas como 
Pampers, Mamypoko, Johnsons, Nestlé e Huggies. A promoção vale ape-
nas para a unidade da Avenida T-63, 770, no Setor Bueno, em Goiânia. Os 
pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cheque (sob consulta), cartão 
de débito ou no cartão de crédito em parcela única.
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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

Edital de Curatela Processo: 5546273.80.2018.8.09.0051 Promovente:
Magaly Mendonça de Paula Promovido: Honório Crisostomo de Paula
Natureza da Ação: Interdição ( CPC ) Valor da Ação: 954,00 Prazo do
Edital (art. 755, § 3º, CPC): 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias. O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito Wilson Ferreira Ribeiro, da 2ª
Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. Faz saber,
a quem interessar possa, que por sentença, já transitada em julgado,
a requerimento de Magaly Mendonça de Paula, foi declarada a
curatela de Honório Crisostomo de Paula, CPF n° 070.890.581-15,
sendo nomeado ao mesmo Curador(a) o Sr.(a) Magaly Mendonça de
Paula, CPF n° 507.107.961-53. Sentença: 1. Ante o exposto, Acolho o
parecer ministerial de evento 29 e Julgo Procedente o pedido con-
stante na inicial para Nomear Magaly Mendonça de Paula, ora requer-
ente e filha, como curadora especial de Honório Crisostomo de Paula
nos termos da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
mediante compromisso legal. 2. Expeça-se Termo de Curatela especí-
fica para atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e nego-
cial, bem como inclusive perante o órgão previdenciário (art. 85, da Lei
13.146/15 c/c art. 1.782 do Código Civil). 3. Deverá a curadora prestar
contas anualmente de sua administração, conforme art. 84, §4º, da Lei
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).4. Após o trânsito
em julgado, atendendo-se ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, e no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, Inscreva-se a pre-
sente sentença no registro de pessoas naturais e imediatamente pub-
licada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impren-
sa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com inter-
valo 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total
a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.5.
Sem custas, já que sob gratuidade da justiça.6. Por fim, Arquivem-se
os autos, mediante as baixas e cautelas de estilo. Já tendo prestado o
compromisso legal em Cartório. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados, expediu-se o presente, que será afixado no Placar
do Fórum. Goiânia, 7 de agosto de 2019. Wilson Ferreira Ribeiro, Juiz
da 2ª Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.
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Nos estados UNidos

Seleção brasileira é superada pelo 
Peru em amistoso em Los Angeles

Nesta quarta-feira 
(11), a Seleção Bra-
sileira enfrentou o 

Peru, no Los Angeles Me-
morial Coliseum, na Ca-
lifórnia (EUA), criou boas 
chances, mas foi supera-
da por 1 a 0. Este foi o se-
gundo amistoso do mês 
da equipe do técnico Tite 
nos Estados Unidos, que 
agora volta aos campos 
na data FIFA de outubro.

O jogo
No primeiro tempo em 

Los Angeles, os finalistas 
da Copa América fizeram 
um jogo equilibrado. No 
início, os times entraram 
cautelosos e a primeira 
chegada saiu aos 13 minu-
tos, quando Yotún cobrou 

falta da esquerda e a de-
fesa da brasileira afastou 
o perigo. Na sequência, 
Philippe Coutinho cobrou 
escanteio da esquerda, e 
a zaga peruana fez o corte, 
tirando Casemiro do lance. 
Depois, aos 19, Richarlison 
deu ótimo passe para Fir-
mino, que recebeu pela di-
reita e passou para David 
Neres. O camisa 7 se livrou 
da marcação de Gallese, 
mas acabou desarmado 
por Advíncula na hora da 
finalização. Os adversários 
responderam no chute de 
Flores, que bateu de ca-
nhota e viu Ederson jogar 
para escanteio. A outra boa 
chance da primeira etapa 
foi da Canarinho. Aos 24, 
Richarlison tabelou com 

Firmino pelo meio, rece-
beu de volta e finalizou de 
primeira, mas a bola saiu à 
direita do goleiro peruano.

Na volta do intervalo, 
o Brasil seguiu em bus-
ca do gol e quase abriu o 
placar aos oito minutos, 
quando Marquinhos lan-
çou a bola do campo de 
defesa, Firmino ajeitou e 
fez o pivô para Coutinho, 
que encheu o pé para ba-
ter de primeira e obrigar 
Gallese a fazer boa defe-
sa. O camisa 1 peruano 
seguiu trabalhando na 
partida. Aos 16, Coutinho 
ficou com a bola após 
cobrança de escanteio 
curto e, mais uma vez, o 
goleiro adversário segu-
rou. No lance seguinte, foi 

a vez do chute de David 
Neres ser parado em Gal-
lese. Em outra boa chance 
da Canarinho, Neymar ta-
belou com Vinicius Junior, 
deu um chapéu em Santa-

maría, mas acabou sendo 
desarmado. Aos 39, o Peru 
marcou o único gol da par-
tida com Abram, que subiu 
bem após cobrança de fal-
ta e desviou para fazer 1 a 

0. A Seleção Brasileira não 
desanimou e seguiu levan-
do perigo ao gol peruano, 
mas não teve mais tempo 
de conseguir alterar o pla-
car em Los Angeles.

No Memorial Coliseum, equipe peruana bateu o Brasil 
por 1 a 0 em último amistoso da data FIFA de setembro

Lu
ca

s F
ig

ue
ire

do
 / 

CB
F


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

