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Com apoio de Bolsonaro, 
Major supera pressões para 
substituí-lo na liderança
O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), está vencendo as resistências contra a sua per-
manência na liderança. Com o apoio firme do presidente 
Jair Bolsonaro, que mesmo diante de algumas escorrega-
das na relação com outros parlamentares na Câmara, e as 
consequentes pressões junto ao Planalto para substituí-lo, 
o presidente resistiu a todas elas. E com isso o tempo vai 
passando, o Major vai adquirindo experiências e como tem 
surgido nesses últimos meses dezenas de assuntos que 
chamaram mais a atenção da mídia, a questão das broncas  
contra o Major vão ficando em segundo, terceiro ou quarto 
planos. A começar pelo próprio presidente Bolsonaro, que 
tem sido uma fonte de declarações polêmicas,  fatos que 
acabam por engolir os espaços para que outros assuntos 
menos controversos ganhem destaque no noticiário. A 
guerra contra os que tentaram   derrubá-lo da liderança 
do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Major Vítor 
Hugo vem vencendo todas, o que não se sabe até agora é 
se o trabalho que ele vem desenvolvendo como parlamen-
tar na Câmara, até aqui, é suficiente para lhe credenciar a 
se reeleger, em 2022. Quais projetos o deputado já apre-
sentou, propondo algo para promover o desenvolvimento 
do Estado e melhor a vida dos goianos?

amianto
A possível volta da produção de amianto para a expor-
tação na Mineradora Sama em Minaçu, região Norte do 
Estado, que vem sendo estudada pelo governo estadu-
al, pode ser uma boa medida para a economia da região. 
Com a decisão do STF de proibir a exploração do minério, 
Minaçu viu os seus empregos serem extintos de um dia 
para outro com a decisão e sua principal atividade econô-
mica entrar em colapso a medida. Se comparada a situa-
ção com situação dos seus momentos áureos, como nas 
décadas de 80 e 90, por exemplo, com a de hoje, Minaçu 
lembra uma cidade fantasma. Falta saber, no entanto, se 
o STF permitirá a reativação da exploração da minerado-
ra, mesmo que apenas para a exportação.

REElEição passa 
a sER dúvida
A continuar a base de apoio do 
governador Ronaldo Caiado na As-
sembleia, que pode chegar a até 31 
dos 41 deputados, em tese a reelei-
ção do deputado Lissauer Vieira à 
Presidência da  Casa pode perder 
força. Em que pese o fato de ele 
ainda contar com o apoio da maio-
ria dos parlamentares, não dá para 
afirmar enfaticamente que a situa-
ção não sofra alteração no decorrer 
dos próximos meses. Como já defi-
nia o saudoso deputado Magalhães 
Pinto (MG) que “política é como 
uma nuvem, que está sempre di-
ferente a cada vez que se olha para 
o Céu”, por isso, quem pratica a ati-
vidade tem que estar com os olhos 
sempre atentos, o tempo todo. 

sERá?
Comentário entreouvido no Su-
doeste goiano nos últimos dias dá 
conta de que por conta de uma su-
posta divisão de opiniões da famí-
lia, o prefeito Iris Rezende estaria 
propenso a não disputar a reeleição 
e apoiar o ex-prefeito de Aparecida, 
Maguito Vilela, para a missão. E 
tem mais, o comentário contém o 
detalhe de que a mulher do sena-
dor Vanderlan Cardoso (PP)  seria 
a candidata a vice, na chapa com o 
emedebista. Entretanto, não há ne-
nhuma confirmação e nem que tal 
articulação realmente tenha exis-
tido em algum momento, em que 
pese o fato de notícia sobre esse 
tema vir sempre com muita força, 
quando surge na região Sudoeste.   

E daniEl?
Bom, na suposição de uma chapa 
como essa em Goiânia, com Ma-
guito Vilela candidato a prefeito e 
a mulher do senador Vanderlan na 
vice, seria bem possível que uma de 
duas alternativas estaria ocorren-
do: Daniel Vilela, filho de Maguito 
e candidato derrotado na eleição 
de governador ano passado, seria 
candidato a prefeito de Senador 
Canedo ou à vaga de senador, em 
2022. Uma das duas estaria amar-
rada nesse “novelo”. 

iRis não tEmE uRnas

O prefeito Iris Rezende nunca foi 
de desistir fácil de algum projeto 
político-eleitoral, mesmo quando 
o espectro de probabilidades lhe 
apresentava obstáculos mais difí-
ceis de ser superados.  Ainda que 
ele não tenha mencionado essa 
possibilidade em nenhum momen-
to, muito embora também não a 
tenha descartado. Com mais de 60 
anos ininterruptos fazendo política 
em Goiás, sem tirar requerer férias 
e nem cogitar aposentadoria, Iris 
Rezende ganhou várias eleições e 
perdeu algumas. Para ele, ganhar 
ou perder uma disputa política é 
detalhe porque faz parte do jogo. 

REcuRsos 
paRa obRas
Mas dessa feita é diferente, por-
que ele está com os cofres do 
Paço abarrotados de recursos 
para investir na cidade, como já 
vem fazendo. Mas restando ape-
nas 15 meses de mandato, Iris não 
terá tempo para investir todos 
os recursos que conseguiu arre-
gimentar. Estaria ele disposto a 
deixar para o sucessor, que nin-
guém sabe quem será, a missão 
de aplicar todo esse dinheiro, de-
pois de passar a primeira metade 
do mandato “lambendo embiras”, 
para usar uma expressão sertaneja?  

tEmoR
Com esse calor escaldante de se-
tembro, tem muita gente preo-
cupada com o risco de haver pelo 
menos rodízio no consumo de 
água, caso esse período de estia-
gem com baixa umidade se pro-
longue por muito tempo.   

sob o mEsmo tEto?
Como ficaria a convivência política 
entre o governador Ronaldo Caia-
do e o ex-governador Marconi 
Perillo, na hipótese de consolida-
ção de aliança entre o Democrata 
e o PSDB, com vista ao apoio da 
provável candidatura do governa-
dor João Dória (SP) à Presidência 
da República, em 2022? Há espa-
ço para que os dois se abriguem 
numa mesma aliança? Há muitas 
dúvidas sobre esse tema.

mudança
Ex-prefeito de Posse pelo PMDB no 
começo da década de 80, José Eli-
ton de Figueiredo (Dr. Eltin), acaba 
de transferir residência para Goi-
ânia. Eltin é pai do ex-governador 
José Eliton, e candidato derrotado 
ao governo pelo PSDB, em 2018.  

incomplEta

O sistema de captação de água 
no Ribeirão João Leite [Estação 
Mauro Borges]  foi inaugurada 
ano passado. No entanto, não 
construíram a rede de interliga-
ção com o sistema Meia-Ponte, 
responsável pela água consumi-
da pela população atualmente.  
Foi como se construísse uma 
usina hidrelétrica com boa ca-
pacidade geradora, porém, se 
esquecendo de construir a rede 
para o transporte da energia até 
os centros de consumo. 
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Depois de fazer a lição de casa e apresentar 
caixa azul no final do ano passado, voltou à 
toda o tocador de obras que existe dentro 
de Íris Rezende. Com a volta de seu perso-
nagem preferido, Íris massacra, natural e 
internamente, qualquer concorrência em 
relação à reeleição. Íris é o cara! Íris é o pla-
no de todas as letras do MDB. E é isso mes-
mo. Íris tem apresentado nos últimos dias 
uma grande vitalidade. Se cerca de alguns 
auxiliares de confiança e vai tocando com 
mão de ferro a gestão. Ninguém se lembra 
hoje de outros nomes dentro do partido, 
que já teve apresentados Andrey Azeredo, 
Bruno Peixoto, Clécio Alves, Daniel e Ma-
guito Vilela. Ninguém se mexe muito até 
Íris anunciar publicamente a sua decisão. 

um xis
Se portando como candidato à ree-
leição, Íris Rezende elimina qualquer 
nome alternativo. Se não for candidato, 
o partido fica na mão. 

outro xis 
O acúmulo de obras viárias, especialmente 
na região próxima ao Flamboyant, deixa 
dois problemas para o candidato. O pri-
meiro é que “os transtornos passam, o pro-

gresso fica” costuma valer para quem não 
convive com o problema. São, pelo menos, 
15 meses de transtornos em cada ponto. No 
Jardim Goiás, o trânsito começou caótico. 
Com bloqueio de ruas em vários pontos, 
não há solução para o trânsito. A vida pio-
rou bem para quem transita por ali. 

Vacinado
Os cronogramas parecem feitos para entre-
ga de obras pouco depois das eleições. 

sonho tucano
A volta dos encontros regionais é moti-
vação para o PSDB enxergar futuro nas 
eleições municipais do ano que vem. Os 
encontros começaram por Sanclerlândia 
e chegarão a 25 municípios. Atual presi-
dente em Goiás, Jânio Darrot acredita em 
crescimento na adversidade. Tudo indica 
que não. Até porque as siglas tradicionais 
vêm perdendo espaço na política em todo 
o país. Mas vamos conferir.

cartório 
Em 2016, com o governo estadual na 
mão, o PSDB elegeu 76 prefeitos. 

Vaaaaaaapt...
Criado para colocar em um mesmo local os 
serviços ao cidadão, com agilidade, o Vapt 
Vupt há muito tempo nem lembra os seus 
melhores dias. No final do período tucano, 
já convivia com problemas que irritavam 
o cidadão. Pois bem. A sina continua. Uma 
pessoa próxima teve a ideia de renovar a 
habilitação no sábado. Unidade do Detran 
não funcionava. Tudo ia bem em uma agên-
cia tradicional do Vapt Vupt. Até a hora da 
fotografia. A moça que faz as fotos tinha 
saído para o lanche, liberado para ser feito 
em 20 minutos. Voltou com 38. Cena se re-

petiu com o médico. Com o detalhe de que, 
no período do lanche, não se emite senha. 

Volta
O Vapt Vupt já serviu de modelo para ou-
tros governos. Precisa melhorar muito. 
Para atender bem ao cidadão. 

Kajuru perdeu 

Senador criou confusão e conseguiu adiar 
a aprovação do nome de Ivana Farina, 
para representar o MP no Conselho Na-
cional de Justiça. Kajuru acusou Ivan de 
perseguição. Senadores entenderam que 
ali não era momento para resolver ques-
tões pessoais. Kajuru conseguiu nove 
companheiros para votar pela rejeição do 
nome. Não deu. Ivana vai.

menos um 
Governador do Rio, Wilson Witzel é mais um 
a descolar do governo Bolsonaro. Surpresa 
na eleição estadual, Witzel tem demonstra-
do gosto por eleição e quer representar o 
PSC na sucessão do presidente. Com a ideia 
de reeleição já lançada, Bolsonaro segue 
eliminando a concorrência. A bancada do 
PSL na Assembleia do Rio anunciou o rom-
pimento. Sob orientação do 01.

Volta?
Marina Sant’Anna pode disputar cadeira 
à Câmara Municipal de Goiânia. É um dos 
nomes visados pelo PT para conseguir um 
bom resultado no ano que vem. Marina já 
foi vereadora, deputada federal e candidata 
a governador pelo PT em Goiás.

seca 
A crise hídrica está merecendo comitê per-
manente, coordenado pelos órgãos esta-
duais. O objetivo é continuar investindo em 
ações para evitar o racionamento, cada vez 
mais próximo. Para o futuro, já ficam duas 
lições: a necessidade de investimento em 
adutoras para distribuir a água do João Leite 
para toda a capital, e a fiscalização perma-
nente sobre o uso da água do Meia Ponte. 

pela cultura 
Criado com recursos da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura, o site Culturalize-se já 
está no ar. A plataforma divulga gratuita-
mente os projetos aprovados por leis de 
incentivo, vinculando os mesmos às em-
presas incentivadoras. O site é capaz de 
mostrar uma realidade diferente para três 
universos empresas que desejam apoiar, 
artistas que veem seu projeto valorizado 
pela iniciativa privada e população, que têm 
acesso a conteúdos e projetos relevantes.

Valha-me...
Vila Nova volta ao Serra Dourada, para en-
frentar o Botafogo-SP e afastar o fantasma 
do rebaixamento.

marcelohel@gmail.com

“É impossível atingir a perfeição. 
Mas aproximar-se cada vez 
mais dela, não”.  (Telê Santana)

posse de arma 

Bolsonaro diz que sancionará projeto 
que amplia posse de arma no campo
o presidente Jair Bol-

sonaro chegou na 
tarde desta segun-

da-feira (16) ao Palácio do 
Alvorada, residência ofi-
cial, após ter recebido alta, 
mais cedo, do Hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo, 
onde se submeteu a uma 
cirurgia no abdômen no 
dia 8 de setembro. O avião 
presidencial pousou na 
Base Aérea de Brasília por 
volta das 17h, e o comboio 
oficial chegou à residência 
oficial 30 minutos depois.

Aguardado por alguns 
apoiadores, o presidente 
desceu do carro na entra-
da principal do Alvorada 
e conversou rapidamente 
com jornalistas presen-
tes. Ele disse que retoma 
os trabalhos nesta terça-
-feira (17) e que vai san-
cionar o Projeto de Lei 
3.715/19, que amplia a 
posse de arma em pro-
priedades rurais. A medi-
da foi aprovada pela Câ-
mara dos Deputados no 
dia 21 de agosto e aguar-

da sanção presidencial.
Perguntado se vetaria 

algum item do projeto, o 
presidente acrescentou 
que não leu ainda o tex-
to aprovado, mas que vai 
garantir o direito à posse 
de arma. “Mas eu não vou 
tolher mais ninguém de 
bem de ter a sua posse ou 
porte de arma de fogo.” 

Segundo o projeto 
aprovado pelo Legislati-
vo, fica autorizada a posse 
de arma em toda a exten-
são de uma propriedade 

rural. A medida garante 
ao dono de uma fazenda, 
por exemplo, o direito de 
andar com uma arma de 
fogo em qualquer par-
te de sua propriedade. 
Atualmente, a posse só é 
permitida na sede.

O presidente também 
disse que está bem de saú-
de, mas que só volta ao rit-
mo normal de atividades 
após a viagem aos Estados 
Unidos. De acordo com o 
porta-voz da Presidência, 
Otávio Rêgo Barros, Bolso-

naro deve embarcar para 
Nova York no próximo dia 
23. No dia 24, está previs-
to seu discurso na 74ª As-
sembleia Geral das Nações 
Unidas. Tradicionalmente, 
cabe ao presidente do 
Brasil fazer o discurso de 
abertura do evento anual.

O Palácio do Planalto 
confirmou que Bolsonaro 
retoma as atividades de 
presidente a partir desta 
terça-feira. Ainda não se 
sabe se ele vai despachar 
diretamente da sede do 

Poder Executivo ou no 
Palácio do Alvorada. Pelo 
Twitter, o presidente come-
morou a volta ao trabalho.

“Com a graça de Deus, 
passamos bem por mais 
um processo cirúrgico de-
corrente dos reflexos cau-
sados pela tentativa de 
assassinato cometida por 
ex-membro de partido de 
esquerda! Finalmente de 
volta ao conforto do lar, 
junto à minha filha e vol-
tando ao trabalho! O Brasil 
tem pressa!”, escreveu.
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Melhorias no trânsito 

Viaduto sobre BR-153 vai 
melhorar acesso à Região Leste

o prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, autori-
zou nesta segunda-

-feira (16/9) a construção 
do Viaduto da BR-153 / 
Enel. A estrutura ligará a 
Rua 117, no Setor Leste 
Universitário e no Jardim 
Goiás, ao Jardim Novo 
Mundo, passando sobre 
a rodovia federal no km 
498. A obra será iniciada 
nesta semana e concluída 
em até 180 dias. 

De acordo com o pre-
feito Iris Rezende, a cons-
trução do elevado vai 
permitir mais agilidade 
no tráfego entre a zona 
central da cidade e a re-
gião Leste. “Toda essa re-

gião será beneficiada com 
mais um acesso ao centro 
de Goiânia. Esse viadu-
to vai proporcionar um 
trânsito mais rápido para 
população e, ao mesmo 
tempo, vai valorizar toda 
a região, gerando maior 
qualidade de vida para os 
seus habitantes”, afirmou.

A estrutura será de 
concreto armado, molda-
do no local, e não preju-

dicará o trânsito durante 
a montagem. Por isso, não 
haverá alterações de ro-
tas no local. Já na BR-153, 
haverá interdições alter-
nadas nos acostamentos 
quando ocorrer a monta-
gem da estrutura metáli-
ca por onde os veículos 
atravessarão a rodovia.

Recursos próprios
O custo da obra 

está estimado em R$ 
7.592.334,83. A Prefei-
tura realiza o empreen-
dimento com recursos 
próprios. Segundo o 
secretário de Infraes-
trutura e Serviços Públi-
cos, Dolzonan da Cunha 
Mattos, a construção do 
viaduto visa desafogar 
o trânsito intenso na re-
gião, resultado do forte 
adensamento de bairros 

das imediações, como o 
Jardim Novo Mundo e o 
Setor Leste Universitá-
rio. “Estamos extrema-
mente preocupados com 
o sistema de transpor-
te da cidade. Esta obra, 
junto com as demais, 
levará mais agilidade e 
conforto durante a tra-
fegabilidade”, destacou.

A Ibiza Construtora 
Ltda – EPP, vencedora 

da concorrência pública, 
será a responsável pela 
execução dos serviços 
de terraplenagem, pa-
vimentação, drenagem, 
sinalização, calçada 
acessível e obras com-
plementares do viaduto. 
A empresa também fica-
rá responsável por dar 
manutenção no local, 
sem custo adicional, pe-
los próximos cinco anos.

Elevado 
vai ligar 
Setor Leste 
Universitário 
ao Jardim 
Novo Mundo e 
será entregue 
em seis meses 
sem afetar o 
trânsito
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Jovens de baixa renda podem ter 
isenção de 50% em CNH, em Goiás
Um projeto de Lei pro-
posto na Assembleia Le-
gislativa do Estado de 
Goiás (Alego) prevê a 
isenção de 50% da Car-
teira Nacional de Habili-
tação (CNH) para jovens 
de baixa renda, em Goiás.

Conforme o projeto 
“CNH Jovem”, de autoria 
do deputado Alysson 
Lima (Republicanos), a 
isenção vale para a pri-
meira carteira de habili-
tação para jovens de até 
25 anos.

A isenção de 50 % vale 
para todas as taxas co-
bradas pelo Departamen-
to Estadual de Trânsito de 

Goiás (Detran-GO) para a 
confecção do documento.

Para participar do pro-
jeto, os jovens devem se 
enquadrar nas seguintes 
especificações:

Ter renda familiar 
mensal igual ou inferior à 
dois salários mínimos;

Estar inscrito em algu-
ma instituição de ensino 
ou concluído o segundo 
grau do ensino médio;

Ter Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

Comprovar que mora 
no Estado de Goiás há 
mais de dois anos;

Ter certidão criminal 
negativa.

Os jovens beneficia-
dos poderão solicitar 
a expedição do docu-
mento para as cate-
gorias A e B. O projeto 
ainda deve passar por 

aprovação na Alego.
Além do projeto onde 

jovens de baixa renda 
podem ter isenção de 
50% em CNH, outro pro-
jeto prevê a gratuidade 

para expedir o docu-
mento de habilitação

No dia 4 de julho o go-
vernador de Goiás Ronal-
do Caiado (DEM) lançou 
um projeto que prevê a 
gratuidade para pessoas 
de baixa renda no Estado.

Para ter acesso a gra-
tuidade é preciso atender 
aos seguintes requisitos:

Ter estudado em es-
cola da rede pública e 
ter entre 18 e 21 anos; 
O critério para as vagas 
serão as notas obtidas 
no Exame Nacional do 
Ensino Médio; 

Trabalhadores rurais 
com mais de 21 anos, que 

tenham declaração de 
aptidão do Programa de 
Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf);

Pessoas com mais 
de 21 anos inscritas 
no Cadastro Único (Ca-
dÚnico) dos programas 
sociais do governo es-
tadual. É preciso ainda 
ter o ensino fundamen-
tal completo, renda fa-
miliar até dois salários 
mínimos, e não possuir 
condenação judicial.

A expectativa é emitir 
8 mil documentos por 
ano, nas categorias A e B. 
O projeto ainda não pas-
sou por votação.
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FEsTa Da FaMÍlia
A Creme Mel Sorvetes vai estar presente 
na Festa da Família, realizada há mais de 

dez anos em Goiânia pela Escola Roda 
Viva, tradicional instituição de ensino 

com 40 anos no mercado. Os sabores dos 
picolés Creme Mel vão animar ainda mais 

o dia de 700 alunos e suas famílias, no 
Parque Veiga Jardim no próximo dia 21, das 

9 h às 13h. “Vamos iniciar a comemoração 
do Dia do Sorvete, celebrado no dia 23 de 

setembro, no melhor estilo: servindo as 
diferentes gerações com o que fazemos 

de melhor, com amor e muita dedicação” 
explica Ranny Galli, gerente de marketing 

da Creme Mel.

PET FRiENDlY
Compondo uma cenografia moderna e 

rústica, a ambientação criada para o Vinho 
na Vila promete surpreender com sua 

concepção a partir do uso de materiais 
sustentáveis, oriundos de sobras da 

construção civil. Conhecido por reutilizar 
artigos que iam para o lixo, o renomado 

arquiteto Valdir Martins, de São Paulo, 
selecionou madeira e tela, que aplicados 

com sofisticação a luzes de led e neon, 
garantem intimismo e proximidade para 

os visitantes percorrerem os estandes. 
Outra novidade trazida pelo evento é uma 

área Pet Friendly.

socioaMBiENTal
O diretor financeiro da Associação das 

Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás 
(Ademi-GO), Marcelo Moreira, recebeu o 
diretor da Terral Incorporadora, Marcelo 

Borges, durante a entrega do Selo Ademi 
Responsável 2019. A premiação incentiva 

empresários do segmento imobiliário 
e da construção civil a adotarem boas 
práticas socioambientais baseada em 

quatro parâmetros: gestão e governança, 
colaborador, relações externas e meio 

ambiente.

sHoW
Marcelo Martins, que foi primeira voz da 

dupla João Lucas e Marcelo - dos sucessos 
“Tchu, tcha, tcha”, “Louca, Louquinha”, 

“Joga o Copo pro alto”  e “Agora é para 
valer” é a atração deste sábado, 21, na 
boate Cabaret Rouge, em Goiânia. No 

evento, o cantor vai apresentar sucessos 
do novo DVD que o cantor gravou no 

primeiro semestre, no apartamento 
decorado do Kingdom Residence Park, do 

qual já lançou “Mesa de Lata”, “Cano de 
Espingarda” e “Sentimento Culposo”.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Point fashion - Abre as portas em breve a primeira loja de moda masculina direcionada ao público gay em Goiânia. 
Diante de uma demanda real e crescente, a iniciativa é do grupo de amigos composto pelo publicitário e especialista 
em marketing, Ademar Moura, o advogado Jullyano Mendes e o DJ e personal dancer, Fernando Baldocchi.

Arco-íris - A empresária de moda Lorena Darrot, da marca 
Jean Darrot, acaba de lançar sua coleção de primavera. O 
novo catálogo recebe o nome de Rainbow, por trazer uma 
forte influência das cores do arco-íris, que estão presentes 
em modelos de cores lisas ou listradas.

2 3

4

Culturalize-se - Neste mês de setembro, quando a 
prefeitura de Goiânia abre edital para inscrição de projetos 
socioculturais através da Lei de Incentivo à Cultural, 
o mercado também passa a contar com a plataforma 
de acesso gratuito, a Culturalize-se. A iniciativa é da 
empresária Carolina Adôrno.
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Gourmet - Murilo Spada, gestor de uma marca de 
alimentos que preza pela alimentação consciente, e Juliana 
De Bona, Supervisora de Merchandising, participaram da 
Temporada Gourmet do Goiânia Shopping, no qual o chef 
Érick Jacquin, ministrou  aula-show no local.
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Carteira de motorista 

Exigência de simulador para 
obter CNH deixa de valer 

Começa valer a nesta 
segunda-feira (16) 
a Resolução 778, do 

Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), que de-
fine mudanças no processo 
de formação de motoristas. 
Entre as alterações, estão a 
que torna facultativo uso 
de simulador para a expe-
dição da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e a 
que reduz de 25 para 20 
horas o número de aulas 
práticas para a habilita-
ção da categoria B.

O documento define 
também que a exigência de 
aulas noturnas diminui para 
1 hora/aula prática tanto 
para a categoria A (moto) 
quanto categoria B (carro). 
Antes era de 20% sobre o 
total da carga horária. Outra 
mudança, é o aumento da 
validade da CNH que passa 
a ser de dez anos.

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Freitas, dis-
se que as mudanças visam 
reduzir a burocracia na re-
tirada da CNH e diminuir 
os gastos do cidadão para 
obtenção da habilitação. 
“As aulas de simulador têm 
um custo diferente, mas dá 
para estimar que a gente 
vá ter uma redução de até 

15%. A ideia é deixar que o 
mercado defina isso.”

O ministro ressaltou 
que não há comprovação 
sobre e eficácia do simu-
lador na preparação do 
motorista. “O simulador 
não tem eficácia compro-
vada, ninguém conseguiu 
demonstrar que isso tem 
importância para forma-

ção do condutor. Nos paí-
ses ao redor do mundo, ele 
não é obrigatório, em paí-
ses com excelentes níveis 
de segurança no trânsito 
também não há essa obri-
gatoriedade. Então, não há 
prejuízo para a formação 
do condutor”, disse o mi-
nistro durante entrevista 
ao anunciar as mudanças 

em junho passado.

Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul é 

o estado onde a Resolução 
778 ainda não tem vali-
dade. O Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região aco-
lheu liminarmente ação do 
Sindicato dos Centros de 
Formação de Condutores 

do Estado do Rio Grande 
do Sul (SindiCFC) contra a 
União, requerendo a sus-
pensão da eficácia e dos 
efeitos da norma.

Com isso, até decisão 
em contrário, vale no esta-
do a situação anterior, que 
obriga a realização de aulas 
em simulador de direção 
para a categoria B (carro).

Outra mudança, 
é o aumento 
da validade 
da CNH que 
passa a ser 
de dez anos
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Saques do FGTS: Caixa dá dicas para 
evitar golpes contra o trabalhador
A Caixa Econômica Fe-
deral registrou mais 12 
milhões de transações 
nesses primeiros dias de 
saques de recursos do 
Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), 
que,segundo o governo 
federal, devem injetar R$ 
40 bilhões na economia 
até março de 2020.

Para evitar que as pes-
soas sejam vítimas de 
golpistas, o banco publi-
cou em seu site dicas de 
segurança.

Dicas de segurança
Evite fornecer a senha 

ou número do Cartão Ci-
dadão, pois golpistas pro-
curam entrar em contato 

com os clientes se pas-
sando por empregados 
das centrais de cartões 
ou do banco, para ob-
ter informações e, assim, 
aplicar golpes.

Não acesse links em 
nome da Caixa, pois o 
banco não envia links por 
e-mail, SMS ou WhatsApp. 
“Se você receber mensa-
gens desse tipo, desconfie”.

Não faça pré-cadastro 
para saque do FGTS. Gol-
pistas têm se passado 
pela Caixa no WhatsApp. 
Não responda. Em caso 
de dúvida, procure os ca-
nais oficiais do banco.

A área de segurança da 
Caixa mantém ainda, uma 
página atualizada com di-

cas e informações sobre os 
principais golpes pratica-
dos pelos fraudadores.

O banco alerta que não 
envia mensagens sobre sa-
ques das contas vinculada 
FGTS; não solicita senhas, 
dados ou informações 
pessoais do trabalhador; 
não pede confirmação de 
dispositivo ou ou acesso 
à conta por e-mail, SMS 
ou WhatsApp.

O banco orienta que os 
trabalhadores busquem 
informações sobre FGTS 
disponíveis nos canais ofi-
ciais da Caixa, na internet, 
no endereço fgts.caixa.gov.
br, no app FGTS ou no te-
lefone 0800-726-0207, ou 
direto em suas agências.
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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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Vôlei 

Brasileiras sofrem primeira derrota 
na Copa do Mundo de Vôlei

A Seleção femini-
na amargou nesta 
segunda-feira (16), 

seu primeiro revés, em 
jogo pela terceira rodada 
Copa do Mundo de Vôlei, 
na cidade de Hamamat-
su, no Japão. A equipe, 
que vinha de duas vitó-
rias -  superou a Sérvia, 
bicampeã europeia, e a 
Argentina - enfrentou 
uma batalha dura contra 
a Holanda: a equipe ad-
versária venceu por 3x0, 
parciais de 25/23, 25/21, 
25/ 22. Com a derrota, a 
seleção comandada pelo 
técnico José Roberto Gui-
marães permanece com 
cinco pontos, em quinto 
lugar na classificação ge-
ral, atrás da líder China, 

com nove pontos. A se-
leção brasileira busca o 
título inédito na compe-
tição que, pela primeira 
vez, não credencia a va-
gas nos Jogos Olímpicos.

O grande destaque 
da partida foi a opos-
ta Lonneke Sloetjs: 
sozinha a holandesa 
foi responsável por 25 
pontos. Entre as brasi-
leiras, a maior pontua-
dora foi a jovem Loren-
ne, com 13 pontos; em 
seguida, as ponteiras 
Gabi e Drussyla marca-
ram 12 pontos cada. O 
Brasil entrou em qua-
dra com Gabi, Lorenne, 
Fabiana,Drussyla, Bia, 
Macris e Léia (líbero) e ao 
logo da partida, Sheilla, 

Amanda, Carol e Roberta 
também atuaram. 

A Holanda impôs seu 
ritmo de jogo nos dois 
primeiros sets, e se apro-
veitou das falhas no blo-
queio brasileiro: foram 
apenas quatro pontos 

neste fundamento, bem 
distante do bom retros-
pecto da equipe brasi-
leira nos dois primeiros 
jogos: foram 16 pontos 
ganhos no bloqueio no 
duelo contra a Sérvia, e 
15 contra a Argentina.

As brasileiras esboça-
ram uma reação no início 
do terceiro set: chegaram 
a abrir vantagem de qua-
tro pontos, mas acumula-
ram erros na defesa e le-
varam a virada no placar.

Na próxima rodada, 

nesta quarta-feira (18), às 
6h (horário de Brasília), o 
Brasil encara o Quênia. A 
Copa do Mundo reúne 12 
seleções, que jogam por 
pontos corridos. A com-
petição prossegue até o 
final de setembro.

Holanda quebra a invencibilidade da 
equipe comandada por José Roberto Di
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