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EduCação

Oferta de vagas em ensino superior 
a distância é maior que presencial

o Censo da Educação 
Superior divulgado 
hoje (19) pelo Ins-

tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) e 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) mostra que, 
pela primeira vez, a ofer-
ta de vagas nos cursos de 
graduação na modalidade 
educação a distância (EaD) 
é maior que a do ensino 
presencial.

Em 2018, foram oferta-
das 7,1 milhões de vagas 
nos cursos de educação a 
distância e 6,3 milhões em 
cursos presenciais. O nú-
mero de cursos EaD cres-
ceu 50% em um ano, pas-
sando de 2.108 em 2017 
para 3.177 em 2018.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, parti-
cipa  da reunião da comis-
são mista, que analisa a 

MP 890/19, que cria o pro-
grama Médicos pelo Brasil 
em substituição ao antigo 
programa Mais Médicos

O ministro Abraham 
Weintraub disse que a 
maior oferta de vagas 
no ensino a distância é 
uma “tendência nacional 
e mundial”  (Arquivo/Fa-
bio Rodrigues Pozzebom/
Agência Brasil)

Apesar da maior oferta 
de vagas em cursos a dis-
tância, os cursos presen-
ciais ainda tiveram mais 
alunos novos matriculados 
em 2018. Houve 2 milhões 
de matrículas na modali-
dade presencial e 1,3 mi-
lhão em cursos EaD.

O Inep destaca que o 
número de ingressos nos 
cursos de graduação a dis-
tância tem crescido signi-
ficativamente nos últimos 
anos, dobrando sua parti-

cipação no total de novos 
alunos, de 20% em 2008 
para 40% em 2018. Nos 
últimos cinco anos, segun-
do o instituto, os ingressos 
nos cursos presenciais di-
minuíram 13%.

Para o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, 
a maior oferta de vagas 
no ensino a distância em 
relação ao presencial é 
uma “tendência nacional e 

mundial”. “Isso só tende a 
se consolidar”, afirmou.

Desistências
Dados do Censo da Edu-

cação Superior apontam 
que, dos estudantes que 
entraram em 2010, 56,8% 
desistiram do curso e ape-
nas 37,9% concluíram os 
estudos. Outros 5,3% con-
tinuavam na graduação 
seis anos depois do início 

do curso.
“Qualquer atividade 

econômica – e o ensino é 
uma atividade econômi-
ca – tem que ter critérios 
de eficiência. E o Brasil é 
muito ineficiente. Mais da 
metade dos ingressantes 
desiste ao longo do curso, 
sendo também que há um 
elevado grau de pesso-
as que ficam muito mais 
tempo necessário para 

concluir o curso”, disse o 
ministro.

E acrescentou: “Se a 
gente reduzisse significati-
vamente essa ineficiência, 
a gente conseguiria dobrar 
o número de pessoas com 
ensino superior comple-
to no Brasil, utilizando os 
mesmos recursos atual-
mente disponíveis”.

Segundo o MEC, o Brasil 
tem 8,4 milhões de estu-
dantes de graduação ma-
triculados em instituições 
de ensino superior, 20% 
deles em universidades 
públicas.

“Um total de 3,4 milhões 
de estudantes ingressou 
em cursos de graduação 
em 2018. No mesmo ano, 
1,2 milhão de estudantes 
concluíram a educação su-
perior. As informações do 
censo foram coletadas em 
2.537 instituições, 2.238 
delas privadas. Neste gru-
po, estão matriculados 
75% dos estudantes, cerca 
de 6,3 milhões de alunos”, 
informou o ministério.

É o que revela Censo da Educação 
Superior divulgado ontem
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CrimEs violEnTos

Governo quadruplica banco nacional de perfis genéticos
O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) 
informou hoje (19) ter in-
vestido um total de R$ 9 
milhões para a aquisição 
de kits de coletas de amos-
tras biológicas, reagentes, 
picotadores semiautomá-
ticos e analisadores gené-
ticos, destinados ao Banco 
Nacional de Perfis Gené-
ticos (BNPG). Atualmen-
te, o BNPG conta com 30 
mil perfis de condenados 
cadastrados, um número 
quase quatro vezes maior 
do que os 8 mil perfis que 
estavam cadastrados em 
janeiro deste ano.

Segundo a pasta, o 
material comprado pelo 

governo federal foi distri-
buído aos estados para a 
realização de um mutirão 
de coleta de DNA de pre-
sos, como parte das me-
tas de cadastro do perfil 
genético de cerca de 65 
mil condenados que o 
minitério pretende alcan-
çar até o fim do ano.

A ampliação do banco 
de dados genéticos ga-
rante mais eficiência e 
velocidade na elucidação 
de crimes violentos. Nes-
ta quinta-feira, por exem-
plo, a Secretaria de Se-
gurança Pública de Goiás 
anunciou a prisão de um 
criminoso considerado o 
maior estuprador em sé-

rie do estado. A descober-
ta só teria sido possível a 
partir dos dados contidos 
no Banco de Perfis Gené-
ticos. Mais de 40 estupros 
são atribuídos a ele e 22 
já foram confirmados por 
teste de DNA.  

De acordo com o último 
relatório da Rede Integra-
da de Bancos de Perfis Ge-
néticos (RIBPG), publicado 
em junho, estavam cadas-
trados no banco nacional 
mais de 9 mil vestígios 
oriundos de locais de cri-
mes. A coincidência entre 
perfis genéticos de dife-
rentes locais de crimes ou 
com condenados permitiu, 
segundo o Ministério da 

Justiça, que 825 investiga-
ções criminais fossem au-
xiliadas até maio de 2019, 
incluindo crimes contra a 
vida, crimes sexuais e cri-
me organizado.

A Rede Integrada de 
Bancos de Perfis Genéti-
cos foi criada com objetivo 
de manter, compartilhar e 
comparar perfis genéticos 
para ajudar na apuração 
criminal e no processo de 
investigação. Atualmente, 
18 laboratórios estaduais, 
o laboratório distrital e o 
laboratório da Polícia Fe-
deral geram perfis genéti-
cos que são enviados roti-
neiramente para o Banco 
Nacional, em Brasília.

Crimes solucionados

Após mutirão de coleta 
de DNA de presos em São 
Paulo, feito por peritos do 
estado, foi possível identi-
ficar o criminoso responsá-
vel pela morte de Rachel 
Genofre, assassinada em 
Curitiba, em 2008. O corpo 
da menina de 9 anos foi 
encontrado dentro de uma 
mala na rodoviária da cida-
de. O resultado também só 
foi possível, pois durante 
as investigações do crime, 
peritos do Paraná haviam 
coletado material genético 
deixado pelo criminoso na 
mala e no corpo da vítima.

Em outro exemplo de uso 

do Banco Nacional de Perfis 
Genéticos, o Ministério da 
Justiça destaca a identifi-
cação de mais um suspeito 
de crimes sexuais em série. 
Entre os anos de 2012 e 
2015, várias mulheres fo-
ram violentadas nos estados 
do Amazonas, Mato Grosso, 
Rondônia e Goiás. Após ser 
preso em Rondônia, o acusa-
do teve o material biológico 
coletado. Quando os perfis 
genéticos do suspeito fo-
ram enviados para o Banco 
Nacional, novas compatibi-
lidades foram encontradas. 
Atualmente, o estuprador 
em série está sendo inves-
tigado por abuso sexual de 
mais de 50 vítimas.
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Goiás EmprEEndEdor

“Maior programa social que pode haver 
é gerar emprego”, afirma governador

com o objetivo de fo-
mentar o pequeno 
empreendedor que 

deseja criar o seu próprio 
negócio, gerar empregos e 
impulsionar a economia, o 
governador Ronaldo Caia-
do assinou os primeiros 80 
contratos entre pequenos 
empreendedores do Pro-
grama Goiás Empreende-
dor. A solenidade, realizada 
na quinta-feira (19/9) no 
Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, contou com a 
presença do vice-gover-
nador Lincoln Tejota, do 
secretário Wilder Morais 
e do presidente da Goiás-
Fomento, Rivael Aguiar. “O 
maior programa social que 
pode haver é gerar em-
prego, para que a pessoa 
ganhe dignidade e possa 
crescer de acordo com o 
seu potencial e a sua ativi-
dade. Quando vejo isso se 
transformar em realidade, 

tenho ainda mais certe-
za que vamos diminuir as 
desigualdades regionais”, 
destacou Caiado.

Empresário no ramo da 
saúde em Goiânia, Alexan-
dre Monteiro Pena foi be-
neficiado com empréstimo 
de R$ 50 mil. Com o valor, 
irá investir em equipa-
mentos para a sua clínica. 
“Esse é um excelente in-
centivo, faz crescer a em-
presa e também o Estado. 
É de suma importância o 
governo nos oferecer um 
financiamento com taxas 
tão acessíveis”, apoiou. 

O Goiás Empreendedor 
conta com R$ 150 mi-
lhões, que são utilizados 
em várias linhas de cré-
dito, como microcrédito, 
Crédito Produtivo e Fun-
do Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-
-Oeste (FCO). Em alguns 
casos não são cobrados 

juros dos tomadores de 
empréstimo. Com o pro-
grama já foram gerados 
611 empregos diretos. 
Os empréstimos estão 
na ordem de R$ 6.744 
milhões, atendendo a 
47 segmentos em mais 
de 20 cidades. 

“É como nós médicos 
dizemos, é uma aplicação 
direta na veia”, comparou 
Caiado, ao considerar a 
rapidez do impacto de se 
priorizar os micro e pe-
quenos empresários, uma 
vez que os retornos dos 
investimentos nas grandes 
empresas são mais buro-

cráticos e de longo prazo. 
“Eles estão pegando o 
dinheiro hoje e amanhã 
já estarão trabalhando, 
montando a estrutura de-
les e já produzindo esse 
resultado de ampliar a 
sua própria capacidade 
gerencial”, completou. 

O governador também 
aconselhou aos contem-
plados que “não caminhem 
pela improvisação”. “Bus-
quem uma assessoria, seja 
da Secretaria da Indústria e 
Comércio, que vai fornecer 
pessoas qualificadas, seja 
Sebrae, Sesc, Senac, enfim, 
cada um na sua área. Mas 

tenham humildade de dei-
xar que eles opinem so-
bre as metas de cada um, 
sobre como avançar, para 
não dar o passo maior 
que as pernas, dentro de 
um processo progressivo 
e que seja cada vez mais 
sustentável”, sugeriu.

Na avaliação do secre-
tário de Indústria, Comér-
cio e Serviço, Wilder Mo-
rais, esse é um dos grandes 
programas do Governo de 
Goiás, que leva recurso a 
micro e pequeno empre-
sários principalmente nas 
cidades pequenas. “Não 
vamos conseguir indus-

trializar o Estado inteiro, 
mas vamos fazer com que 
o emprego e renda possam 
acontecer nos 246 municí-
pios do Estado de Goiás”, 
garantiu. Ainda segundo 
Wilder, a meta é atender 
14 mil novos pequenos 
e médios empresários do 
Estado de Goiás até o fi-
nal de 2020.

O secretário diz ter 
como exemplo a sua cida-
de natal. “Venho de uma 
cidade pequena, Taquaral, 
e sei da importância do 
crédito para minha cida-
de, ajudando as pessoas a 
comprarem suas máqui-
nas de costura. Ao longo 
do tempo, o município 
se transformou no maior 
pólo de confecções de 
moda íntima do Estado 
de Goiás. Assim foi dado 
o primeiro passo e cabe a 
nós, do governo, dar essa 
oportunidade”. Para o vice-
-governador Lincoln Te-
jota, o grande mérito do 
governo em pouco mais 
de oito meses é conseguir 
dar respostas com agili-
dade. “A população quer 
soluções rápidas e defi-
nitivas para problemas 
históricos. Ninguém mais 
tolera ver dinheiro públi-
co mal aplicado. Nunca se 
fez tanto com o mesmo 
ou com menos”, afirmou.

Meta é atender a 14 mil novos 
pequenos e médios empresários até 
o final de 2020. Hoje, mais de R$ 6,7 
milhões já foram disponibilizados, 
alcançando 47 segmentos econômicos 
e mais de 20 cidades goianas
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Presidente Lissauer diz que a lei que regula atividade de 
desmontagem de veículos faz diminuir criminalidade
O Sindicato dos Correto-
res e Empresas Corretoras 
de Seguros no Estado de 
Goiás (Sincor-GO) realizou, 
no auditório Costa Lima da  
Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego), uma audiên-
cia pública, na manhã desta 
quinta-feira, 19, para discu-
tir a Lei Federal n° 12.977, 
que regula e disciplina de 
desmontagem de veículos 
automotores terrestres.

Fizeram parte da mesa o 
presidente da Alego, depu-
tado Lissauer Vieira (PSB); 
os deputado estaduais Alys-
son Lima (Republicanos) e 
Amillton Filho (Solidarie-
dade); o deputado federal 
Lucas Vergílio (Solidarieda-
de); o corretor de seguros e 

vice-presidente técnico do 
Sincor – Go, Deivid Pereira; 
o presidente do Sindicato 
dos Despachantes de Goi-
ás, Idelton Gomes da Silva 
Junior; o delegado Paulo 
Ludovico Evangelista da 
Rocha; e representante da 
Sindseg, Wagner Jomar Bisi.

Lucas Vergílio, na pre-
sidência dos trabalhos, 
agradeceu a presença dos 
parlamentares e falou do 
impacto fiscal da não regu-
lamentação da Lei Federal 
n° 12.977. “É uma lei bas-
tante complexa e completa, 
por ter tamanhos benefícios 
para a sociedade, principal-
mente no que tange a gera-
ção de renda”, afirmou.

Vergílio destacou que 

a Lei ajudaria na redu-
ção dos índices de furtos 
de veículos, barateando 
o valor dos seguros dos 
carros. “Reduzir o índice 
de furtos e roubos de veí-

culos, consequentemente, 
irá reduzir o preço do se-
guro, e assim maior será 
o número de pessoas que 
irão consumir o seguro de 
veículos”, declarou.

Lissauer Vieira, por 
sua vez, afirmou que dará 
atenção ao projeto, que 
tramita pela Casa como 
regulamentação estadu-
al. “Quero agradecer pela 

contribuição do desenvol-
vimento do nosso Estado 
com pautas tão importan-
tes. A Assembleia tratará 
essa matéria com muita 
responsabilidade, buscan-
do o que é melhor para 
nossa população”, disse.

O presidente da Alego 
também falou da impor-
tância da Lei na diminui-
ção da criminalidade no 
Estado. “Estamos sempre 
à disposição para pau-
tar leis importantes, e 
quando se fala em regu-
lamentar a questão dos 
desmontes de carros, 
estamos falando em di-
minuir índices de crimi-
nalidades, melhorando a 
segurança pública”, frisou.
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meio ambiente

Dia da Árvore é comemorado com 
plantio no Bosque dos Buritis

em comemoração ao 
Dia da Árvore, ce-
lebrado no dia 21 

de setembro, a Agência 
Municipal do Meio Am-
biente (Amma) promove 
nesta sexta-feira (20/9), a 
partir das 9 horas, even-
to no Bosque dos Buritis, 
localizado no setor Oeste, 
em parceria com a As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego). 
A ação contará com a 
participação de pessoas 
atendias pela Associa-
ção de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), 
da Vila São Cottolen-
go, servidores da Amma 
e Alego, além dos fre-
quentadores do bosque.

Além de apresenta-
ções culturais fazendo 
alusão à preservação e 
ao plantio de árvores, os 

participantes do evento 
vão fazer um cercado de 
proteção nos três exem-
plares arbóreos cen-
tenários existentes na 
unidade de conservação, 
que são um jatobá, gara-
pa e guapeva. Logo em 
seguida, por meio de 
uma oficina, os parti-
cipantes da atividade 
vão colher sementes 
de árvores nativas do 
Cerrado e no parque 
mesmo realizarão o 
plantio do material 
colhido com o apoio 
dos técnicos de gestão 
ambiental da Amma.

Complementando a 
ação, servidores do órgão 
vão promover atividades 
de conscientização am-
biental com as crianças 
no Ecomóvel, um ônibus 
especialmente equipado 

para a realização de ati-
vidades de educação am-
biental, que já atendeu 
mais de 50 mil pessoas. 
Também estará disponí-
vel à população o Pro-
grama Plante a Vida, que 
distribuirá mudas de ár-
vores nativas do Cerrado. 

Com a iniciativa, a Amma 
visa manter a arborização 
da capital, por intermédio 
do plantio voluntário pro-
movido pelos moradores.

De acordo com presi-
dente da Amma, Gilberto 
Marques Neto, Goiânia é 
conhecida mundialmente 

como a cidade que mais 
possui árvores por habi-
tantes em vias públicas. 
“Estamos experimen-
tando nos últimos anos 
uma mudança de hábitos 
quando o assunto é ar-
borização urbana”, avalia 
o gestor, acrescentando 

que mais de um milhão 
de mudas foram entre-
gues à população e mui-
tas delas, conforme Gil-
berto, estão embelezando 
a cidade. Segundo ele, um 
evento como esse auxilia 
ainda mais na ampliação 
de árvores na capital.

Evento que terá parceria da Agência 
Municipal do Meio Ambiente e 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás ocorrerá nesta sexta-feira 
(20/9), a partir das 9 horas
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missão internacional

Em viagem à China, Gustavo Mendanha participa de 
congresso de tecnologia e conhece instalações da Huawei
O município de Aparecida 
tem aplicado investimen-
tos em tecnologia e inova-
ção para se tornar referên-
cia em gestão pública no 
uso de soluções urbanas 
inteligentes. O projeto Ci-
dade Inteligente, que está 
em sua primeira fase de 
execução, ganhou três prê-
mios nacionais e um inter-
nacional e pretende fazer 
de Aparecida vitrine do 
país com a implantação de 
recursos tecnológicos para 
cidadãos inteligentes.

Por conta deste des-
taque, o prefeito Gustavo 
Mendanha foi convidado 
pelos executivos da Hua-
wei Technologies Co. Ltd, 
para conhecer as instala-
ções da empresa de tecno-
logia e equipamentos para 
redes e telecomunicações 
em Shenzen, no sudoes-

te asiático. “A viagem está 
sendo bastante positiva 
no âmbito de conhecer as 
tecnologias mundiais e 
em fazer parcerias levan-
do essa tecnologia para 
Aparecida de Goiânia, 
tornando nossa cidade 
mais competitiva e inte-
ligente. As câmeras que 
eu vi aqui serão as mes-
mas que serão instaladas 
na cidade em outubro”.

O gestor municipal tam-
bém participa dois dois 
dias do congresso anual da 
Huawei, onde apresentam 
as novidades em tecnolo-
gia e avanços da indústria, 
o Huawei Connect 2019, 
realizado em Xangai de 18 
a 20 de setembro. Segun-
do informações divulgadas 
pela empresa chinesa, a 
conferência deste ano tem 
como tema “Inteligência 

Avançada” e tem como 
objetivo estabelecer um 
ambiente aberto, coope-
rativo e plataforma com-
partilhada para clientes 
e parceiros para explorar 
novas oportunidades para 
um futuro inteligente.

“O futuro da computa-
ção é um mercado massi-
vo que vale mais de dois 

trilhões de dólares”, disse 
Ken Hu, vice-presidente 
da Huawei durante o 
evento de abertura. “Ire-
mos superar os limites da 
arquitetura, investir em 
processadores para todos 
os cenários, manter limi-
tes de negócios claros 
e criar um ecossistema 
aberto”, destacou ele.

Ao final do primeiro 
dia do congresso, Gusta-
vo Mendanha enfatizou 
que o projeto Cidade In-
teligente, irá transformar 
o município. “Estamos 
preparando nossa cida-
de para entrar no hall de 
cidades que fazem uso 
da inovação tecnológica 
para o desenvolvimento 
de ações que potenciali-
zem a qualidade de vida 
das pessoas. Até porque o 
aparecidense é a princi-
pal razão do projeto, que 
é voltado para a prática 
da cidadania e da vida em 
sociedade”, afirmou.

O prefeito ainda acres-
centou que o Cidade In-
teligente projeta a cidade 
para um presente mais tec-
nológico e, principalmente, 
para as futuras gerações. 
“Este projeto enxerga a 

cidade que queremos para 
o futuro, com ações que 
projetem o bem-estar da 
população. Por isso, que-
remos fazer de Aparecida 
uma cidade que pensa a 
modernidade”, salientou.

Ainda dentro da pro-
gramação da viagem ins-
titucional, que segue até 
a próxima semana, o pre-
feito Gustavo Mendanha 
irá se encontrar com exe-
cutivos chineses. “Essas 
reuniões são importantes 
para que no futuro possa-
mos firmar parcerias que 
ajudem no crescimento e 
desenvolvimento de nos-
sa cidade”, comentou o 
prefeito. Enquanto realiza 
a viagem institucional à 
China, o vice-prefeito Veter 
Martins, responde interi-
namente como chefe do 
Executivo Municipal.

Di
vu

lg
aç

ão
/S

ec
om



5sexta-feira, 20 DE SETEMBRO DE 2019 social

NoVo ENDEREÇo
O tradicional restaurante La Massas, está 
de endereço novo e recebe hoje, amigos, 
convidados, influencers e imprensa para 

conferir os detalhes que foram preparados 
com amor e carinho nessa nova etapa e 

agora o restaurante está localizado na Rua 
professora Zenaide Roriz, número 1305 (em 

frente ao Parque Ipiranga) em Anápolis.

o BoTicÁRio
Siglas populares no segmento da 

perfumaria, os EDC, EDT e EDP sempre 
geram aquela dúvida na hora de comprar 

uma fragrância. Essa definição de 
nomenclatura se deve à alguns elementos 

que muitas vezes passam despercebidos, 
mas fazem toda diferença na hora de 

escolhermos o nosso perfume. A forma 
mais conhecida de diferenciarmos os 

perfumes é através das suas diferentes 
concentrações de essência, contudo não 

devemos esquecer que a raridade dos seus 
ingredientes também fazem diferença, 

além dos processos mais exclusivos 
que são utilizados na sua formulação 

(enfleurage de Lily, do Boticário, é um 
desses processos) e suas embalagens mais 

elaboradas, com processos mais complexos 
e com uma entrega visual diferenciada.

HiiT DaNcE
Goiânia recebe neste sábado, dia 21, a ação 

esportiva Play For Good. A atração, que 
acontece no Passeio das Águas Shopping 

e é aberta ao público, tem o objetivo de 
incentivar a prática de exercícios e realizará 

aulas de Hiit Dance. Para participar os 
interessados deve levar um quilo de 

alimento não perecível que serão doados 
a Vila São José Bento Cottolengo. 

O badalado educador físico, Bruno 
Steigerwald estará presente no evento.    

MUsical
O Flamboyant Shopping Center traz um 
programa para toda a família, dia 22 de 
setembro. O musical “Sítio do Picapau 

Amarelo”, de Luiz Roberto Pinheiro, uma 
livre adaptação da obra de Monteiro 

Lobato, será apresentado a partir das 17h. 
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, estão disponíveis 

para compra no Piso 1 do Flamboyant 
Shopping, em frente loja C&A.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

VFNO - A equipe de marketing do Shopping Flamboyant, que participou do Vogue Fashion Night Out na última semana em Goiânia.

Plastic Day - A cirurgiã plástica Thais Padrão e a 
nutricionista Nicolle Seronni recebem no dia 21 de 
setembro, sábado, clientes para o Healthy Plastic Day, no 
SPA Deia e Renata, das 8h até o meio dia.

2 3

4

LIVRO - Após lançamento de seu livro “Mulherão da P*rra” 
na Bienal do Rio de Janeiro, a empresária, influencer e agora 
escritora Karine Carrijo, realizou uma sessão de autógrafos na 
Livraria Saraiva e recebeu o Colunista Flávio Ximenes.
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CISBEI - Os psicólogos Danilo Suassuna e Karla 
Cerávolo promovem a 4ª Edição da CISBEI que 
acontecerá dia 21-9, no Oliveira´s Place.
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preços

Bolsonaro quer investigar aumento 
abusivo em postos de combustível

o presidente Jair 
Bolsonaro recla-
mou ontem (19) 

do aumento no preço de 
combustíveis praticado 
pelos postos. Segundo 
ele, que citou o ataque de 
drones, no sábado (14), 
contra instalações pe-
troleiras da Arábia Sau-
dita, tem havido prática 
abusiva de elevação dos 
preços mesmo antes dos 
reajustes da Petrobras. 

“Ontem mesmo, em Bra-
sília, antes desse anúncio 
da Petrobras [de aumento 
no preço], que foi no final 
da tarde, começo da noi-
te, alguns postos subiram 
5%, levando-se em conta 
o ataque de drones à refi-
naria lá da Arábia Saudita. 
O preço continuava o mes-
mo, [mas] teve aumento 
aqui. Isso para mim é um 
abuso. A gente vai pra cima 
deles, tudo que estiver de 
acordo com a lei, puder de-
fender o consumidor, nós 
faremos”, disse o presiden-

te durante live semanal 
no Facebook, transmitida 
diretamente do Palácio 
do Alvorada, de onde ele 
despachou ao longo do 
dia. Ele estava acompa-
nhado do diretor do De-
partamento de Biocom-
bustíveis do Ministério 
de Minas Energia, Miguel 
Ivan Lacerda de Oliveira.

O presidente disse ter 
determinado à pasta uma 
investigação sobre even-
tuais práticas irregulares. 
“Estou em contato com o 
ministro das Minas e Ener-
gia e ele, obviamente, vai 
entrar em contato com a 
Agência Nacional de Pe-
tróleo, para ver o que está 
acontecendo, cartel, seja 
lá o que for, isso não pode 
continuar acontecendo”. O 
aumento citado por Bol-
sonaro está sendo inves-
tigado pelo Instituto de 
Defesa do Consumidor do 
Distrito Federal (Procon-
-DF), que passou a notifi-
car postos pelo aumento 

sem justificativa.

Política de preços
Ao mencionar o reajus-

te da Petrobras e os valo-
res da gasolina e do óleo 
diesel, Bolsonaro destacou 
que a companhia tem au-
tonomia para definir sua 
política de preços e que 

não haverá interferência 
do governo nessa defini-
ção. Ele também condenou 
o ataque terrorista à maior 
refinaria de petróleo do 
planeta, na Arábia Saudita.

“Logicamente nós con-
denamos qualquer ataque 
terrorista. Esse ataque fez 
subir até 20% o preço do 

petróleo. O presidente da 
Petrobras resolveu segurar 
o preço o máximo possível, 
segurou, mas infelizmente, 
ontem, a decisão [de au-
mentar] é da Petrobras, 
não tem interferência nos-
sa, é a Petrobras que faz 
sua política de preços, e 
aumentou em média 3% o 

diesel e a gasolina”. Os re-
ajustes anunciados foram 
de aumento, nas refina-
rias, de 3,5% na gasolina 
e 4,2% no óleo diesel. O 
preço final na bomba é 
sempre maior por causa 
da incidência de impos-
tos, incluindo tributos fe-
derais e estaduais.

Presidente reforçou que Petrobras 
tem autonomia para definir preços
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setembro

Confiança de empresário industrial fica estável
O Índice de Confiança 
do Empresário Indus-
trial (ICEI) ficou estável 
de agosto para setembro 
em 59,4 pontos, informou 
hoje (19) a Confederação 
Nacional da Indústria 
(CNI). Essa estabilidade 
interrompeu uma sequ-
ência de três meses con-
secutivos de alta.

Segundo a CNI, os 
números mostram que, 
com a estabilidade, a 
confiança do empresário 
brasileiro segue elevada: 
o ICEI segue 4,8 pontos 
acima de sua média his-
tórica (54,5) e 6,6 pontos 
acima do registrado em 
setembro de 2018 (52,8).

Os indicadores da pes-
quisa variam de zero a 
100 pontos. Quando es-
tão acima dos 50 pontos 
mostram que os empre-
sários estão confiantes.

“A confiança se mantém 

elevada por uma combina-
ção de perspectivas futu-
ras otimistas, entre elas a 
de aprovação da reforma 
da Previdência e avanços 
na discussão da reforma 
tributária, e em função de 
uma percepção de melho-
ra na atividade corrente 
das próprias empresas”, 
afirma o economista da 
CNI Marcelo Azevedo.

Segundo a CNI, a es-
tabilidade do ICEI em 
setembro se deve à varia-
ção em sentidos opostos 
de seus dois componen-
tes. Um deles, o Índice de 
Condições Atuais cresceu 
0,8 ponto na comparação 
com agosto e alcançou 
51,9 pontos em setembro. 
É a segunda variação po-
sitiva consecutiva do ín-
dice, que havia subido 4,1 
pontos no mês anterior.

O segundo, o Índice de 
Expectativas, registrou 

leve queda em setembro, 
de 0,4 ponto. A redução 
interrompe uma sequência 
de três meses de alta e de-
ve-se, exclusivamente, ao 
que se espera da econo-
mia brasileira, uma vez que 
as expectativas relativas à 
própria empresa se manti-
veram estáveis no mês.

Confiança por 
porte de empresa

Os empresários de 
empresas de médio por-
te registram melhora de 
sua confiança em setem-
bro. Para eles, o índice 
aumentou 0,7 ponto e 
chegou a 60,2 pontos. O 
de empresas de pequeno 
porte registrou queda de 
0,2 ponto, para 58,6 pon-
tos. Para os empresários 
de empresas de grande 
porte, o indicador tam-
bém caiu: redução de 0,3 
ponto, para 59,4 pontos.
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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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seleção Brasileira

Três convocações nesta sexta-feira

Hoje será movimenta-
da a sede da CBF. A 
partir das 10h30, no 

auditório da entidade, serão 
realizadas três convocações 
da Seleção Brasileira: Prin-
cipal, Olímpica e Sub-17. A 
partir das 9h, os profissio-
nais de imprensa interessa-
dos em participar da cober-
tura deverão se credenciar 
diretamente no local. 

O técnico Tite divulgará a 
lista de convocados para os 
amistosos contra Senegal e 
Nigéria, marcados para os 
dias 10 e 13 de outubro, res-
pectivamente. Os dois jogos 
serão disputados no Estádio 
Nacional de Singapura. 

Já André Jardine, co-
mandante da Seleção 
Olímpica, convocará os 
atletas nascidos até 1997 

para duelos amistosos 
contra Venezuela e Japão. 
As partidas estão marca-
das para os dias 10 e 14 de 
outubro e serão realizadas 
em Recife. O primeiro jogo 
será às 21h30, no estádio 
dos Aflitos. Quatro dias de-
pois, a Olímpica entra em 
campo às 18h, na Arena 
Pernambuco.

De olho na disputa da 
Copa do Mundo Sub-17 
do Brasil 2019, Guilher-
me Dalla Déa, técnico da 
Seleção Brasileira Sub-17, 
também estará presente 
no evento. Ele divulgará a 
última lista de convocados 
antes do início da compe-
tição internacional, que 
terá como sedes as cida-
des de Brasília, Goiânia e 
Cariacica (Espírito Santo). 

A partir das 10h30, no auditório 
da entidade, serão realizadas três 
convocações da Seleção Brasileira: 
Principal, Olímpica e Sub-17 Lu
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