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n A CPI das Obras Paradas convocou 
para depor a ex-secretária da Edu-
cação e ex-candidata a vice Raquel 
Teixeira. O objetivo é ver se existem 
explicações para a paralisação da 
construção de 20 Escolas do Século 21. 

n Que horror: o site da Secretaria da 
Economia continua até hoje intitulado 
como se fosse da Secretaria da Fazen-
da, extinta pelo governador Ronaldo 
Caiado logo no início do seu mandato. 
Erro de comunicação imperdoável.

n A expulsão do deputado estadual 
Henrique Arantes do PTB atendeu 
a um pedido dele mesmo, para 
evitar problemas jurídicos com a 
transferência para um novo par-
tido, no caso o MDB. Houve um 
acordo de cavalheiros.

n O vice-governador Lincoln Te-
jota paga o preço de integrar uma 
família que faz política em círculo 
fechado, beneficiando os próprios 
membros. Sem partido político há 
meses, nenhuma sigla fez até hoje 
qualquer convite a ele. 

n Alysson Cabral, o advogado que foi 
indicado pelo deputado federal profes-
sor Alcides para a presidência do Iphan, 
cargo para o qual não tem nenhuma 
qualificação, era presidente do PSDB 
municipal de Aparecida.

n Crítica feita ao presidente estadual 
do MDB Daniel Vilela: expulsou histó-
ricos do partido como o prefeito de Ca-
talão Adib Elias para, no lugar, rece-
ber marconistas apaixonados como 
Jovair Arantes e o filho Henrique. 

n Chama a atenção o peso do presi-
dente estadual do PSDB Jânio Darrot. 
Não político. Ele engordou para valer 
desde que assumiu a função e passou a 
sonhar em ser candidato a governador 
pelos tucanos em 2022.

n O ex-deputado Nilo Resende está 
pronto para se aposentar como con-
selheiro do Tribunal de Contas dos 
Municípios. Como a vaga é da As-
sembleia, ninguém tira a indicação 
do atual deputado Cláudio Meirelles.

n Esvaziou-se completamente a possí-
vel candidatura do ex-senador Wilder 
Morais a prefeito de Goiânia. É que ele 
não tem chance de conquistar o apoio 
do governador Ronaldo Caiado, fecha-
do com a reeleição de Iris Rezende.

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

A decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu o governo de Goi-
ás de continuar maquiando o cálculo de gastos com os servidores 
(pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não devem passar de 60% da 
receita), pode acabar levando tanto o governador Ronaldo Caiado 
quanto o presidente da Assembleia Lissauer Vieira a adotar medidas 
amargas para o funcionalismo tanto do Executivo quanto do Legisla-
tivo. Em tese, até mesmo a demissão de efetivos, a depender de como 
o STF vai obrigar ao cumprimento da sua sentença. Trata-se de mais 
um capítulo da herança maldita deixada pelos governos de Marconi 
Perillo e Zé Eliton, que aprovam leis inconstitucionais excluindo as 
despesas com pensionistas e recolhimento de Imposto de Renda da 
contabilidade da folha. Com esse subterfúgio ficou fácil exceder os 
limites e driblar a LRF, mas agora a farra iniciada por Marconi e Zé 
Eliton chegou ao fim – mas a bomba terminou nas mãos de Caiado 
e Lissauer e, se estourar, não é de se acreditar que os dois aceitem 
calados. É certo que vai dar muito barulho: se não juridicamente, pelo 
menos politicamente os ex-governadores serão responsabilizados. 
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pRoJEtoS polÊMicoS apRoVaDoS pEla aSSEMBlEia atENDEM a RaZÃo DE EStaDo
Tenha causado polêmica ou não, a Assembleia atendeu aos interesses da sociedade quando aprovou a PEC que incluiu as despesas com a Univer-
sidade Estadual de Goiás no limite de gastos constitucionais com a Educação e também ao liberar o acesso do Executivo aos depósitos judiciais. 
No primeiro caso, foi um passo importante para superar a antiga camisa de força das vinculações orçamentárias, necessárias no passado, mas hoje 
superadas diante do dinamismo que se exige dos gastos públicos e dos novos desafios colocados para os governantes. No segundo, não tem sentido 
manter uma montanha de dinheiro estacionada em bancos, a juros baixíssimos, enquanto o Estado passa por dificuldades financeiras e carece de 
soluções para melhor cumprir as suas obrigações como prestador de serviços fundamentais para a população, como Saúde, Educação e Segurança. 
A aprovação desses dois projetos mostrou maturidade. Ambos atenderam a uma utilidade para o Estado e não a um eventual governo. 

coNcESSÃo DE RoDoViaS É iNDiSpENSÁVEl paRa o aJUStE FiScal
Tramita na Assembleia um projeto esdrúxulo, já ratificado em 1ª votação, que em resumo proíbe a concessão de seis rodovias estaduais. Isso não tem 
sentido. Em todo o país, tanto o governo federal quanto os dos entes subnacionais se empenham para passar adiante as suas estradas – e sempre 
que conseguem, sobrevêm melhorias consideráveis para quem nelas trafega. Há exemplos aqui mesmo em Goiás, como os trechos da BR-153 que 
tiveram um enorme salto de qualidade a partir de quando passaram a ser operadas em regime de concessão. O governador Ronaldo Caiado não 
pode ser impedido de implantar formas modernas de gestão, como essa, que inclusive tem uma vantagem a mais: faz parte de qualquer ajuste fiscal 
que se queira fazer para tirar o Estado da crise financeira em que o governador o recebeu. Mesmo com a cobrança de pedágio. É o único caminho.

EM lUZiÂNia, cÉlio SilVEiRa GaNHa DE QUalQUER aDVERSÁRio
O prognóstico para próximas eleições municipais em Luziânia, que é o mais importante e emblemático município do Entorno de Brasília, 
pode ser definido em poucas palavras: pelo cenário de hoje, Diego Sorgatto, do PSDB, não ganha do candidato do prefeito Cristovão Tormin, 
que é o deputado estadual Wildes Cambão, do PSD. Só que todos perdem para o deputado federal Célio Silveira, também do PSDB, que já 
administrou Luziânia por duas vezes e, pelo menos por enquanto, não fala em ser candidato. É simples assim.

NoVoS colÉGioS MilitaRES ESBaRRaM EM RoDNEi E FÁtiMa GaVioli
Enquanto cerca de 30 colégios militares autorizados pela Assembleia aguardam a instalação, nos municípios, o secretário da Segurança Rodnei Miranda afer-
ra-se à decisão de não ceder quadros da Polícia Militar para garantir o funcionamento dessas novas unidades. Discretamente, ele tem o apoio da secretária 
de Educação Fátima Gavioli, que nega, mas não vê com bons olhos a disseminação desse tipo de estabelecimento pelo Estado. Cada colégio militar absorve 
apenas 8 membros da PM, que, inclusive, podem ser buscados entre os inativos. Mesmo assim, o secretário Rodnei é contra. 

liVRo Do EX-VicE DEVERia SE cHaMaR “o coVEiRo Da BaSE aliaDa”
O ex-governador tampão Zé Eliton revelou que está escrevendo um livro sobre a sua experiência na política, depois de começar a vida como profissional da 
advocacia. É perda de tempo. Zé não tem nada de novo a contar para ninguém. Primeiro, porque a verdade dos bastidores do poder, nos anos que passou 
como vice de Marconi Perillo e depois como seu substituto por 9 meses, ele não tem coragem nem condições de contar. E segundo porque, no final das con-
tas, a sua trajetória política terminou como um desastre poucas vezes visto em Goiás, quando arrastou uma base governista que passou 20 anos no poder 
para um humilhante 3º lugar nas eleições de 2018. Ele, como se sabe, não assume a culpa e responsabiliza seu parceiro Marconi Perillo e a falta de empenho 
dos aliados. Mas há um livro que ele poderia escrever e que faria sucesso: “O Coveiro da Base Aliada”. Esse, sim, seria um sucesso nas livrarias. 

caiaDo E liSSaUER lUtaM paRa NÃo DEMitiR NiNGUÉM,
MaS SE o FiZEREM a cUlpa SERÁ DE MaRcoNi E ZÉ ElitoN
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Pauta da sessão da Assembleia de 
terça-feira traz 79 projetos de lei

os deputados da As-
sembleia Legislativa 
do Estado de Goiás 

(Alego) realizaram durante 
esta semana três sessões 
ordinárias com quórum 
qualificado para votações. 
Como resultado destas 
sessões, 69 projetos foram 
deliberados, em votação no 
plenário Getulino Artiaga.

Dentre as matérias tra-
mitadas durante esta ter-
ceira semana de setembro, 
36 foram aprovadas em 
definitivo e serão enca-
minhadas para sanção do 
governador. As matérias 
com tramitação finaliza-
da na Casa são referentes 
a três projetos de lei do 
Executivo, 32 de autoria 
parlamentar e um da Mesa 
Diretora da Casa. 

Durante a semana ain-
da, entraram em tramita-
ção na Casa 29 processos 
legislativos. Foram 18 
projetos de lei ordinária 

de iniciativa parlamentar, 
quatro do Poder Executivo, 
um do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJ-GO), 
um do Tribunal de Contas 
do Estado (TCM-GO) e um 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM-GO). Fo-
ram protocolados também 
dois projetos de emendas à 
Constituição de iniciativas 
parlamentares, um projeto 
de lei complementar do 
Executivo e um projeto de 
resolução parlamentar.

O projeto de lei comple-
mentar refere-se ao pro-
cesso 5145/19 que institui 
o Sistema da Conta Única 
do Tesouro Estadual, com o 
objetivo de concentrar efe-
tivamente na referida Con-
ta Única todos os recursos 
do Tesouro, autarquias, 
fundações públicas e Fun-
dos Especiais da adminis-
tração pública estadual. A 
proposta segue o modelo 
adotado pelo Governo fe-

deral desde 1998. A conta 
única do Tesouro Nacional 
incorpora, em uma só con-
ta no Banco Central, todas 
as disponibilidades finan-
ceiras de todos os órgãos 
da administração direta e 
indireta dos três Poderes 
do Governo federal, inclu-
sive as receitas do Insti-
tuto Nacional do Seguro 
Social - INSS. São excep-
cionalizadas somente as 
contas das empresas es-
tatais não dependentes.

As duas novas PECs que 

foram protocoladas, ambas 
de origem parlamentar, 
referem-se aos processos 
5403/19, de autoria do 
deputado Zé Carapô (DC), 
e o de nº 5536/19, este 
de iniciativa do deputado 
Helio de Sousa (PSDB) e 
outros. A primeira matéria 
altera o inciso I do artigo 
46 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitó-
rias, incluindo os servido-
res da Educação entre as 
carreiras a que se permite 
a promoção anual. Já o 

segundo acrescenta o ar-
tigo 113-A à Constituição 
Estadual, para garantir o 
repasse em duodécimos 
mensais das vinculações 
constitucionais referen-
tes à saúde, à educação e 
à ciência e tecnologia.

Os processos do TCM 
e do TCE versam sobre a 
revisão geral anual da re-
muneração dos servidores 
do quadro permanente de 
pessoal desses dois ór-
gãos, relativa à data-base 
do ano de 2018. A matéria 

do TJ-GO dispõe sobre a 
edição de provimento que 
regulamenta a instaura-
ção, condução e julgamen-
to de processo adminis-
trativo disciplinar contra 
notários e registradores 
do Estado de Goiás, com o 
objetivo de uniformizar os 
procedimentos relativos 
à apuração de faltas no 
desempenho dessa ativi-
dade cartorial, estabelecer 
a competência, rito e fase 
do instrumento apuratório, 
em atenção à Lei 8.935/94.

O PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA 
TRAZ UMA EXTENSA PAUTA 
DE PROCESSO PARA A SESSÃO 
ORDINÁRIA DE TERÇA-FEIRA, 24
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Estado vai aderir ao Programa 
de Escolas Cívico-Militares
O governador Ronaldo 
Caiado recebeu nesta se-
mana um ofício do Minis-
tério da Educação (MEC) 
com a informação de que 
Goiás é um dos estados es-
colhidos para a implanta-
ção do Programa Nacional 
das Escolas Cívico-Milita-
res (PECIM). No documen-
to, o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, con-
vida o Governo de Goiás 
a participar do programa, 
que tem data limite até 
27 de setembro para que 
o modelo seja implanta-
do em 2020. Conforme 
anunciado previamente 
por Caiado, as duas sele-
cionadas ficam no Entor-
no do Distrito Federal.

Participarão do progra-

ma, representando Goiás, o 
Colégio Estadual Céu Azul, 
em Valparaíso, e o Colégio 
Estadual Águas Lindas, em 
Águas Lindas. A escolha 
obedeceu a critérios técni-
cos estipulados pelo MEC, 
entre eles, estar em situ-
ação de vulnerabilidade 
social; ter baixo desem-
penho no Ideb; oferecer 
aula nos ensinos Funda-
mental e Médio; e aten-
der de 500 a 1.000 alunos 
nos dois turnos.

Também é pré-requisito 
que a comunidade escolar 
esteja de acordo com a im-
plantação do novo modelo. 
A partir da indicação das 
escolas, a Seduc fará uma 
consulta pública para as-
segurar a transparência de 

todo o processo na escola 
e medir o grau de interes-
se de todos os agentes da 
educação, como gestores, 
professores, alunos e fami-
liares. O último passo é a 
aprovação do próprio MEC.

O Programa
Instituído Decreto nº 

10.004, de 5 de setembro 
de 2019, o Programa Na-
cional das Escolas Cívico-
-Militares (PECIM) será 
implantado pelo Minis-
tério da Educação (MEC), 
em parceria com o Minis-
tério da Defesa.

O modelo consiste em 
um conjunto de estratégias 
direcionadas ao alcance da 
gestão de excelência nas 
áreas educacional, didáti-

co-pedagógica e adminis-
trativa. Essas alterações 
serão fundamentadas nos 
padrões de ensino adota-
dos pelos Colégios Milita-
res do Exército, das Polí-
cias Militares e dos Corpos 

de Bombeiros Militares.
Conforme o documen-

to enviado ao governador 
pelo ministro da Educação, 
não se trata de uma con-
versão das escolas civis 
em unidades militares, 

mas “de incorporar ao seu 
funcionamento as boas 
práticas pedagógicas e 
administrativas de institui-
ções que são referências 
nacionais em matéria de 
desempenho escolar”.
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Prefeito abre frente de 
serviços na Região Norte

o prefeito Iris Re-
zende liderou na 
manhã desta sex-

ta-feira (20/9) mais uma 
Frente de Serviços da 
Prefeitura de Goiânia. A 
Região Norte é a benefi-
ciada da vez, com foco no 
Setor Urias Magalhães e 
bairros vizinhos. 

“Estamos promoven-
do o embelezamento 
da cidade e abrindo es-
paços de lazer para a 
população. Estamos mos-
trando que Goiânia é uma 
cidade bem administrada 
e com foco no cidadão”, 
afirmou o prefeito duran-
te visita ao local.

Limpeza das vias e de 
áreas públicas, revitali-
zação de praças, pintura 
de meio fio e remoção de 
entulhos são alguns dos 
serviços executados pela 

Companhia de Urbaniza-
ção (Comurg), dentro da 
programação. 

Acompanhado do presi-
dente da Comurg, Aristóte-
les de Paula, entre outros 

membros da Prefeitura e 
de vereadores, Iris visitou 
locais beneficiados pela 
frente, como a Praça do 
Violeiro, na Avenida Goi-
ás Norte. Em seguida eles 

visitaram a Praça dos Baia-
nos, entre a Ruas 44 e Belo 
Horizonte. Esta última vai 
receber um espaço com-
pleto de lazer com campo 
de areia, canteiros, pista 

de caminhada, plantio de 
árvores e gramas. 

Também no Urias Ma-
galhães, a Comurg revita-
liza a Área de Esportes e 
Lazer Terezinha Costa Fer-
reira, na Rua Carijós. Para-
lelo aos serviços de urba-
nização, outra equipe faz 
a limpeza das dependên-
cias internas do Cemitério 
Parque. A expectativa é 
concluir todo trabalho na 
próxima semana. 

Esta é a 20ª edição da 
Frente de Serviços que 
o município promoveu 
neste ano. Para Aristóte-
les de Paula, a frente de 
serviços é a oportunidade 
de resolver problemas de 
limpeza, obras e infraes-
trutura nas vias e logra-
douros públicos. “Em uma 
semana, concentramos 
um número significati-
vo de trabalhadores que 
conseguem resgatar a ci-
dadania dos setores.” 

Além do Urias Maga-
lhães também são bene-
ficiados os bairros: Bethel, 
Granja Cruzeiro do Sul, Jar-
dim Diamantina, Morumbi, 
Nossa Senhora Aparecida, 
Panorama Parque, Vila Ro-
riz, e Urias Magalhães II. 

Comurg realiza 
serviços de 
limpeza e 
paisagismo 
em praças, 
ruas e prédios 
públicos do Urias 
Magalhães e 
bairros vizinhos
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internacional

Na China, Gustavo Mendanha conhece câmeras 
de videomonitoramento que serão implantadas
O prefeito Gustavo Menda-
nha cumpre missão inter-
nacional na China desde 
o dia o início da semana, 
quando embarcou para 
o país asiático a convite 
da Huawei Technologies 
Co. Ltd, uma das maiores 
fornecedoras de tecnolo-
gia do mundo. Na agenda 
desta sexta-feira, 20, em 
Xangai, na costa central do 
país, o prefeito  visitou a 
Advance Inteligence, uma 
feira de negócios com ex-
posição de tecnologias 
avançadas para cidades 
inteligentes. Na oportuni-
dade, Gustavo Mendanha 
conheceu câmeras de vi-
deomonitoramento, cujo 
sistema avançado permi-
te adicionar funcionalida-
des inteligentes.

“As câmeras que eu vi 

aqui serão as mesmas que 
serão instaladas na cidade 
nos próximos meses e te-
rão as mesmas funciona-
lidades. Com isso, vamos 
preparar nossa cidade 
para entrar no hall de ci-
dades que fazem uso de 

tecnologias para propor-
cionar segurança pública 
e qualidade de vida para 
as pessoas”, explicou Gus-
tavo citando o projeto Ci-
dade Inteligente.

Segundo o gestor mu-
nicipal, investimentos em 

tecnologia vão impactar 
diretamente na qualidade 
de vida da população. “Ire-
mos modernizar nossa ci-
dade, não apenas com uso 
de internet, mas acima de 
tudo, investindo no melhor 
desempenho do atendi-

mento ao público com uso 
de tecnologias. Com 600 
novas câmeras de video-
monitoramento que serão 
instalados na cidade, por 
exemplo, vamos mudar o 
quadro da segurança pú-
blica em Aparecida e isso 
vai impactar diretamente 
na vida do cidadão”, des-
tacou o prefeito.

Ainda dentro da pro-
gramação da missão in-
ternacional, que segue até 
a domingo, 22, Gustavo 
Mendanha, acompanhado 
de executivos da empresa 
de tecnologia, conhecerá 
ainda as instalações da 
Huawei em Pequim e fará 
um tour cultural pela ca-
pital do país asiático. “São 
encontros importantes 
para que no futuro pos-
samos firmar parcerias e 

investir em soluções urba-
nas inteligentes em Apare-
cida”, destacou o prefeito.

Cidade Inteligente – A 
visita do prefeito Gusta-
vo Mendanha à Huawei, 
na China, foi a convite 
dos executivos da em-
presa multinacional, 
após conhecerem o pro-
jeto Cidade Inteligente, 
que projeta Aparecida 
para ser uma cidade do 
futuro, com soluções in-
teligentes e avançadas.

“O projeto contempla 
uma série de atividades 
voltadas para as soluções 
urbanas inteligentes, den-
tre elas melhor eficiência e 
agilidade na prestação de 
serviço ao público de Apa-
recida”, finalizou Gustavo, 
que retorna para Apareci-
da no domingo, 22.
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iNclUsÃo social
O 5º Encontro do Comitê de Inclusão Social para 

Pessoa com Deficiência, será realizado nesta 
terça-feira (24), na sede da Drogaria Santa Marta, 
em Aparecida de Goiânia. Com o tema, ‘Formação 
e Práticas de Inclusão para o Mundo do Trabalho’, 

o objetivo é promover ações para empresas sobre 
a inclusão social no mercado. A realização é da 

Faculdade SENAI Fatesg, Associação Espaço Vida, 
Associação de Pais, Amigos e Pessoas com 

Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e 
da Comunidade (APABB), com apoio da Comissão 
dos Direitos da Pessoas com Deficiência da OAB-
GO, e da Santa Marta, que atualmente emprega 

55 PcDs em diversas áreas da empresa. A entrada 
para o evento, é um quilo de alimento.

BliTZEN
Para comemorar o Dia Nacional do Sorvete (23 

de setembro), a Creme Mel Sorvetes realiza, duas 
blitzen em Goiânia. As blitzen vão ocorrer em 

horários diferenciados para trazer um refresco para 
a população que está enfrentando temperaturas 

de quase 40 graus. A primeira blitz será no sinaleiro 
do Goiânia Shopping com o Parque Vaca Brava, das 

10h ao meio-dia.  A segunda será, das 17h às 19h, 
na Cia do Chocolate, localizada na Av. T-9. O cliente 
que comprar uma taça ganha outra. Apostando no 

sucesso da ação “Na Cia do Chocolate”, a Creme 
Mel também vai distribuir picolés para clientes que 
estiverem aguardando atendimento na montagem 

das taças. A distribuição de picolés ocorrerá 
enquanto durar o estoque programado pela 

indústria para festejar a data.

cRiaNÇas
Outubro é um mês especial para o Rio Quente 

e para as crianças que passam pelo resort. Para 
que seja um passeio ainda mais inesquecível, a 

programação é pensada para encantar os pequenos, 
tanto que o Espetáculo As Aventuras da Turminha 

da Zooeira no reino das Águas Quentes acontecerá 
nos dias 01, 08, 15 e 24/10. Mas os destaques 
não param por aí. No dia 10 acontece o Show 

Barulhinho, Barulhão com o Grupo Tiquequê, e no 
dia 12 o Show da Nina Nada Verrr, uma menina de 

6 anos muito curiosa que deixa os adultos de calças 
curtas com as suas perguntas.

PaRcERia DE sUcEsso
Quinta Do Morgado e Azeite Olivenöl empresas 

representadas pela Riboli Representações estarão 
juntas durante a 18ª SuperAgos-Convenção e Feira 
de Negócios para Supermercados e Panificadoras 

(SuperAgos2019), que terá início na próxima segunda-
feira, 23 de setembro, no Centro de Convenções de 

Goiânia. Durante o evento acontecerão algumas 
ações por parte das marcas, a Quinta do Morgado 

apresenta os vinhos, espumantes e sucos fará 
degustação de seus produtos. 

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Mostra - Os arquitetos Lucas Machado e Isabella Gondim assinam o ambiente Quarto do Jovem Tecnológico, para a 
mostra Ksulo, em Anápolis. O espaço homenageia Roberto Homsi, filho do casal Fued e Mouna Zac Homsi.

Peça - Ana Clara Paim, Jan Carlos e o autor Rafael 
Magalhães, do Precisava Escrever, que proporcionou uma 
peça exclusiva para seus colaboradores e convidados.

2 3

4

Minissérie - Estreia hoje, dia 23 de setembro, o segundo 
episódio da minissérie OutBackstage, na qual o ator e 
apresentador Bruno De Luca explora e vive de perto os 
bastidores do Outback. 
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Teatro - Felipe Botelho, Bianka Muniz e 
Pedro Emmanuel prestigiaram a peça ‘Minha Vida 
Amorosa é uma Comédia’ do autor Rafael Magalhães.
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café
A cafeteria Segafredo Zanetti do Brasil foi inaugurada no Passeio das Águas Shopping. A empresa 
italiana é especializada em torrefação de café e é líder de café expresso na Itália e no mundo. A 
chef responsável pelo cardápio é a Emiliana Azambuja. Trata-se do café mais vendido do mundo. A 
vitrine é composta por salgados, sanduíches, quitandas e uma variedade de doces. 

faturamento
A GSA, indústria e distribuidora de alimentos goiana, fechou as estratégias do último 
trimestre de 2019. A expectativa é crescer 22,3% a mais nas vendas ainda este ano em 
relação ao mesmo período do ano passado.  

StartupS
O Presidente das Câmaras de Comércio Portugue-
sas no Brasil, Nuno Rebelo Sousa, apresentou a 
empresários goianos as oportunidades de Lisboa e 
o Web Summit Lisboa 2019, maior evento de tec-
nologia do mundo. Ele veio a Goiânia a convite dos 
empresários Marcos Alberto Bernardo Campos e 
Felipe Pinho, do Gyntec - Condomínio Empresarial 
Tecnológico e Sírius Venture Capital.  O território 
lusitano vem se tornando a principal porta de entrada das startups que desejam escalar no con-
tinente europeu graças a uma política pública desenvolvida nos últimos anos para favorecer a 
inovação e o empreendedorismo, o que tem atraído as atenções dos brasileiros.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Rota 2030 prevê R$ 1 bilhão para 
desenvolver tecnologia automotiva

foram lançados hoje 
(20) os Programas 
Prioritários do Rota 

2030, política de incenti-
vos ao setor automotivo 
do governo federal. As 
montadoras vão poder in-
vestir em desenvolvimen-
to tecnológico a alíquota 
de 2% que seria paga so-
bre a importação de peças 
sem equivalente no Brasil. 
Os recursos arrecadados 
por meio da desoneração 
fiscal serão geridos por 
um conselho gestor, que 
envolve representantes da 
indústria e da academia. 
A estimativa é que sejam 
feitos investimentos de 
R$ 200 milhões anuais 
por cinco anos, totalizando 
cerca de R$ 1 bilhão.

O dinheiro será liberado 
para o projeto por meio de 
cinco entidades, que vão 
gerir os recursos setorial-
mente: Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNDES), 
Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), Ser-
viço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Se-
nai), Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii) e 
Fundação de Desenvol-
vimento da Pesquisa de 
Minas Gerais (Fundep).

“Esse dinheiro vai ser 
destinado, para junto com 
as entidades, a academia 
desenvolver, fazer pesqui-
sa e inovação para que a 
gente possa atender essas 
demandas da sociedade”, 
explicou o presidente da 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), 
Luiz Carlos Moraes. “Que-
remos carros mais eficien-
tes, mais inteligentes, mais 
conectados e mais seguros. 
Isso é uma parceria que 
envolve o setor privado e 
as entidades e a academia 

visando ter veículos me-
lhores”, acrescentou.

Mais eficiência
Os investimentos vão 

permitir, segundo Mora-
es, que as montadoras 
atendam um cronograma 
de melhoria dos veículos 

produzidos no Brasil es-
tipulado a partir do Rota 
2030. “Nós temos um 
cronograma de metas de 
eficiência energética, de 
emissões, de implemen-
tar itens de segurança, 
que já está definido. Esse 
aporte de dinheiro vai 

ajudar a acelerar a imple-
mentação desses itens”, 
disse Moraes, acrescen-
tando que o calendário 
prevê metas a serem 
atingidas ao longo dos 
próximos dez anos.

O presidente da Embra-
pii, Jorge Almeida Guima-

rães, disse que a escolha 
dos projetos que vão re-
ceber os aportes vai se-
guir as diretrizes que já 
são usadas pela empresa 
para incentivar o desen-
volvimento tecnológico 
no setor. “O nosso mode-
lo é muito simples. Nós 
pré-selecionamos grupos 
de pesquisa qualifica-
dos, que trabalham em 
pesquisa aplicada e ino-
vação. Não financiamos 
pesquisa básica. Selecio-
namos por chamada a pú-
blica o que há de melhor 
no Brasil”, explicou.

“A qualquer hora a em-
presa vai à unidade da 
Embrapii e discute com 
os técnicos o seu proje-
to. O projeto é sempre da 
empresa. Quais as carac-
terísticas, que tecnologia 
vai usar e quanto vai cus-
tar”, acrescentou.

Com o modelo, Guima-
rães acredita que possam 
ser iniciados 100 novos 
projetos imediatamente, 
a partir dos R$ 40 mi-
lhões anuais, que serão 
geridos pela Embrapii.

Montadoras poderão investir 
em tecnologia com alíquota de 2% Di
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Empresas e indústrias passam a contar com um parceiro para destinar resíduos. A 
Votorantim Cimentos lançou a Verdera, marca que oferece o serviço de destinação 
final de resíduos por meio do coprocessamento. A tecnologia utiliza combustíveis al-
ternativos, como pneus e biomassas, nos fornos de fabricação de cimento. A medida 
ajudará a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e o volume de lixo nos aterros.
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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 convocada para 
amistosos contra Senegal e Nigéria

o técnico Tite convo-
cou a Seleção Bra-
sileira para os dois 

próximos compromissos 
da equipe, marcados para 
os dias 10 e 13 de outubro, 
contra Senegal e Nigéria, 
respectivamente. Os dois 
amistosos serão disputa-
dos em Singapura. 

Com 23 nomes, a lista 
conta com alguns retornos 
e também três estreantes. 
Rodrigo Caio e Gabriel Bar-
bosa, que conquistaram 
a medalha de ouro nos 
Jogos Olímpicos de 2016 
no Rio de Janeiro, estão de 
volta. Gabriel Jesus retor-

na após suspensão, assim 
como Danilo também foi 
chamado novamente . Já 
os convocados pela pri-
meira vez são o goleiro 
Santos, o lateral-esquerdo 
Renan Lodi e o meia Ma-
theus Henrique. 

- É desafiador ter bom 
senso. Eu procuro na mi-
nha vida profissional olhar 
os diferentes lados das 
situações para que todos 
possam ganhar. Nesse 
momento está a Seleção, 
estão clubes e estão atle-
tas. O presidente Landim 
nos conhece muito bem, 
conhece o trabalho e 

nos acompanha. E sabe o 
quanto que a gente tem de 
cuidado quanto isso. Con-
ciliar todos os fatores nes-
se ganha-ganha não dá, é 
impossível. Eu vi manifes-
tação do Gabriel Barbosa 

de quanto teria de orgulho 
estar na seleção brasileira. 
Agora é o período de pre-
paração, agora vai chegar 
período de Eliminatórias, 
Copa do Mundo e Copa 
América. Para formar 

essa equipe final, tenho 
que oportunizar - desta-
cou o técnico Tite.

Desejo antigo da comis-
são técnica, enfrentar duas 
fortes seleções africanas 
será um excelente teste 

para a Seleção Brasileira. 
É o que garante o técnico 
Tite, que teve a oportuni-
dade de enfrentar apenas 
Camarões até aqui. Na oca-
sião, Richarlison marcou o 
gol da vitória por 1 a 0.

Técnico Tite divulgou a lista com os 
nomes que estarão nos amistosos de 
outubro da Seleção Brasileira. Jogos 
serão em Singapura, no dias 10 e 13  Lu
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