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n A oposição em Goiás apostava que 
o governador Ronaldo Caiado se en-
rolaria com a queda do nível de vazão 
do Meia Ponte e decretaria um des-
gastante racionamento de água na 
Grande Goiânia. Não aconteceu.

n Alysson Cabral, o advogado indicado 
pelo deputado federal professor Alcides 
para o Iphan em Goiás, arrependeu-se 
de ter aceitado o cargo e se meter em 
uma desgastante polêmica sobre as 
suas aptidões profissionais.

n O Corpo de Bombeiros está re-
cebendo cerca de 160 comunica-
ções de incêndios, em pastagens e 
matas, todos os dias. O governa-
dor Ronaldo Caiado convenceu-se 
que há criminosos por trás dessa 
número elevado.

n O Tribunal de Justiça pediu à OAB-GO 
a lista de 6 advogados, da qual extrairá 
3 para encaminhar ao governador Ro-
naldo Caiado, que nomeará um para o 
cargo de desembargador do 5º consti-
tucional que está vago. 

n O PSDB promoverá um encontro 
na próxima sexta à noite em Pal-
meiras, terra mater do ex-gover-
nador Marconi Perillo. O presidente 
estadual Jânio Darrot convidou, 
mas não tem esperança de ver o tu-
cano mor no evento. 

n O governador Ronaldo Caiado tem 
pesquisas apontando para quase 50% 
de aprovação para a sua gestão, índice 
hoje considerado tão desejável quanto 
satisfatório por especialistas em comu-
nicação estratégica de todo o país.

n O deputado estadual Talles Barre-
to, maior voz da oposição na Assem-
bleia, não se sente contemplado com 
a condução do PSDB. Se tiver a candi-
datura a prefeito de Goiânia bloquea-
da, não fica um dia a mais no partido.

n É uma piada o Movimento em De-
fesa do Emprego que está sendo cria-
do por entidades como a Acieg, a Fieg 
e a Adial. É que empresário só cria 
empregos para aumentar seus lucros 
e nunca para fazer política social. 

n Edealina ganhou na Justiça o direito 
de receber R$ 2,5 milhões do Estado 
como reparação pelos 25% do ICMS 
a que o município tem direito, mas 
não levou por conta dos incentivos 
fiscais concedidos pelo Produzir.

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

O lançamento do Progoiás, novo programa de incentivos fiscais apresentado pelo 
governador Ronaldo Caiado, e a revelação de um projeto de mudança no sistema 
de aposentadorias do funcionalismo está em fase adiantada de elaboração, mos-
tram que o Palácio das Esmeraldas caminha para desistir do Regime de Recupe-
ração Fiscal e deve fazer por conta própria o seu ajuste fiscal. Com as demandas 
do empresariado praticamente resolvidas pelo ProGoiás, a próxima novidade será 
a reforma previdenciária estadual.  O consultor Paulo Tafner, contratado pela Se-
cretaria da Economia para orientar o projeto, deu a pista, ao afirmar a jornalistas, 
na semana passada, que “apesar de excluídos da PEC federal, os Estados podem 
incorporar os princípios da reforma nacional e caminhar com as suas próprias pernas”. 
Tudo indica que, agora, esse será o rumo adotado em Goiás. É de se prever, assim, al-
terações na contagem do tempo de serviço e na idade mínima, tal como aconteceu no 
INSS, e a retirada de benefícios, a exemplo da acumulação de aposentadorias e pen-
sões, além de uma redução drástica da incorporação de gratificações e outros ônus 
que aumentam indevidamente o salário de quem passa para a inatividade. 
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tEMpERaMENto DURo E BRiGaS pESSoaiS lEVaM FaZEM RollER atRapalHaR caiaDo
A decisão do deputado estadual Sebastião Caroço de deixar a oposição –atualmente, está filiado ao PSDB – para passar a integrar a base de apoio ao 
governador Ronaldo Caiado na Assembleia ainda tem um quê de intenção e não pode ser considerada definitiva. É que Caroço tem dificuldades para se 
unir à bancada governista em razão das suas divergências pessoais – gravíssimas – com o secretário de Governo Ernesto Roller. Sem isso, o parlamentar 
já estaria acompanhando Caiado para cima e para baixo, dando corda para a amizade estreita que sempre uniu os dois. O problema é Roller – que, aliás, 
não atrapalha o governador em relação apenas a Caroço. O deputado Iso Moreira também é outro desafeto do titular da pasta do Governo – um político 
que não fala baixo e é tido como mal educado, ríspido e de poucos sorrisos, sendo considerado pelos poucos amigos como alguém de difícil convivência. 

GlaUStiN tEM MEDo DE tER SEUS NEGÓcioS pREJUDicaDoS EM apaREciDa
A candidatura do deputado federal José Nelto a prefeito de Aparecida entrou em definitivo no radar político da cidade e cresce em viabilidade na medida em 
que o nome da preferência do governador Ronaldo Caiado – o do deputado federal Glaustin Fokus – insiste em repetir que não tem interesse na disputa e que 
prefere continuar no mandato, longe das picuinhas eleitorais que podem atrapalhar, segundo acredita, os seus negócios milionários. Glaustin é varejista 
de supermercados, atacadista e industrial da área de sucos e petiscos. Todas as suas empresas estão instaladas em Aparecida, ao alcance, acredita, dos 
adversários encastelados lados no poder local. Ele não quer despertar qualquer atenção que, no final das contas, venha ser prejudicial aos seus lucros.

cpi DoS iNcENtiVoS: DEpoiMENtoS DE EMpRESÁRioS BENEFiciaDoS SÃo pÉSSiMoS
A sequência de empresários beneficiados que está passando pela CPI dos Incentivos Fiscais, para depoimentos, está indo de mal a pior. Nenhum deles conse-
guiu, até hoje, apresentar argumentos e muito menos números capazes de convencer os deputados de que a descabelada distribuição de regalias tributárias, 
nos últimos 20 anos, foi benéfica para Goiás. E está ficando claro que os empregos gerados não compensaram, nem de longe, a renúncia de receita provocada 
pelos incentivos. No Auditório Solon Amaral da Assembleia, a cada vez que um grande empresário aparece para falar, o cheiro de podre parece tomar conta do ar. 

aMiZaDE coM BalEia RoSSi lEVoU DaNiEl VilEla a DESiStiR Do MDB NacioNal
O ex-deputado federal Daniel Vilela queria se candidatar e achava que tinha chances de vencer a disputa pela presidência nacional do 
MDB, mas foi obrigado a desistir quando emergiu para o posto o nome do deputado federal Baleia Rossi, da seção paulista do partido. 
Quando esteve na Câmara, Daniel se aproximou de Baleia e foi prestigiado com a designação para relatorias de matérias importantes, 
como a reforma trabalhista, e até com a indicação para presidente da Comissão de Constituição & Justiça, a mais importante da Casa 
e talvez até do próprio Congresso como um todo. Devendo tantas gentilezas e não menos favores, o filho de Maguito ficou com as 
mãos e os pés atados e terminou engolindo as suas pretensões. Mas ainda sairá ganhando: com Baleia Rossi no comando nacional 
do MDB, o diretório estadual de Goiás, presidido por Daniel Vilela, ficará blindado contra investida – como a do senador Luiz Carlos do 
Carmo, que defende a volta dos dissidentes caiadistas e trabalha em Brasília para derrubar ou a decisão ou o presidente.

oRÇaMENto iMpoSitiVo coMEÇa a SER paGo, iNclUSiVE aoS DEpUtaDoS Da opoSiÇÃo
Em mais um gesto de boa vontade em relação a Assembleia, o governador Ronaldo Caiado já viabilizou recursos e está prestes a iniciar o pagamento da metade 
da cota de emendas orçamentárias de cada deputado estadual, em razão do chamado orçamento impositivo aprovado no 1º semestre. Com um detalhe da 
maior importância: serão contemplados todos os parlamentares, inclusive os da oposição. Para o governo, existe a vantagem do valor relativamente 
pequeno, cerca de R$ 60 milhões, e o compromisso, aceito pelos deputados, de só aplicar os recursos na área da Saúde, em todo o Estado. A partir do 
ano que vem, o valor reservado para o orçamento impositivo vai aumentar gradativamente até alcançar 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do 
Estado, em 2022. Hoje, esse índice é de 0,5%, o que significa uma cota de R$ 3 milhões para cada um dos 41 deputados estaduais da Assembleia goiana.

GoiÁS DESiStE DE ESpERaR o REGiME DE REcUpERaÇÃo FiScal
E aGoRa DEVE FaZER UM aJUStE FiScal poR coNta pRÓpRia
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“temos visto esse empenho do Governo do Estado em combater a criminalidade, alcançando, em um período curto, excelentes resultados.” Os resultados positivos do 
governo estadual na segurança pública foram enaltecidos pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, logo após a sua chegada a Goiânia, na manhã des-
ta segunda-feira (23/9). “Isso nos faz acreditar na parceria, necessária para vencer a criminalidade: a verdadeira união entre os governos federal, estadual e municipal.”

Igualmente, na conversa com os jornalistas, logo após a recepção ao ministro, o governador Ronaldo Caiado analisou que este reconhecimento do governo federal é 
resultado dos avanços conquistados com a independência e a integração das forças policiais goianas. “Quero dizer que avançamos muito e nosso combate tem 
sido efetivo, para mostrar que existe Estado e que Goiás não vai se ajoelhar à bandidagem nem à corrupção”, assegurou Caiado.

A coletiva foi realizada no Paço Municipal, com a presença do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, e do prefeito Iris Rezende. O ministro veio a Goiânia para a 
primeira visita técnica às forças de segurança envolvidas no projeto “Em Frente, Brasil”.

O “Em Frente, Brasil” tem como objetivo reduzir os índices de crimes violentos em cinco cidades brasileiras. “Este é um projeto piloto, por meio do qual queremos aprender 
com nossos acertos e erros. A idéia principal desta iniciativa é a integração”, afirmou Sérgio Moro.

Após a etapa de repressão, o projeto prevê ações multidisciplinares e transversais nas áreas de educação, esporte, lazer, cidadania, cultura e empreendedorismo. Isso 

limpeza 

Prefeitura de Goiânia recolhe 62 mil 
toneladas de entulho durante mutirões

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Companhia de 

Urbanização (Comurg), 
retirou 62 mil toneladas 
de entulho, lixo não or-
gânico e galhos durante 
os mutirões realizados 
neste ano. A maior parte 
(46 mil toneladas) eram 
resíduos da construção 
civil descartados de for-
ma indevida nas vias e 
logradouros públicos. A 
ação visa proporcionar 
uma cidade mais limpa, 
organizada e melhor 
para se viver. Os muti-
rões são reconhecidos 
pelo volume de serviços 
oferecidos a população 
e a limpeza das vias pú-
blicas é essencial para 
proporcionar mais qua-
lidade de vida.

A ação da Comurg nos 
mutirões não interfere 
no cronograma normal 
de trabalho da compa-
nhia. Uma média de 62 

mil toneladas de entulho 
são recolhidas por mês. O 
órgão, em parceria com 
a Agência Municipal do 
Meio Ambiente (AMMA), 
orienta a população a 
não descartar nenhum 
tipo de lixo ou entulho 
nas vias públicas, e man-
tém equipes de fiscali-

zação e orientação para 
atender denúncias.

O Código de Posturas de 
Goiânia define notificação 
administrativa e possível 
multa para o cidadão que 
despejar, de forma irregu-
lar, ou fora do horário de 
coleta, lixo e entulho nas 
vias da cidade. Quando, 

após a notificação, o cida-
dão não retira seu entulho, 
um fiscal da Amma gera 
uma autuação, que pode 
chegar a até R$ 5 mil.

Alternativas
O cidadão que deseja 

fazer um descarte correto 
de entulho pode procurar 

o Ecoponto Guanabara, 
localizado na Rua: GB-
05 com GB-06, no Jardim 
Guanabara II. Já se deseja 
descartar algum móvel ou 
eletrodomésticos pode 
chamar o cata-treco, por 
meio dos telefones 3524-
8555 ou 98596-8555.

Para o presidente da 

Comurg, Aristóteles de 
Paula, o Poder Público faz 
a parte dele, mas é preci-
so que os moradores te-
nham consciência e não 
descartem lixo em locais 
inadequados,  principal-
mente naqueles que po-
dem tornar-se criadouros 
de Aedes aegypti.

A ação visa 
proporcionar 
uma cidade mais 
limpa, organizada 
e melhor para 
se viver
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iluminação

Prefeitura de Aparecida assumirá iluminação 
da GO-040 no trecho que passa pela cidade
Para não deixar às escuras 
os usuários da GO-040, a 
Prefeitura de Aparecida 
vai custear a iluminação 
na rodovia. O trecho que 
corresponde a mais de 12 
quilômetros, corta a cida-
de do final da Avenida Rio 
Verde até a saída para 
Aragoiânia. A medida foi 
confirmada pelo secretá-
rio de Desenvolvimento 
Urbano, Max Menezes.

A decisão foi tomada 
após o governo do Esta-
do reafirmar que não as-
sumirá mais o custeio da 
conta de energia elétrica 
e da manutenção da ilu-
minação nos perímetros 

urbanos das rodovias goia-
nas. O posicionamento do 
Palácio das Esmeraldas se 
deu através do presidente 
da GO Infra, Enio Caiado, 

em reunião com Max Me-
nezes, que representou o 
prefeito Gustavo Menda-
nha e gestores de Goiani-
ra, Caturaí, Trindade, Bela 

Vista de Goiás, Senador 
Canedo e Nerópolis.

“É uma decisão que 
prejudica muito os muni-
cípios goianos, principal-

mente aqueles menores, 
que não têm condições 
de arcar com esses cus-
tos. Mas o município de 
Aparecida vai assumir 
essa conta para não dei-
xar às escuras a popula-
ção que utiliza a GO-040. 
Para tanto, nós vamos 
discutir com a Prefeitura 
de Goiânia e a Goinfra a 
elaboração de um termo 
de cooperação que defi-
na todas as responsabi-
lidades nessa demanda 
de iluminação pública”, 
adiantou Max.

O assessor jurídico da 
Associação Goiana de 
Municípios (AGM), Sér-

gio Siqueira, lamentou 
a decisão do governo. 
“Não conseguimos prazo 
mínimo nem para pla-
nejar”, disse Sérgio. Ele 
justificou dizendo que a 
GO Infra optou por cortar 
o custeio da iluminação 
nas rodovias já imediata-
mente. Na avaliação dele, 
é uma medida que coloca 
os municípios numa si-
tuação delicada porque, 
segundo a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, as cida-
des não podem assumir a 
responsabilidade de um 
serviço novo de imedia-
to, “da noite para o dia”, 
como explicou Sérgio.
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Obras

Nova etapa da rede de drenagem 
na Goiás começa nesta quarta

começa nesta quarta-
-feira (25) a constru-
ção da segunda etapa 

da rede de drenagem e do 
corredor do BRT, no senti-
do Norte-Sul da Avenida 
Goiás, entre a Avenida Pa-
ranaíba e Avenida Anhan-
guera. A previsão é de que 
o trecho, de aproximada-
mente 400 metros, seja 
entregue em até 75 dias.

A pista terá o trânsito 
interditado do cruzamen-
to com a Avenida Parana-
íba até o encontro com a 
Avenida Anhanguera (veja 
abaixo mapas dos des-
vios). O trânsito na Ave-
nida Anhanguera segue 
normalmente, bem como 
a pista da Avenida Goiás 
sentido Sul-Norte. O blo-
queio na Avenida Goiás 
não impedirá o acesso de 
pedestres às lojas e de 
moradores às residências.

Trânsito
O trânsito para carros 

e pedestres entre a Av. In-
dependência e a Rua 55 
foi liberado nesta terça-
-feira (24) para o tráfego 
de veículos. Entre a Rua 
55 e até quase a Av. Para-
naíba só será permitido o 
acesso local. Este trecho 

será liberado junto do 
cruzamento das avenidas 
Goiás e Paranaíba.

A Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e 
Mobilidade (SMT) prepa-
rou três desvios para o pe-
ríodo de execução do tre-
cho dois: o motorista que 
circula na Avenida Goiás, 
sentido Norte-Sul, acessa 
o desvio na Rua 61 e se-
gue pela Rua 74 até a Ave-
nida Paranaíba; continua 
na Paranaíba até a Avenida 
Tocantins, vira na Rua 3 e 
retoma a Avenida Goiás.

O motorista que preten-
de seguir nos sentidos Les-
te-Oeste e vice-versa pela 
Avenida Paranaíba terá 
que evitar o cruzamento 
com a Goiás. O desvio im-
plantado no sentido Oes-
te-Leste contorna o Mer-
cado Aberto, acessa a Rua 
72, vira na Rua 55 e segue 
nela até a Rua 68, de onde 
retoma a Paranaíba. No sen-
tido contrário, o motorista 
deve acessar o desvio pela 
Goiás e seguir o mesmo 
trajeto: Rua 61; Rua 74 e 
retoma a Paranaíba.

A SMT ressalta que o 
trânsito nas ruas 4 e 5 
só será bloqueado quan-
do houver a liberação da 

Avenida Paranaíba.

Drenagem
Com a rede de drenagem 

entre a Praça Cívica e a Rua 
4, no Setor Norte Ferroviário 
(trecho com extensão to-
tal de 2,6 km), a Prefeitura 
soluciona o problema de 
alagamentos e enchentes 
em grande parte da Região 
Central de Goiânia. Os tra-
balhos de construção tive-
ram início em março, pelo 
Setor Norte Ferroviário. O 
prazo para conclusão da 
obra, no sentido Norte-Sul, 
é dezembro deste ano. A 
rede completa deverá estar 
pronta em agosto de 2020.

A obra que começa nes-
ta quarta será construída 
por meio de um novo mé-
todo. O objetivo é acelerar 
a conclusão. Primeiro será 
feito o rebaixo da pista, em 
seguida o subleito (etapa 
da terraplanagem), depois 
será executado o serviço 
de drenagem. A pavimen-
tação é a última etapa.

De acordo com o se-
cretário de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, Dol-
zonan da Cunha Mattos, 
a mudança na estratégia 
para o próximo trecho 
possibilitará um melhor 
aproveitamento na parte 
de execução, e a diminui-

ção gradual no tamanho 
da tubulação (de 800 mm 
até 500 mm) também trará 
um ganho na produtivida-
de, fato que refletirá nos 
dias de chuva e no prazo 
para a conclusão.

“A mudança na estraté-
gia de execução da obra 
vai permitir um ganho 
de produtividade e outro 
fator importante é que o 
tamanho da tubulação que 
será usada a partir desse 
trecho será menor que nos 
trechos anteriores e pode 
ser assentada diretamente 
no subleito da pavimenta-
ção, com isso não teremos 
graves problemas com re-

lação às chuvas”, declarou.

Requalificação
Além da rede de drena-

gem e da pista do BRT, as 
obras contemplam ainda a 
revitalização de toda a via, 
com melhoria no sistema de 
iluminação por lâmpadas 
Led; sinalização horizontal, 
vertical e semafórica, com 
semáforos inteligentes; e 
calçadas acessíveis e arbo-
rizadas; substituição dos 
pontos de ônibus.

O orçamento para a 
execução das obras nesse 
trecho da Avenida Goiás 
até a Praça Cívica é de R$ 
40,5 milhões.

Trecho de aproximadamente 400 m 
deverá ficar pronto em até 75 dias Di
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Setembro Verde conscientiza para doação de órgãos 
Associar uma cor a um 
mês tem sido uma boa es-
tratégia para difundir im-
portantes campanhas de 
saúde. E setembro, além 
de amarelo – que alerta 
para a prevenção ao sui-
cídio – também assume a 
cor verde para conscien-
tizar a população sobre 
a importância da doação 
de órgãos e de tecidos. O 
mês foi escolhido pelo 
Ministério da Saúde por-
que dia 27 de setembro 
é o Dia Nacional da Do-
ação de Órgãos.

Em Goiás, a Secretaria 
de Estado da Saúde, por 
meio da Central Estadual 
de Transplantes de Goi-
ás (CET), tem realizado 
parcerias com institui-
ções para conscientizar 

o cidadão. O Governo de 
Goiás, como incentiva-
dor das campanhas de 
saúde promovidas pelas 
organizações públicas, 
tem apoiado as ações do 
Setembro Verde para des-
pertar a sensibilidade da 
sociedade para a doação 
de órgãos e tecidos.

Doação ainda 

enfrenta mitos
A gerente de trans-

plantes da Central Esta-
dual, Nathália Carolyne 
Mendonça, explica que 
mesmo com as ações ro-
tineiras da equipe junto à 
população, ainda existem 
crenças erradas acerca 
do tema. “Infelizmente as 
pessoas ainda cultivam 

mitos sobre doação de 
órgãos, principalmente 
relativos à desconfigu-
ração do corpo, impos-
sibilidade de velório 
com caixão aberto para 
quem é doador, tráfi-
co de órgãos, e há uma 
grande dificuldade em 
compreender o diagnós-
tico de morte encefálica 
e o estado de coma em 
pacientes”, pontua.

Mesmo com um traba-
lho intenso de conscienti-
zação coletiva e individu-
alizada, com atendimento 
pessoal às famílias, a ge-
rente revela dificuldades 
quando o assunto de do-
ação antecipa a confir-
mação do diagnóstico de 
uma morte encefálica, por 
exemplo, e gera nas famí-

lias medo e insegurança.
“As pessoas sentem 

medo de não haver o in-
vestimento em salvar a 
vida do seu ente. Há ainda 
a dificuldade em compre-
ender que a morte encefá-
lica equivale à morte, mes-
mo que algumas funções 
orgânicas estejam manti-
das por medicamentos e 
aparelhos. Essa desinfor-
mação e despreparo de 
alguns profissionais que 
lidam com os protocolos, 
no fato da antecipação de 
algumas informações e às 
questões dos mitos e cul-
turas acabam dificultando 
este trabalho” diz.

Fila de transplantes
O trabalho da CET tem 

sido realizado para au-

mentar o número de trans-
plantes no Estado para 
diminuir a fila de pessoas 
que esperam um órgão na 
luta pela sobrevivência. 
Segundo levantamento da 
Central, de janeiro a agos-
to deste ano, foram efe-
tivados 602 transplantes 
de tecidos e órgãos como 
fígado, rim, córneas e me-
dula óssea. Por outro lado, 
até a primeira quinzena de 
setembro, pelo menos 520 
pessoas estavam na fila 
aguardando um órgão. A 
maior fila é para um trans-
plante de rim em Goiás: 
235 goianos aguardando.

“A doação de órgãos 
é o maior gesto de filan-
tropia com o próximo. A 
única possibilidade de res-
significar a morte, tendo 

a possibilidade de salvar 
pessoas que estão na fila 
aguardando o transplantes 
e dar a elas uma melhor 
qualidade de vida. Hoje 
pode ser um desconhecido 
numa fila de espera, ama-
nhã pode ser qualquer um 
de nós”, enfatiza a gerente 
de transplantes.

A técnica de enferma-
gem aposentada Marlene 
Costa Silveira é um exem-
plo de superação. Depois 
de dois anos aguardando 
na fila de transplante por 
um rim compatível, o fi-
lho Rafael sugeriu doar 
um dos seus dois rins. Vi-
úva e com 61 anos, Mar-
lene recebeu o órgão do 
filho em agosto de 2018, 
no Hospital Estadual Al-
berto Rassi (HGG).
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BaTiDÃo
Inspirado no smoothie, a novidade da 

Fast Açaí, única com polpa de açaí 100% 
orgânica, é o Batidão, uma mistura de 
açaí e frutas. Com versões de 300ml e 

500ml, o produto é mais um do mix com o 
conceito de healthy food, em que os clientes 

poderão acrescentar ao açaí frutas como: 
banana, manga, morango, kiwi, abacaxi, 
criando sabores únicos ao misturar até 

três opções. “O Batidão é mais uma 
opção saudável que a Fast Açaí oferece. O 

produto chega para integrar nosso mix, 
que conta também com wraps, tapioca, 

suco de açaí e energético com açaí 
(parceria com a Red Bull)”, explica André 

Braga, gerente de operações da Fast Açaí.

sWaRoVsKi
Especialista em saúde estética, o biomédico 

Dieick de Sá, que é o embaixador da 
Swarovski em Goiânia, realiza um bate papo 
com mulheres empreendedoras na próxima 

quinta-feira (26/09), a partir das 18h, na 
unidade do Flamboyant Shopping. Na 

ocasião irá falar sobre empreendedorismo 
feminino, padrões de beleza impostos 

pela sociedade e o transformador papel da 
mulher no mundo. Na roda de conversa 
participam a empresária Lucilene Dutra, 

a psicóloga Mariah Barbosa e a personal 
trainer Manu Delai.

PRÉ-EVENTo
Sócio-fundador da Hosher e fundador 

do podcast Vem pra Mesa Sério Langer 
será um dos moderadores de um painel 

de debate sobre startups que será 
realizado no próximo dia 30 de outubro, 

às 19h, no restaurante Piquiras do 
Flamboyant Shopping. O painel integra 

a programação de um pré-evento do 
MB Summit Brazil, congresso itinerante 
direcionado a profissionais do mercado 

imobiliário, e que será realizado em 
Goiânia, no dia 1º e 2 de outubro.

PET FRiENDlY
A EBM Desenvolvimento Imobiliário acaba 
de ganhar uma nova mascote para deixar o 
Espaço EBM, na Avenida Ricardo Paranhos, 

ainda mais animado: a border collie Tarsila. 
A incorporadora, assumidamente pet 
friendly, já contava com a presença da 

golden retriever Brigitte há mais de um ano. 
A nova mascote vem para fazer companhia 

para Brigitte na Central de Decorados da 
empresa, onde vivem. Lá, a dupla interage 

com colaboradores e clientes, além de 
receber outros pets para brincar.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Chás e doces - A empresária Ana Carolina Naciff e as sócias Mari Tolentino e Camila de Almeida (foto) recebem convidados na 
loja Ivana Menezes hoje, dia 25, para comemorarem com um Chá de Menu Degustação exclusivo a fusão da Pop Up Store Mari 
Chocolaterie e a Moncloa Tea Boutique.

Troca de experiências - Em busca de novidades, as 
arquitetas e urbanistas Laryssa Barcia e Jessica Nunes 
visitaram a mais completa mostra de arquitetura, 
design de interiores e paisagismo das Américas, a 
CASACOR Brasília, que chega a sua 28ª edição, com 
45 ambientes e 69 profissionais.

2 3

4

Noites de Fado - Os empresários Francisco Severo e Eva Minho 
realizarão mais uma edição das “Noites de Fado”, no “Quinta do 
Minho – Restaurante”, localizado no Metropolitan Mall - Jardim 
Goiás. Os jantares com música típica portuguesa acontecerão dias 
3, 4 e 5 de outubro, nos mesmos moldes das casas lusitanas.
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Gran Life - O empresário Cleberson Marques recebeu 
profissionais do mercado imobiliário de Anápolis durante 
café da manhã festivo realizado no Hotel Park Imperial. 
Os consultores do mercado imobiliário, Márcio de Brito e 
Abissay de Oliveira prestigiaram o evento.
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nova loja da centauro no Passeio das Águas
A Centauro acaba de inaugurar uma nova loja em Goiás. A rede de artigos esportivos leva para o 
maior centro de compras do estado, o Passeio das Águas Shopping, seu novo modelo de unidade, 
em um espaço de quase 820m², focado em oferecer experiências e serviços personalizados aos 
clientes.    Unindo produtos, informação e serviços em um único lugar, os clientes podem viver 
experiências inéditas, por meio de tecnologias que vão surpreender. Provadores inteligentes, ex-
perimentação de calçados em esteira conectada que simula circuitos de corrida, telas interativas 
e tablets que permitem acesso a uma infinidade de itens são algumas das novidades que vão 
tornar o atendimento ainda mais exclusivo e confortável. O espaço oferece mais de 10 mil itens de 
vestuário, 5 mil opções de calçados e 3 mil acessórios. 

crédito
A Federação Brasileira de Bancos e a Associação Brasileira de Bancos anunciaram algumas 
medidas para desestimular o assédio de instituições financeiras interessadas em oferecer por 
telefone crédito consignado a aposentados. A autorregulação afastaria a concorrência desle-
al. As novas regras devem ser aplicadas no próximo ano e incluem uma base centralizada de 
dados abrangendo instituições financeiras e seus correspondentes.

construção civil
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou que a 
construção civil volta a crescer. Em agosto, o índice de evo-
lução da atividade do setor cresceu 0,8 ponto, alcançado 
49,2 pontos. O índice de evolução do número de empre-
gados subiu 0,6, em comparação a julho, para 49,9 pontos. 

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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modernização

Governo faz revisão de normas 
de segurança e saúde no trabalho
a modernização de 

três normas foi pu-
blicada hoje (24) 

no Diário Oficial da União 
pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, do 
Ministério da Economia.

Estão com nova redação 
a Norma Regulamentado-
ra NR-3, sobre embargo e 
interdição; a NR-24, que 
trata das condições de hi-
giene e conforto nos locais 
de trabalho; e a NR-28, de 
fiscalização e penalidades. 
Com isso, chega a seis o 
número de normas sobre 
segurança e saúde dos 
trabalhadores nas em-
presas que já passaram 
por revisão este ano.

Modernização
Segundo a Secretaria 

Especial de Previdência e 
Trabalho, a modernização 
das 36 normas reguladoras 
em vigor na data, iniciada 
em fevereiro, prevê revisão 
de todo o conteúdo.

Conduzida pela Se-
cretaria do Trabalho da 

Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, 
a modernização ocorre a 
partir de discussões na Co-
missão Tripartite Paritária 
Permanente (CTPP), que 
tem representantes do go-
verno, de empregadores 
e trabalhadores. Também 
estão sendo levadas em 
conta as convenções da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT).

Embargo e 
Interdição

A norma regulamenta-
dora NR-3, anteriormente 
vigente, tinha cinco itens, 
fazendo com que seu con-
teúdo fosse subjetivo, na 
avaliação da secretaria. 
“A nova NR 3 estabelece 
diretrizes e requisitos téc-
nicos objetivos para carac-
terização das situações ou 
condições de trabalho que 
levem ao embargo e inter-
dição. Esses requisitos téc-
nicos, que até então não 

eram claro, tem como ob-
jetivo auxiliar os auditores 
a tomarem decisões con-
sistentes e transparentes.”

Condições de 
Higiene e Conforto 
nos locais  
de Trabalho

Para a secretaria, os 
problemas mais graves 
da NR-24 estavam rela-

cionados à desatualização 
da norma. Publicada em 
1978, ela ainda estava vi-
gente com a mesma reda-
ção e trazia exigências que 
41 anos. “Entre os itens 
obsoletos da regra, esta-
vam a exigência de que as 
janelas dos alojamentos 
fossem de madeira ou de 
ferro; determinava o uso 
de lâmpadas incandescen-
tes, obrigava a instalação 

de um banheiro masculino 
e um feminino para qual-
quer tipo e tamanho de 
empreendimento e previa 
a possibilidade de aplicar 
mais de 40 multas apenas 
em um banheiro.”

Pela nova NR-24, esta-
belecimentos com funções 
comerciais, administrati-
vas ou similares com até 
10 trabalhadores podem 
ter apenas um banheiro 

individual de uso comum 
entre os sexos, desde que 
garantida a privacidade. 
Também de acordo com 
as mudanças, todas as ins-
talações previstas, como 
sanitários, vestiários e 
locais para refeições, por 
exemplo, deverão ser di-
mensionadas com base 
no número de trabalhado-
res usuários do turno com 
maior contingente.

Fiscalização e 
penalidades

Com a modernização 
da NR-28, que estabelece 
as linhas de fiscalização, 
caiu para 4 mil o número 
de possibilidades de mul-
ta para todo o setor pro-
dutivo. Como é para toda 
a economia, uma mesma 
empresa não está subme-
tida a todas essas linhas 
de fiscalização. Exemplo: 
a construção civil tem 
600 itens aplicáveis, en-
quanto 534 são do setor 
de mineração.

Ar
qu

iv
o/

Ag
ên

cia
 B

ra
sil

O ISS, Imposto Sobre Serviços, é um tributo cobrado pelas prefeituras municipais 
e pelo Distrito Federal. Em Goiânia, o tributo retorna à população através de di-
versos benefícios e no caso da cultura, uma das compensações tributárias é a Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura, que abre edital para artistas inscreverem seus 
projetos entre os dias 9 e 20 de setembro. É neste cenário que surge o Culturalize-
-se. O site permite que empresas conheçam iniciativas disponíveis para apoiar, 
enquanto artistas podem inscrever seus projetos, desde que aprovados pela Lei 
de Incentivo à Cultura. Outra característica do Culturalize-se é esclarecer como 
o dinheiro destinado por empresas através de tributos deram forma a projetos 
sociais, vinculando os resultados e impactos às respectivas empresas apoiadoras.
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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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Vitória brasileira

Brasil derrota o Japão na Copa 
do Mundo de Vôlei Feminino

a equpe brasilei-
ra superou nesta 
terça-feira (24) o 

time da casa na Copa do 
Mundo de Vôlei Feminino, 
em Sapporo, no Japão. As 
brasileiras superaram as 
japonesas por 3 x 0, com 
parciais de 25/14, 25/20 
e 25/23. Foi a segunda 
vitória seguida da equi-
pe verde e amerela após 
três derrotas. O resulta-
do positivo reacendeu as 
esperanças de o Brasil 
continuar na briga para 
terminar entre os três pri-
meiros colocados. Após 

oito rodadas, a seleção  
ocupa a quinta posição 
(15 pontos) na classifica-

ção geral.
Já no início da parti-

da, a equipe brasileira, 

comandada pelo técnico 
José Roberto Guimarães, 
impôs seu ritmo de jogo 

e fechou na frente, por 
24 a 14. As japonesas 
equilibraram a partida 
no segundo set, mas as 
brasileiras retomaram o 
controle quando o placar 
estava em 18 a 17, e des-
lancharam até fecharem 
de novo na frente: 25 a 
20. No set seguinte, as 
anfitriãs precisavam ga-
nhar para se manterem 
vivas no jogo, e até con-
seguiram abrir 4 a 1 de 
vantagem, mas as brasi-
leiras foram resilientes, e 
definiram o placar no ma-
tch point por 25 a 23. Vi-
tória do Brasil por 3 x 0.  A 
ponteira Gabi foi o nome 
do jogo: marcou 16 pon-
tos, 14 deles no ataque e 
dois no bloqueio. Outros 
destaques de peso foram 
Lorenne, responsável por 
15 pontos, e Fabiana que 

marcou 12 pontos.
O triunfo fez a sele-

ção voltar a sonhar com 
o pódio no Mundial do 
Japão. O Brasil é o quin-
to colocado, atrás da 
Holanda (4º), Rússia (3º), 
Estados Unidos (2º) e ca 
ainda invicta China (1º). 
Para seguir na briga pe-
las primeiras posições, 
a seleção precisa vencer 
os próximos três duelos 
(Camarões, Coréia do Sul 
e Rússia).

A seleção brasielira 
viaja nesta quarta-feira 
(25) para a cidade de 
Osaka, sede da terceira 
e última fase da Copa do 
Mundo do Japão. Os pró-
ximos confrontos do Bra-
sil serão na nesta sexta-
-feira (27), às 2h (horário 
de Brasília), contra a sele-
ção de Camarões.

Vitória contra 
o país anfitrião 
dá novo fôlego 
à seleção

Di
vu

lg
aç

ão
/F

IV
B


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

