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Virmondes é cidadania

Momento de muita conversa n o tro-
ca-troca que se desenha para abril do 
ano que vem, em função das eleições 
municipais. O deputado Virmondes 
Cruvinel afirma à coluna que continua 
firme no Cidadania, o sucessor do PPS. 
Virmondes chegou ao partido depois de 
ser preterido na última disputa na ca-
pital pelo PSD. Presidente do diretório, 
tem a missão de organizar a sigla para 
tentar um bom resultado no ano que 
vem. O boato de mudança em torno de 
Virmondes foi motivado por uma série 
de reuniões com Delegado Waldir, de-
putado federal bicampeão e presidente 
do PSL. Cruvinel diz que tem conversa-
do sim com Waldir, mas definir alianças, 
especialmente no interior. Para a capi-
tal, quer chapa forte de vereadores e 
um nome para a disputa da Prefeitura. 
Que pode ser o próprio. Ou não. 

ligação
A mãe de Virmondes, a ex-deputada Rose 
Cruvinel, foi vice na fracassada tentativa 
de Waldir chegar ao Paço, em 2016.

mais um 
Presidente do PSL em Goiânia e fiel 
escudeiro do Delegado, Carlos Sulim 
vem se apresentando como pré-can-
didato à Prefeitura de Goiânia. Com 
cara de ser um estepe. Caso o deputa-
do Major Araújo seja atacado por uma 
fraquejada. 

tirando sono
N ã o  é  s ó  o  f i m  d a s  c o l i g a ç õ e s  q u e 
v e m  t i r a n d o  o  s o n o  d e  d i r i g e n -
t e s  p a r t i d á r i o s .  A l é m  d a  b u s c a  d e 
b o n s  n o m e s  p a r a  f o r m a r  c h a p a , 
e x i s t e  o  c u i d a d o  e m  n ã o  e x a g e r a r 
n a  p r é - c a m p a n h a  e  t r a t a r  d e s d e 
j á  d a s  o r i e n t a ç õ e s  p a r a  a  p r e s t a -
ç ã o  d e  c o n t a s .  

noVa fera
O hoje senador Jorge Kajuru (Patriota) 
mostrou o caminho. Agora, outros ten-
tam entrar no seu vácuo. “fera” Alípio No-
gueira é nome comentado para concorrer 
à Câmara Municipal de Goiânia. 

outro tempo
Jovair Arantes surgiu no então PMDB, 
acompanhou dissidência rumo ao 
PSDB. Foi vereador, vice-prefeito de 
Goiânia e construiu carreira como de-
putado federal em Brasília, onde, já 
no PTB, foi líder da bancada estadual, 
da bancada nacional do partido e can-
didato à presidência da Casa. Com 
arroubos de ameaça de rompimento 
com o marconismo, acabou naufra-
gando e, agora, busca nova opção 
partidária. O filho, Henrique Arantes, 
caminha para o MDB, depois de ser 
expulso do PTB. 

chiou 
Vereador Felizberto Tavares falou em ple-
nário sobre atendimento no Palácio das Es-
meraldas. Reclamou de ter aguardado cinco 
horas por uma audiência com o governador 
Ronaldo Caiado (DEM), que não aconteceu. 
Sem direito à companhia do celular, mas 
com o colega Alfredo Bambu do lado. Feliz-
berto foi um dos mais animadores apoiado-
res de Caiado na Câmara. 

sem ibope
Jair Messias continua com nota vermelha 
pesquisada pelo Ibope. Aumenta a dife-
rença entre os que não gostam e os que 
gostam do governo Bolsonaro. A con-
fiança no presidente continua abaixo dos 
50% e com tendência de queda. 

a culpa
Os seguidores de Bolsonaro continuam 
apontam a mídia (especialmente a Globo) 
e aqueles que não querem o progresso do 
país como responsáveis por essas pesqui-
sas, que seriam falsas. 

especialista
Pessoal do marketing eleitoral acredita que o 
presidente tenta se fortalecer entre os 30% 
que, naturalmente, apoiam todo governo. 

posse 
Ivan Hermano Filho assume nesta quinta, 26, 
o Conselho Empresarial de Segurança Pública. 

outra posse 
Salomão Rodrigues Filho e Leonardo Emí-
lio assumem na semana que vem seus 
postos como representantes de Goiás no 
Conselho Federal de Medicina. 

setentão
Governador Ronaldo Caiado é o aniversarian-
te d semana. São 70 anos muito bem vividos e 
com muita polêmica. Deixou o Senado sendo 
a maior voz de Goiás no Congresso, uma lide-
rança respeitada em todo o país. No governo, 
ainda vive a adaptação normal do político 
acostumado ao parlamento e que chega ao 
Executivo. Com o agravante de administrar 
um caos financeiro. 

flamboyant 
consagrado 
Referência no setor, o Flamboyant Shopping 
Center consolidou também o seu projeto 
musical, com shows muito especiais, alguns 
formatados especialmente para o centro co-
mercial. Nest5a semana, foi a vez do setentão 
Alceu Valença, que esbanjou energia, tendo a 
participação especial de Geraldo Azevedo. En-
contro dos dois nordestinos que foram tentar 
a sorte no Rio no início dos anos 780. Vence-
ram, por caminhos diferentes. 

marcelohel@gmail.com

“Não exijas dos outros 
qualidades que ainda não 

possuem”.  (Chico Xavier)

eleição

Conferência Municipal de Assistência Social de Aparecida 
define estratégias para promoção de políticas públicas
avaliar a política de 

assistência social e 
a definição de dire-

trizes para o aprimoramen-
to do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) é 
o objetivo da Conferência 
Municipal de Assistência 
Social. O evento realizado 
no auditório do SESI Apa-
recida, no Setor Village 
Garavelo, reuniu centenas 
de agentes de proteção, 
conselheiros tutelares, es-
pecialistas e autoridades 
ligadas a área Social.

Com o tema “Direito do 
povo com financiamento 
público e participação so-

cial”, a conferência é um 
grande processo de mo-
bilização, de participação, 
de debate, e de enfren-
tamento de desafios. Du-
rante toda a manhã foram 
realizadas palestras que 
abordaram o aprofunda-
mento e debate sobre o 
tema, que abrangeram 
os quatro eixos em dis-
cussão. Entre eles estão 
o Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS), 
com Participação Social 
e Financiamento Público.

“Essa oportunidade é 
única. Com esta ação pos-
sibilitamos a participa-

ção dos agentes sociais 
para assim discutirmos 
e debatermos o que tem 
sido feito e o que ainda 
precisa ser realizado pela 
administração municipal. 
Desta forma poderemos 
promover uma melhor 
assistência a todos os 
moradores”, destacou a 
secretária de Assistência 
Social e primeira-dama, 
Mayara Mendanha.

O presidente do Con-
selho Municipal de As-
sistência Social, Weyder 
Moreira complementa. 
“A Conferência Municipal 
de Assistência Social en-

volve todas as pessoas 
da rede. E aqui podemos 
conferir como estão sen-
do realizadas as políticas 
públicas sociais, como a 
cidade tem trabalhado 
nos últimos dois anos, o 
que mudou e o que foi 
feito. Além disso, levantar 
o que será realizado nos 
próximos anos”, informou.

Também presente na 
solenidade, o prefeito em 
exercício, Veter Martins 
sublinhou que a Assis-
tência Social é essencial 
para o auxílio do indiví-
duo. “A gestão do prefeito 
Gustavo Mendanha tem 

sido cautelosa em dar 
transparência as ações e 
trabalhos da Assistência 
Social no município. O 
Conselho Municipal de 
Assistência Social colabo-
ra exatamente para que 
os serviços assistenciais 
a nossa população sejam 
garantidos e tenha resul-
tado”, comentou o prefeito 
em exercício Veter Martins.

Estiveram presentes 
na abertura dos traba-
lhos os vereadores Isaac 
Martins (PR) e Willian 
Panda (PCdoB) e o secre-
tário de Administração 
Carlinhos Moreira.

Eleição
Ao final do evento, foi 

realizada a eleição dos 
novos integrantes do con-
selho, ato que acontece 
a cada dois anos. Foram 
eleitos delegados, 20 con-
selheiros e seus respecti-
vos suplentes. “Os repre-
sentantes eleitos terão a 
missão de representar o 
município e serão respon-
sáveis por fiscalizar todo 
o funcionamento do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (SUAS) e tudo que 
acontece na SEMAS passa 
pelo conselho”, frisou pre-
sidente Weyder Moreira.
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Prefeito Iris lança pavimentação 
do Residencial Park Solar

O prefeito Iris Re-
zende assina nesta 
quinta-feira (26/09) 

a autorização para o início 
da pavimentação do Resi-
dencial Park Solar. A sole-
nidade será às 9h, no 6º 
andar do Paço Municipal. O 
Residencial integra o pro-
grama da atual gestão de 
pavimentação de 34 bair-
ros até dezembro de 2020.

O Residencial Park So-
lar está localizado na re-
gião Noroeste de Goiânia, 
foi instituído pelo Decreto 
Municipal nº 272, de 24 de 
janeiro de 2003 e abriga 
cerca de 770 habitantes. 
Será pavimentada uma 
área de 39.712,16 m², cor-
respondente a 13 ruas.

A construtora Ventuno, 
vencedora da licitação, é 
a responsável pela obra, 
orçada em R$ 5,4 milhões 
para executar os serviços 
de pavimentação asfáltica, 
galeria de águas pluviais 

e obras complementares 
(bocas de lobo, sarjetas, 
poços de visita, meios-fios). 
Os recursos são do tesouro 
municipal e as obras deve-
rão ser concluídas no pra-
zo de quatro meses.

Pavimentação 
nos bairros

Estão com frentes de 
serviços recebendo a pa-
vimentação 14 bairros. 
São eles: Residencial João 
Paulo II, Residencial Vale 

dos Sonhos II, Residencial 
Jardim do Cerrado III, Resi-
dencial Jardim do Cerrado 
IV, Residencial Bertin Bel-
chior I e II, Residencial Real 
Conquista, Parque Oeste 
Industrial, Jardim Colorado, 
Residencial Paulo Pacheco 
I e II, Residencial Shangri-
-lá, Jardim Itaipu e o Setor 
Santos Dumont.

A pavimentação do Re-
sidencial Antônio Barbosa 
e Residencial Della Penna 
será lançada no início de 
outubro.

Em Licitação
Está em processo de li-

citação ou de lançamento 
do edital a pavimentação 
dos setores Residencial 
Parque das Nações, Resi-
dencial London Park e Re-
sidencial Monte Paschoal.

Relicitação
A pavimentação do Re-

sidencial Irisville, Jardim 
do Cerrado I e Jardim do 
Cerrado II será relicitada.

Em fase de elabora-

ção de orçamento
Os setores Jardim Pe-

trópolis, Chácara Mansões 
Rosa de Ouro, Residencial 
Nunes de Morais Residen-
cial José Viandeli, Sítio de 
Recreio Ipê, Loteamento 
Faiçalville, Chácaras Helou 
/Residencial Jardim Helou 
tiveram os projetos de pa-
vimentação concluídos e 
estão em fase de elabora-
ção de orçamento para a 
montagem do edital.

A pavimentação do Jar-
dim Novo Petrópolis está 
na fase de elaboração do 
termo de referência. Após a 
conclusão, será autuado e 
submetido à Procuradoria 
Geral do Município. Com a 
aprovação pela PGM, a Se-
cretaria de Administração 
providenciará a licitação.

Em fase de projeto
Mais três bairros, Sitio 

de Recreio São Joaquim e 
Sítio de Recreio Mansões 
do Campos e Village Casa 
Grande, estão em fase de 
elaboração de projeto para 
o processo licitatório.

Solenidade 
será realizada 
nesta quinta-
feira (26/9), às 9 
horas, no Paço 
Municipal
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aparecida de gOiânia

Seminário sobre prevenção ao suicídio, às drogas e 
violências encerra atividades do Setembro Amarelo
A agenda do Setembro 
Amarelo em Aparecida se 
encerra oficialmente nes-
ta quinta-feira (26) com 
o “Seminário de Saúde 
Mental: Prevenção ao Sui-
cídio, drogas e violências 
nos diferentes contextos”, 
que acontece às 8h30 no 
auditório da Faculdade 
Alfredo Nasser (Unifan). 
O evento, que teve cerca 
de 300 inscritos, é uma 
iniciativa da Coordenação 
de Saúde Mental da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS). O objetivo debater 
as complicações causadas 
pela depressão e a promo-
ção de novas dinâmicas 
às políticas públicas de 
prevenção ao suicídio no 
município. “É muito bonito 
ver como nossa cidade se 
pintou de acolhimento, de 
informações e de solida-
riedade a respeito deste 
tema durante todo o mês. 
Agora encerramos esta 
agenda com este impor-

tante seminário, que é vol-
tado a toda comunidade” 
– pontua Carolina Sartori, 
coordenadora da Saúde 
Mental de Aparecida.

A depressão é conside-
rada a principal doença 
causadora de incapacidade 
no mundo e contribui de 
forma severa para a con-
tração de diversos outros 
males, em alguns casos 
podendo inclusive levar 
a pessoa a atentar contra 
a própria vida. Dados da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) indicam que 
mais de 300 milhões de 
pessoas de todas as idades 
sofrem de depressão em 
todo mundo. O Ministério 
da Saúde descreve a de-

pressão como uma doença 
que afeta o nosso emo-
cional e que se manifesta 
sob a forma de tristeza 
profunda, falta de apetite, 
de ânimo, pessimismo e 
baixa auto-estima. Esses 
sintomas aparecem com 
frequência e geralmente 
combinam-se entre si. Se 
você sofre deste mal, fique 
atento para reconhecer os 
sintomas e procurar a aju-
da dos profissionais da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de (SMS), sem custo algum.

Dados da OMS indicam 
que a cada ano cerca de 
800 mil pessoas morrem 
no mundo por suicídio, 
que já é a segunda princi-
pal causa de morte entre 

jovens com idade entre 15 
e 29 anos e a sétima causa 
de morte de crianças en-
tre 10 e 14 anos de idade. 
O relatório da entidade 
explica que os números 
poderiam ser ainda piores 
porque para cada morte 
há muito mais pessoas que 
tentam o suicídio a cada 
ano. No Brasil, de 2007 a 
2016 morreram 106.374 
pessoas em decorrência do 
suicídio. Uma taxa de 5,8 
para 100 mil habitantes. 
A intoxicação exógena é 
responsável por 18% das 
mortes, enquanto o en-
forcamento apresenta um 
índice de 60% dos óbitos. 
Do total de ocorrências, 
70% das tentativas de 

suicídio por intoxicação 
exógena aconteceram 
com mulheres.

Em Aparecida de Goi-
ânia foram notificados 
3.487 casos de violência 
interpessoal ou autopro-
vocada entre 2010 e 2019, 
sendo 921 casos de autoa-
gressão. Desses casos, 68% 
ocorreram com pessoas do 
sexo feminino, com predo-
mínio em jovens de 15 a 
29 anos.4. Uma média de 
29,3 óbitos por tentativa 
de suicídio no período de 
2010 a 2018, com taxa de 
mortalidade por lesões au-
toprovocadas em 2018, de 
6,01 óbitos para cada 100 
mil habitantes. Os núme-
ros se equiparam à media 
apresentada no Estado de 
Goiás, que apresentou taxa 
de 6,85 óbitos por 100 mil 
habitante no mesmo ano. 
“O suicídio é um agravo 
passível de prevenção e 
os profissionais da área 
de saúde pública desem-

penham papel funda-
mental na detecção pre-
coce de fatores de risco” 
– explica Giselle Pereira, 
chefe do Programa de 
Prevenção às Violências e 
Promoção da Saúde.

Durante a programa-
ção, além da conferência 
“Prevenção ao Suicídio nos 
diferentes contextos de 
cuidado”, serão realizadas 
rodas de conversas a res-
peito do problema de or-
dem social e de saúde. Ca-
rolina Sartori, ressalta que 
suicídio é a segunda causa 
de morte no Brasil e que 
é preciso combatê-lo com 
diálogo, assistência e mui-
ta informação. “Aproveita-
mos a ocasião do Setem-
bro Amarelo para chamar a 
atenção da sociedade para 
a importância de discutir-
mos estratégias adotadas 
nas escolas e também no 
cuidado aos usuários da 
rede de Saúde Mental do 
município”, afirmou.
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NERoli
Obtido a partir da flor de laranjeira amarga, 

o óleo essencial de neroli é considerado 
um dois mais finos da alta perfumaria, 

remetendo à realeza e suas tradições. Diz 
a lenda que o segredinho ganhou esse 

nome por ter caído nas graças da princesa 
Marie-Anne, da cidade de Nerola, que 

perfumava suas luvas com a essência. Na 
perfumaria do Boticário, a essência pode 
ser encontrada no Floratta L’Amore, que 

combina aromas cítricos, doces e licorosos 
que vão do exclusivo acorde de limoncello ao 
floral do acorde de pink neroli. Uma surpresa 

irresistível, como os melhores romances.

sTEaK iN
O Steak In, conhecido point de happy hour 
de espetos e steaks do setor Marista, terá 
uma nova unidade no Metropolitan Mall, 

no Jardim Goiás. A casa será inaugurada 
na próxima terça-feira (01) oferecendo 

novidades no cardápio, além de almoço 
executivo de segunda a sexta. O 

espaço contará com ambiente interno 
e externo com capacidade para 

atender cerca de 70 pessoas.

Ela coNTRa o cÂNcER
Às vésperas de iniciarem as ações de 
conscientização do autocuidado e da 
prevenção ao câncer de mama, a Ela 

Maternidade, Ela Diagnóstico e Ela Laser 
realizam com o apoio do Buddha Spa o 

lançamento da campanha “Outubro Rosa 
-  Ela Contra o Câncer” no dia 26 de setembro, 

às 19 horas, na Ela Centro de Medicina, 
Setor Aeroporto, em Goiânia. O evento de 
lançamento da campanha contará com a 

presença das médicas Roberta Roriz, Mariana 
Mesquita, da jornalista e influencer digital Lu 

Salatiel, que falará sobre a sua vivência e o 
câncer de mama e da consultora de estilo, Ro 

Ferre, que ministrará uma oficina de lenços. 
Para participar do evento, basta se inscrever 

pelo whatsapp (62) 99372-2684.

solaRis coloR’s
Os tons terrosos e quentes chegam para 

iluminar a paleta da temporada primavera - 
verão 19/20. Essas estações pedem por cores 
mais vibrantes, como o azul e o laranja coral, 
a cor do ano de 2019. Aliadas às tonalidades 

mais neutras e inspiradas na natureza, como 
areia, bege e marrom, que têm conquistado 

cada vez mais adeptas no Brasil. Movida a 
energia desta temporada, Mavala lança a 

coleção de esmaltes SOLARIS Color’s, com 
6 tons harmônicos que celebram a vida, a 

natureza e o brilho do sol. 

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

CISBEI - Os psicólogos Danilo Suassuna e Karla Cerávolo receberam a pediatra Simone Ramos, 
o psiquiatra Murillo Nascente e a nutricionista Karina Barros, na 4ª Edição da CISBEI.

Missão Internacional - O advogado goiano Agnaldo 
Bastos, do escritório Agnaldo Bastos Advocacia 
Especializada, participou de missão empresarial 
internacional em Israel, realizada na última semana. 

2 3

4

Festival - A empresária Erica Rodrigues da Cunha 
recebeu o carinho do marido, Leandro Jabour, 
em mais um evento de sucesso no Espaço Alive. 
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Teatro - “O Vendedor de Sonhos”, baseada no best-seller 
homônimo do escritor, Augusto Cury. O espetáculo teatral 
é uma adaptação do próprio escritor, em parceria com 
Cristiane Natale e Erikah Barbin, e será realizado no 28 de 
setembro, Teatro Madre Esperança Garrido, 20h30. 
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Brasil tem quinto mês consecutivo 
com saldo positivo de emprego

Pelo quinto mês con-
secutivo, o Brasil 
teve um saldo positi-

vo na geração de emprego 
formal. Em agosto, o nú-
mero de vagas adicionais 
no mercado de trabalho 
foi 121.387, que é o sal-
do positivo decorrente 
1.382.407 admissões e de 
1.261.020 desligamentos. 
As informações são do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), divulgado nesta 
quarta-feira (25) pela Se-
cretaria de Trabalho da 
Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia.

O resultado de agosto 
representa uma variação 
de 0,31% em relação ao 
mês anterior. Foi o me-
lhor resultado para o mês 
de agosto desde 2013, 
segundo os números. No 
acumulado de 2019 fo-
ram criados 593.467 no-
vos postos, com variação 
de 1,55% do estoque do 
ano anterior. No mes-
mo período de 2018 
houve crescimento de 
568.551 empregos. 

Entre os principais se-
tores da economia, quatro 

tiveram saldo positivo de 
emprego e em dois hou-
ve mais fechamento de 
vagas no mês encerrado 
em agosto. Lidera o nú-
mero de empregos ge-
rados a área de serviços 
(61.730 postos), seguida 
por comércio (23.626), in-
dústria de transformação 
(19.517), construção civil 
(17.306), administração 
pública (1.391) e extrati-
va mineral (1.235). Apre-
sentaram saldo negativo 
a agropecuária (-3.341 
postos) e os serviços in-
dustriais de utilidade pú-
blica/SIUP (-77 postos).

Regiões e 
salário médio

Todas as cinco macro-
reegiões do país regis-
traram saldo positivo de 
emprego em agosto. No 
Sudeste, foram criados 
51.382 novos empregos, 
seguido por Nordeste 
(34.697), Sul (13.267), 
Centro-Oeste (11.431) e 
Norte (10.610). 

O salário médio de 
admissão em agosto de 
2019 foi de R$ 1.619,45 e 
o salário médio de desli-

gamento, de R$1.769,59. 
Em termos reais (median-
te deflacionamento pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor - INPC) 
houve aumento de 0,44% 
no salário de admissão 
e 0,09% no salário de 
desligamento em com-
paração ao mês anterior. 
Em relação ao mesmo 
mês do ano anterior foi 
registrado crescimento 
de 1,97% para o salário 
médio de admissão e de 
1,02% para o salário de 
desligamento.

Reforma 
trabalhista

Com base nas regras 
da reforma trabalhista, 
que permite acordo de 
demissão entre patrões 
e empregados, o Caged 
registrou um total de 
18.420 desligamentos 
nessa modalidade, que 
representa 1,5% do to-
tal envolvendo 13.351 
estabelecimentos, em 
um universo de 12.105 
empresas.

O mês de agosto tam-
bém registrou 12.929 

admissões e 6.356 desli-
gamentos na modalidade 
de trabalho intermitente, 
em que o empregado fica 
à disposição do emprega-
dor, mas só recebe quando 
é convocado a trabalhar. 
Esse tipo de contratação 
gerou, no mês passado, um 
saldo de 6.573 empregos, 
envolvendo 3.239 estabe-
lecimentos e 2.830 empre-
sas contratantes. Um total 
de 85 empregados cele-
brou mais de um contrato 
na condição de trabalha-
dor intermitente.

Foram registradas em 
agosto 7.804 admissões 
em regime de tempo 
parcial e 5.154 desliga-
mentos, gerando saldo de 
2.650 empregos, envol-
vendo 4.211 estabeleci-
mentos e 3.583 empresas 
contratantes. Um total de 
44 empregados celebrou 
mais de um contrato em 
regime de tempo parcial.

Pelas redes sociais, o 
presidente Jair Bolsona-
ro comentou os dados do 
Caged e disse que “o Brasil 
segue se recuperando”. 

No melhor agosto desde 2013, Caged 
registra 121 mil postos de trabalho
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Dia nacional Dos surDos

Inclusão no mercado de trabalho
Atualmente, a Lei de Co-
tas de PCD determina a 
obrigatoriedade de con-
tratação de pessoas com 
deficiência para qualquer 
empresa com 100 ou 
mais empregados. Mesmo 
assim, ainda há resistên-
cia no processo de con-
tratação. Mas, na Cenco-
sud Brasil, quarta maior 
supermercadista do país 
e detentora das bandei-
ras GBarbosa, Perini, Mer-
cantil Rodrigues, Bretas 
e Prezunic, apenas em 
2019, foram contratados 
mais de 120 profissionais 
com esse perfil.

O grupo emprega ao 
todo mais de 1.100 profis-
sionais PCDs com deficiên-

cias de diferentes níveis, 
que podem ser classifi-
cadas em física, auditiva, 
visual e mental. A compa-
nhia enxerga nesta inicia-
tiva uma oportunidade de 
ter em seu quadro, colabo-
radores compromissados e 
que valorizem o trabalho. 
“Todos são bem-vindos, 
independentemente da 
deficiência que possuem. 
O RH é especializado em 
selecionar cada um para 
a vaga correta de acordo 
com a habilidade, basta 
que o candidato tenha 
os requisitos necessários 
para o cargo”, destaca Fá-
bio Oliveira, gerente de 
Responsabilidade Social 
da Cencosud Brasil.

Política de 
Diversidade 
e Inclusão

A rede se destaca pela 
adoção de uma política 
de diversidade e inclusão, 
que incentiva a contrata-
ção e o respeito aos dife-
rentes perfis de colabora-
dores, em relação à idade, 
gênero, etnia, orientação 
sexual, nacionalidade e 
também a pessoas com 
deficiência (PCD).

Inclusive, para facilitar 
o contato com clientes e 
colaboradores surdos, a 
Cencosud Brasil disponi-
bilizou o curso e-learning 
sobre a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). Ele faz 
parte do plano de capaci-

tação disponível a 100% 
da companhia, que pode 
ser assistido durante o 
horário de expediente 
com duração de pouco 
mais de duas horas.

O auxiliar de hortifrúti do 
Bretas, Marco Aurélio Car-
valho da Silva, de 25 anos, 
trabalha diretamente com 
o deficiente auditivo Josué 
Carlos Ribeiro Abadia, 38, e 
percebeu que precisava se 
comunicar melhor com o 
colega para facilitar a roti-
na de ambos. “Há quase um 
mês fiz o curso na platafor-
ma, que me ajudou a con-
versar no dia a dia com o 
Josué e com outros colegas 
com esta deficiência”, expli-
ca. Marco Aurélio. 
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Josué Carlos Ribeiro Abadia é deficiente auditivo e o Marco Aurélio 
Carvalho da Silva, fez o curso de libras para convrsar com o colega
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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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Goiás vence São Paulo no Morumbi

o Verdão continua 
com o pé direito 
na volta do se-

gundo turno do Campe-
onato Brasileiro. O Goiás 
foi até a cidade de São 
Paulo, e venceu o dono 
da casa no Morumbi na 
noite desta quarta (25).

Aos 15 do primeiro tem-
po Leandro Barcia marcou 
para o esmeraldino, em jo-
gada que começou em um 
lateral cobrado por Yago 
Rocha e que também con-
tou com a participação de 
Rafael Moura e Michael.

Além de comemorar o 
gol e a vitória, a nação es-
meraldina pôde comemo-
rar também um pênalti de-
fendido pelo goleiro Tadeu 
aos 25 do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA:
SÃO PAULO 0 X 1 GOIÁS
GOLS – Leandro Bar-

cia, aos 15 minutos do 
primeiro tempo; LO-
CAL – Morumbi, em São 
Paulo. CARTÕES AMARE-
LOS – Arboleda, Helinho 
(São Paulo); Jefferson, 
Yago Rocha, Michael, 
Marcelo Hermes (Goiás). 
ÁRBITRO – Bruno Arleu 
de Araujo (RJ). PÚBLI-
CO – 12.505 torcedores. 
RENDA – R$ 416.972,00.

SÃO PAULO – Tiago Vol-
pi; Igor Vinícius (Helinho), 
Arboleda, Bruno Alves e 
Reinaldo; Luan, Tchê Tchê 
e Daniel Alves; Toró (An-
tony), Everton (Igor Gomes) 
e Pablo. Técnico: Cuca.

GOIÁS – Tadeu; Yago 
Rocha, Fábio Sanches, Ra-
fael Vaz e Jefferson; Gilber-
to, Yago Felipe e Léo Sena; 
Leandro Barcia (Kaio), Mi-
chael (Marcelo Hermes) 
e Rafael Moura (Rafinha). 
Técnico: Ney Franco.

Próximo desafio 
será diante do 
Cruzeiro no Serra
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