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Barroso pede que PF investigue 
ataque hacker ao sistema do TSE

o presidente do Tribu-
nal Superior Eleito-
ral (TSE), ministro 

Luís Roberto Barroso, pe-
diu hoje (16) que a Polícia 
Federal (PF) investigue 
ataques cibernéticos aos 
sistemas da Corte. 

Durante coletiva de im-
prensa no início da noite, 
Barroso disse que há sus-
peitas de articulação de 
grupos para desacreditar o 
sistema de votação. 

Ontem (15), durante o 
horário da votação, o siste-
ma de informática do TSE 
foi alvo um ataque de múl-
tiplos acessos. No entanto, 
o ataque foi neutralizado 

pelo sistema de defesa e 
não houve vazamento de 
dados, segundo o tribunal.

As tentativas de inva-
são foram feitas por meio 
de servidores localizados 
no Brasil, Estados Unidos 
e Nova Zelândia. Esse 
sistema não tem relação 
com a apuração dos vo-
tos, que ocorre por meio 
de uma rede privada. 

No mesmo dia, fo-
ram divulgados na in-
ternet dados pessoais 
de ex-servidores e ex-
-ministros. Segundo o 
presidente, os dados são 
antigos e foram libera-
dos em sites da internet 
para tentar desacreditar 
a segurança da votação. 

“Os dados vazados ti-
nham mais de dez anos de 
antiguidade e divulgação 
foi feita no dia das elei-
ções para procurar causar 
impacto e trazer a im-
pressão de fragilidade no 
sistema. Ao mesmo tempo 

que esses dados foram va-
zados, milícias digitais en-
traram imediatamente em 
ação tentando desacredi-
tar o sistema. Há suspeitas 
de articulação de grupos 
extremistas que se empe-
nham em desacreditar as 
instituições, clamam pela 
volta da ditadura, e mui-
tos deles são investigados 
pelo STF”, afirmou. 

Sobre o atraso de três 
horas na divulgação dos 
resultados, Barroso disse 
que a Oracle, empresa 
responsável pelo compu-
tador que apresentou de-
feito, será acionada para 
tentar resolver o proble-
ma para o segundo turno.  

A forma de totalização 
(soma dos votos) centrali-
zada no TSE vai continu-
ar no segundo turno. Nas 
eleições passadas, a totali-
zação era feita pelo tribu-
nais regionais eleitorais e 
foi alterada por motivos de 
segurança e de custos.

Presidente do 
TSe fala sobre a 
demora de 3 
horas na apuração 
de votos An
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Gustavo Mendanha 
é reeleito prefeito de 
Aparecida de Goiânia
Mendanha garante mais 
quatro anos na chefia do 
município com mais de 
100 mil votos nas elei-
ções deste domingo, 15. 

O candidato Gusta-
vo Mendanha (MDB) foi 
eleito neste domingo (15) 
prefeito de Aparecida de 
Goiânia para os próxi-
mos quatro anos, junto a 
seu vice, Vilmar Mariano 

(MDB), atual presidente 
da Câmara Municipal de 
vereadores. Com 100% 
das urnas apuradas, ele 
teve 146.637 mil votos, 
o que corresponde a 
95,90% dos votos váli-
dos, contra 1.625 mil de 
Bruno Felipe (PSOL), ou 
seja, 1,06%. Márcia Cal-
das (Avante), teve 4.639 
mil votos, o que corres-

ponde a 3,03%.
Aos 36 anos, superou 

a marca que ele mesmo 
havia alcançado em 2016, 
quando venceu em Apare-
cida, também no 1º turno, 
com 122.122 mil votos vá-
lidos e mantém o PMDB na 
prefeitura, sucedendo Ma-
guito Vilela (PMDB), que 
comandou a cidade por 
dois mandatos.
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Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso 
vão disputam segundo turno

a pesar dos saltos 
apresentados nas 
eleições deste 

domingo (15), Vanderlan 
Cardoso (PSD) e Maguito 
Vilela (MDB) chegaram 
ao segundo turno em-
patados tecnicamente 
na corrida eleitoral, em 
que tiveram, respectiva-
mente, 24,67% e 36,02% 
na apuração de votos. O 
emedebista conseguiu 
217.194 votos e Vander-
lan teve 148.739 votos.

Ao chegar à zona elei-
toral em que vota, o can-
didato a prefeito de Goi-
ânia Vanderlan sinalizou 
que o tom da sua cam-
panha vai mudar no se-
gundo turno. Ele chegou 
a admitir que teve difi-

culdade para contrapor o 
adversário Maguito Vilela 
em função da internação 
por Covid-19 do emede-
bista. Entretanto, Vander-
lan disse que, no segundo 
turno, vai mostrar “quem 
tem telhado de vidro”.

Já Maguito Vilela, que 

também está na disputa 
pela Prefeitura de Goi-
ânia, segue internado 
após complicações da 
Covid-19. O candidato já 
foi vereador, deputado 
estadual e federal e vi-
ce-governador. Antes de 
disputar a eleição desde 

ano, foi eleito prefeito 
de Aparecida de Goiânia, 
na Região Metropolitana 
da capital, por duas ve-
zes, em 2008 e 2012. 

Para as eleições des-
te ano, medidas contra 
a covid-19 foram ado-
tadas pelos locais de 

votação. O  uso de más-
cara facial nos locais de 
votação foi obrigatório, 
além do distanciamen-
to entre as pessoas 
nesses ambientes, uso 
de álcool em gel antes 
e depois do voto. 

Além disso, os mesá-

rios não manipularam 
os documentos para 
conferência dos dados 
pessoais dos eleitores. 
A Justiça também reco-
mendou  que os elei-
tores levassem  suas 
canetas para assinar o 
caderno de votação.

Mesmo 
internado em 
consequência 
do novo 
Corovavírus, 
Maguito tem 
força eleitoral
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Apenas 1 deputado estadual é 
eleito e outro disputa o 2º turno
Além de Goiânia, apenas 
Luziânia, sexto municí-
pio mais populoso do 
estado, contou com mais 
de um deputado concor-
rendo ao pleito. E vem 
de Luziânia o único par-
lamentar estadual elei-
to prefeito no primeiro 
turno. Diego Sorgatto 
(DEM) venceu a eleição, 
com 57,1% dos votos, 
seguido do também de-
putado estadual Wilde 
Cambão (PSD), que al-
cançou 19,8% dos votos 
válidos. Da coligação 
proporcional PSDB-PSB-
-Cidadania (antigo PPS) 
feita em 2018, a vitória 
de Sorgatto, em Luziânia 
(eleito pelo PSDB, hoje 
no DEM) abre espaço 

para o primeiro suplen-
te, Francisco Oliveira 
(PSDB), tomar posse em 
janeiro na Alego. 

Em Anápolis, o depu-
tado estadual Antônio 
Gomide (PT) ainda tem 
chance de vitória. Ele vai 
disputar o segundo turno 
da eleição para prefei-
to contra Roberto Naves 
(PP). Neste primeiro tur-
no, Naves recebeu 46,6% 
dos votos válidos e Go-
mide alcançou 28,8%. Da 
coligação proporcional 
PT-PCdoB, ocorrida em 
2018, se Gomide vencer 
no segundo turno, quem 
assume mandato de de-
putada é a primeira su-
plente Tatiana Lemos 
(PCdoB). Tatiana foi can-

didata à Câmara de Ve-
readores nesse domingo, 

15 de novembro, e não 
foi eleita. 

Nenhum dos cinco 
deputados estaduais 
que disputaram a elei-
ção em Goiânia foi para 
o segundo turno. A mais 
bem votada foi Adriana 
Accorsi (PT), em tercei-
ro, com 13,3% dos votos 
válidos, seguida de Ma-
jor Araújo (PSL), sexto 
colocado, com 3,3% dos 
votos válidos. Na sequ-
ência veio Alysson Lima 
(Solidariedade), oitavo 
colocado com 2,7% dos 
votos válidos. Em nono 
lugar está Virmondes 
Cruvinel (Cidadania), 
com 1,6% dos votos e, 
em décimo lugar, apa-
receu Talles Barreto 
(PSDB), com 0,9%. 

O deputado estadual 

Julio Pina, do PRTB, ficou 
em quarto lugar na elei-
ção de Senador Canedo, 
com 3,3% dos votos vá-
lidos — o eleito foi Fer-
nando Pellozo (PSD). Em 
Catalão, o tucano Gustavo 
Sebba ficou em terceiro 
lugar, com 9,6%. O ex-de-
putado Adib Elias (Pode-
mos) foi reeleito prefeito.

Em Trindade, o depu-
tado Dr. Antonio (DEM) 
ficou em segundo lugar 
com 28,5% dos votos vá-
lidos, atrás de Marden, 
do Patriota, que foi elei-
to. Em Jataí, o deputado 
Zé Carapô, do DC, ficou 
em quarto lugar, com 
6,2% dos votos válidos. 
O eleito foi Humberto 
Machado (MDB). 
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Educação inicia 7ª entrega de kits de 
alimentação nesta segunda-feira

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da 
Secretaria Muni-

cipal de Educação e Es-
porte (SME), inicia nesta 
segunda-feira (16/11) 
a entrega da sétima re-
messa dos kits de ali-
mentação escolar aos 
mais de 107 mil educan-
dos da rede municipal 
de ensino. A entrega tem 
como objetivo comple-
mentar a alimentação 
dos educandos durante 
a paralisação em virtude 
a pandemia de Covid-19.

A distribuição seguirá 
sendo feita com horários 

escalonados, devida-
mente organizados pela 
direção de cada unidade. 
Pais e responsáveis de-
verão aguardar o conta-
to da direção na qual seu 
filho está matriculado, 
via ligação telefônica ou 
redes sociais oficiais da 
instituição, para saber 
qual dia e horário pode 
fazer a retirada do kit.

Cada aluno tem direito 
a um kit. Portanto, se em 
uma família mais de uma 
criança for aluna da rede 
municipal, os pais e res-
ponsáveis têm direito a 
pegar a quantidade de kits 

correspondente à quanti-
dade de crianças matricu-
ladas. Nesta remessa, os 
kits contarão com arroz, 
feijão, farinha de milho, 
macarrão, leite e sardinha.

Vale ressaltar que a 

compra dos itens da me-
renda escolar e dos kits 
é feita diretamente pelas 
instituições de ensino, via 
cartão do Pnae (Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar). Cada direção e 

conselho gestor deve co-
tar no mínimo três orça-
mentos e escolher o de 
menor preço, com devida 
prestação de contas so-
bre a verba federal desti-
nada à alimentação.

Regras
Os alunos matricula-

dos na Rede Municipal 
são, em sua totalidade, 
atendidos pelo Progra-
ma Nacional de Alimen-
tação Escolar (Pnae), 
segundo a Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009. 
A mesma foi alterada 
pela Lei nº 13.987, de 7 
de abril de 2020, reso-
lução 026/13 do Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento Escolar (FNDE) 
que garante a universa-
lidade do programa com 
a utilização de recurso 
federal, no que diz res-
peito à merenda.

O FNDE emitiu no dia 
13 de abril resolução que 
regulamenta a aquisição 
e distribuição de meren-
da durante o período de 
emergência. A menciona-
da resolução autoriza a 
distribuição de kits aos 
alunos por período em 
Estados e municípios.

Kits contemplam todos os 107 mil 
alunos da rede municipal de ensino 
e cada instituição deve organizar 
cronograma de entrega de acordo 
com faixa etária e turno
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Hmap implanta visitas virtuais para 
pacientes internados com a Covid-19
A pandemia do novo Coro-
navírus trouxe uma série 
de regras de distanciamen-
to social para a população 
e, principalmente, para os 
ambientes hospitalares. 
O risco de contaminação 
nesses locais acarretou a 
suspensão de visitas pre-
senciais a pacientes inter-
nados com a Covid-19. Mas 
agora, no Hospital Munici-
pal de Aparecida (Hmap), 
essa realidade mudou e 
as visitas serão retomadas 
de forma virtual. A inicia-
tiva faz parte do projeto 
Conectando Vidas, desen-
volvido em parceria com 
o Hospital Sírio-Libanês 
(HSL), que destinou dez 
tablets para Aparecida de 
Goiânia. Por meio dos apa-
relhos, familiares e amigos 
vão poder conversar com 
os pacientes internados ou 
com a equipe médica res-
ponsável pelo caso.

O Projeto integra o 
Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Institucio-

nal do Sistema Único de 
Saúde (Proadi– SUS), que 
traz a contribuição e o co-
nhecimento de hospitais 
de excelência como o HSL 
para diferentes regiões do 
país. “Nós ficamos muitos 
felizes quando o Hmap foi 
indicado para receber o 
Conectando Vidas. Ofere-
cer um atendimento cada 
vez mais humanizado é 
prioridade da Prefeitura 
de Aparecida e esse pro-
jeto vem ao encontro do 
nosso foco. A ideia é tão 
relevante que a partir de 
dezembro ampliaremos 
as visitas virtuais para to-
dos os pacientes que por 
qualquer que seja o moti-
vo não têm acompanhan-
te”, explicou Arivan Alves, 
servidor da Secretaria 
Municipal de Saúde que 
acompanha a implanta-
ção do projeto na cidade.  

Para desenvolver as 
atividades, o HSL contra-
tou profissionais de ser-
viço social e psicologia 

que atuarão exclusiva-
mente com esse proje-
to no Hmap, realizando 
as vídeo-chamadas que 
conectam equipe médi-
ca e pacientes com seus 
entes queridos. “A pande-
mia nos mostrou que um 
dos principais gargalos 
nos cuidados hospitala-
res era a comunicação. O 
momento da internação é 
muito complicado, geral-

mente os familiares ficam 
bastante angustiados e 
ansiosos por um feedba-
ck. Assim, entendemos 
que valorizar essa área 
acarreta diretamente na 
diminuição desses senti-
mentos negativos”, afirmou 
Luzia Sandra de Paula, téc-
nica referência do HSL no 
Conectando Vidas.

A diretora de Humani-
zação do Hmap, Marlete 

Silva, também comemorou 
os ganhos para os pacien-
tes do Hospital: “Quando 
alguém que é importante 
para nós está hospitaliza-
do e não pode receber vi-
sitas, sentimos muita falta 
do contato visual com a 
pessoa e esperamos ansio-
samente pelo boletim mé-
dico que traz informações 
do quadro clínico do pa-
ciente. E, apesar da impor-

tância desse instrumento, 
nada se compara com a 
possibilidade de conver-
sar com o ente querido ou 
pelo menos com a equipe 
responsável. Fazer per-
guntas, olhar no olho, tudo 
isso traz mais confiança e 
conforto. Se esse encontro 
não pode ser pessoal, que 
seja virtual. As Tecnologias 
de Informação e Comuni-
cação existem para isso”.  

Como funciona
O HSL integra o Proadi 

desde 2019, fortalecendo 
as regiões e contribuindo 
no apoio ao diagnóstico 
de diversos hospitais. O 
projeto Conectando Vidas 
surgiu tendo como foco 
os cuidados paliativos e 
com o advento da pan-
demia se voltou para pa-
cientes com a Covid-19. 
Em Aparecida de Goiânia, 
ele será viabilizado por 
meio de  duas assistentes 
de comunicação e de dez 
tablets com internet.
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McDonald’s anuncia a abertura de 
mais de 3 mil vagas em todo Brasil

a Arcos Dorados, 
maior franquia 
independente do 

McDonald’s no mundo, 
anuncia a abertura de 
mais de 3 mil vagas de 
trabalho, distribuídas por 
todas as regiões do Bra-
sil. No estado de Goiás, 
são 96 posições abertas. 
As vagas são para o cargo 
de Atendente de Restau-
rante. Não há exigência 
de experiência anterior 
ou graduação superior, 
pois os contratados pas-
sam por um programa de 
capacitação que contem-
pla todas as posições de 
trabalho no restaurante, 
criando oportunidades de 
desenvolvimento para to-
dos. A rede está entre os 

maiores formadores de 
mão de obra do país.

Os funcionários da com-
panhia contam com bene-
fícios como vale-transpor-
te, assistência médica e 
odontológica, seguro de 
vida, alimentação no res-
taurante, entre outros. 
Além disso, o McDonald’s 
opera sob a filosofia Co-
oltura de Serviço, que 
incentiva cada indivíduo 
a se portar e agir no am-
biente de trabalho da for-
ma que se identifique e 
se sinta bem.

As vagas também es-
tão abertas a pessoas com 
deficiência, público que o 
Méqui recebe com grande 
acolhimento e inclusão 
genuína há muitos anos, 

oferecendo treinamentos 
adaptados e priorizando 
sua segurança, com foco 
nas estações consideradas 
aptas para sua condição e 
sem limite de tempo para 
aprendizagem.

“Durante a pandemia, 
garantimos a manuten-
ção dos empregos e es-
tamos felizes em poder 
anunciar milhares de 

novas contratações em 
todo o Brasil, mantendo 
nossa tradição como um 
dos maiores empregado-
res do país”, afirma Luana 
Matos, Diretora de RH da 
Divisão Brasil da Arcos 
Dorados. “Quem ingressa 
no time do Méqui tem 
várias oportunidades de 
desenvolvimento, a partir 
de um plano de carreira 

bem estabelecido, incen-
tivo ao estudo e aprimo-
ramento profissional”, 
completa a executiva.

Os restaurantes 
McDonald’s estão seguin-
do um protocolo especial 
de operação, que inclui o 
uso de máscaras, luvas e 
viseiras pelos funcioná-
rios, instalação de barrei-
ras acrílicas nos pontos 

de atendimento, demar-
cação de distanciamento 
social e reforço nos pro-
cedimentos de higiene, 
entre outras ações que 
fazem parte do progra-
ma McProtegidos.

Para se candidatar às 
vagas, é possível se ins-
crever pelo site www.
mcdonalds.com.br/tra-
balhe-conosco.

Com posições disponíveis em 
Goiás, a rede é conhecida por 
seu consolidado programa de 
capacitação, com oportunidades a 
candidatos sem experiência
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Outback lança combinações de filet mignon e 
camarões inspiradas na tendência Surf ‘N’ Turf
Já pensou em provar car-
ne vermelha e frutos do 
mar juntos? O Outback 
Steakhouse apresenta, a 
partir de 10 de novembro, 
os New Gold Steaks, no-
vos pratos principais que 
chegam para proporcionar 
uma experiência criativa e 
bem diferente aos clientes. 
Inspirada no Surf ‘N’ Turf, 
uma tendência que é su-
cesso no mundo, a marca 
de temática australiana 
traz duas novidades com 
um mix de carne verme-
lha e camarões (sim, car-
ne e camarões juntos!!!), 
explorando diferentes 
sabores e texturas. E ain-
da uma terceira boa nova 
para aqueles que querem 
aproveitar de um jeitinho 
mais tradicional.

“Estamos propondo 
uma aventura deliciosa e 
inovadora, presente nas 
cozinhas mais modernas 

do mundo. Cortes pre-
mium de filet mignon ga-
nham a companhia de ca-
marões e são elevados à 
potência Outback de um 
jeito único”, diz Renata 
Lamarco, diretora de Ma-
rketing do Outback Brasil.

As duas novidades que 
combinam filet mignon e 
camarões são: Toowoomba 
Shrimp Filet, um steak de 
filet mignon temperado ao 
estilo Outback e coberto 
com molho Toowoomba, 
uma combinação perfeita 
de camarões e champig-
nons temperada com er-
vas finas ao molho Alfredo 
e queijo Grana. O prato 
é servido com um acom-
panhamento à escolha 
do cliente (R$ 74,90); e o 
Firecracker Shrimp Filet, 
um steak de filet mignon 
temperado ao estilo da 
marca e coberto com mo-
lho Firecracker Shrimp, 

camarões empanados 
envolvidos em molho fi-
recracker, levemente pi-
cante. É servido com um 
acompanhamento à esco-
lha do cliente (R$ 69,90).

Para quem prefere algo 
mais clássico, a marca se 
inspirou na tradição do 
Fish’n Chips, mas no lugar 
do peixe, trouxe o filet 
mignon, dando origem ao 
Steak n’ Chips, opção que 

traz tiras de filet mignon 
empanadas, crocantes por 
fora e macias por den-
tro, servidos com Smoked 
Mayo, e acompanhamento 
à escolha do cliente. Su-
gerimos as deliciosas fri-
tas do Outback (R$ 56,50). 
Esse prato também estará 
disponível no Lunch menu 
(válido de segunda a sexta, 
exceto feriados, das 12h às 
15hr) por R$49,90.

“Queremos oferecer 
algo bem diferente às pes-
soas, mantendo nosso sa-
bor e espírito descontraído 
capaz de quebrar a rotina 
com muita diversão”, diz 
Renata. “E por que GOLD? 
Na Austrália, a gente usa 
GOLD como uma gíria para 
definir tudo que é muito 
bom, surpreendente, entu-
siasmante, de alta qualida-
de. É a forma aussie de se 
expressar”, completa.

As novidades do cardá-
pio New Gold Steaks ficam 
disponíveis por tempo 
limitado e podem ser en-
contradas em todos os res-
taurantes Outback do Bra-
sil e no delivery via iFood.

Tendência Surf ‘N’ Turf
A ideia de Surf ‘N’ Turf 

consiste na mistura de 
proteínas, tanto carnes 
vermelhas quanto frutos 
do mar, em um mesmo 

prato, explorando dife-
rentes sabores, texturas e 
temperaturas. A técnica já 
existe há séculos, mas ga-
nhou um novo significado 
nos Estados Unidos du-
rante a década de 60 (Era 
de Ouro Norte Americana), 
em que alguns restau-
rantes da Costa Atlântica 
começaram a criar pratos 
juntando os dois ingre-
dientes mais exclusivos 
da época: a lagosta e o 
filet mignon. Desde então, 
diversos chefs aperfeiçoa-
ram os mixes de sabores e 
ousaram ao criar combina-
ções inusitadas, mas foi a 
junção de carne vermelha 
e camarões que conquis-
tou fãs em muitos países. 
Atualmente, a tendência 
ganhou força em restau-
rantes badalados de diver-
sos lugares e está presente 
nas cozinhas mais moder-
nas ao redor do mundo. 
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eleições 2020

TSE finaliza totalização dos 
votos com três horas de atraso

O presidente do Tri-
bunal Superior 
Eleitoral (TSE), 

ministro Luís Roberto 
Barroso, informou há 
pouco que a totalização 
dos votos do primeiro 
turno das eleições foi 
finalizada às 23h55. 
Barroso reiterou que 
o atraso de três horas 
na divulgação dos re-
sultados ocorreu de-
vido a uma falha em 
um computador. 

Segundo o ministro, 
não houve qualquer ris-
co para integridade do 
sistema e à segurança 
do sigilo dos votos, por-
que o problema ocorreu 
somente na divulgação. 
Os dados dos tribunais 
regionais eleitorais foram 
recebidos normalmente. 

“Lamento o atraso 
ocorrido. Ele decorreu, 

provavelmente, do au-
mento das medidas de 
segurança que nós trou-
xemos para o sistema e 
de uma possível falha 
em um dos processado-
res. A demora não com-
promete a integridade 
do sistema, menos ainda 
uma demora de menos 
de três horas”, garantiu. 

O presidente do TSE 

também afirmou que 
a centralização da to-
talização (soma) de 
votos no TSE foi uma 
recomendação da Po-
lícia Federal (PF). Mais 
cedo, Barroso disse que 
não teve simpatia pela 
mudança, que foi reali-
zada durante a gestão 
da ex-presidente, mi-
nistra Rosa Weber. Nas 

eleições anteriores, a 
totalização era realiza-
da pela Justiça Eleitoral 
nos estados. 

“Foi uma decisão téc-
nica decorrente de uma 
recomendação da Po-
lícia Federal. Embora, 
eu tenha dito que não 
tinha simpatia pela me-
dida, eu também a teria 
tomado se tivesse sido 

sob minha gestão, por-
que era a recomendação 
técnica de um relatório 
minucioso da PF a esse 
respeito”, explicou. 

Abstenção
Durante a coletiva 

de imprensa, Barroso 
informou que os índi-
ces de abstenção do 
eleitorado no primeiro 

turno foram inferiores 
a 25%, número um pou-
co superior em relação 
às eleições de 2018. 

“Queria cumprimen-
tar o eleitorado brasi-
leiro, que compareceu 
em massa, apesar das 
circunstâncias. Nós ti-
vemos a preocupação 
de dar máxima segu-
rança à saúde de todos”.

Não houve risco 
à segurança do 
sigilo dos votos, 
disse ministro
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O que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados
A Lei Geral de Proteção 
de Dados entrou em vi-
gor hoje (16). Aprovada 
em 2018 depois de uma 
batalha de anos, a LGPD 
coloca o Brasil ao lado 
de mais de 100 países 
onde há normas especí-
ficas para definir limites 
e condições para coleta, 
guarda e tratamento de 
informações pessoais.

A LGPD (Lei No 
13.709) disciplina um 
conjunto de aspectos: 
define categorias de da-
dos, circunscreve para 
quem valem seus dita-
mes, fixa as hipóteses de 
coleta e tratamento de 
dados, traz os direitos 
dos titulares de dados, 
detalha condições espe-
ciais para dados sensí-
veis e segmentos (como 
crianças), estabelece 
obrigações às empresas, 
institui um regime dife-
renciado para o Poder 
Público, coloca sanções 

em caso de violações e 
prevê a criação de uma 
autoridade nacional.

Definições 
e aplicação

Segundo a norma, da-
dos pessoais são infor-
mações que podem iden-
tificar alguém. Dentro 
do conceito, foi criada a 
categoria “dado sensível”, 
com informações sobre 
origem racial ou étnica, 
convicções religiosas, 
opiniões políticas, saúde 

ou vida sexual. Registros 
como esses passam a ter 
nível maior de proteção, 
para evitar formas de dis-
criminação.

Quem fica sujeito à 
lei? Todas as atividades 
realizadas ou pessoas 
que estão no Brasil. A 
norma vale para cole-
tas operadas em outro 
país, desde que estejam 
relacionadas a bens ou 
serviços ofertados a bra-
sileiros, ou que tenham 
sido realizada no país.

Mas há exceções. É o 
caso da obtenção de in-
formações pelo Estado 
para segurança pública, 
defesa nacional e inves-
tigação e repressão de 
infrações penais. Essa te-
mática deverá ser objeto 
de uma legislação especí-
fica. A lei também não se 
aplica a coletas para fins 
exclusivamente particu-
lares e não econômicos, 
jornalísticos, artísticos e 
acadêmicos.

Tratamento
O tratamento de dados 

é caracterizado na LGPD 
como “toda operação re-
alizada com dados pes-
soais, como as que se re-
ferem a coleta, produção, 
recepção, classificação, 
utilização, acesso, repro-
dução, transmissão, dis-
tribuição, processamento, 
arquivamento, armazena-
mento, eliminação, ava-
liação ou controle da 

informação, modificação, 
comunicação, transferên-
cia, difusão ou extração”.

Esse só pode ocorrer 
em determinadas hipóte-
ses. A principal é por meio 
da obtenção do consenti-
mento do titular, mas não 
é a única. A ação é auto-
rizada na lei para cum-
primento de obrigação 
legal, estudos por órgão 
de pesquisa, proteção da 
vida do titular ou de ter-
ceiro, tutela da saúde por 
profissionais ou autorida-
des da área. A administra-
ção pública pode cole-
tar e tratar dados para 
a consecução de políti-
cas públicas previstas 
em leis e regulamen-
tos ou respaldadas em 
convênios. Também fica 
desobrigado do consen-
timento a prática de “pro-
teção do crédito”, como o 
cadastro positivo.

A obtenção do consen-
timento envolve um con-

junto de requisitos, como 
ocorrer por escrito ou por 
outro meio que mostre 
claramente a vontade do 
titular e ser ofertado em 
uma cláusula destacada. 
O consentimento deve 
ser relacionado a uma fi-
nalidade determinada. Ou 
seja, não se pode solicitar 
o consentimento para a 
posse simplesmente de 
uma informação, mas 
deve ser indicado para 
que ela será utilizada.

Contudo, o Artigo 10 
da lei garante a pos-
sibilidade de um uso 
distinto daquele infor-
mado na coleta, situa-
ção denominada de “le-
gítimo interesse”. É um 
caso muito usado pelas 
empresas, no qual a 
norma exige a adoção 
de medidas de transpa-
rência e que nessa fina-
lidade adicional sejam 
utilizados os dados es-
tritamente necessários.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

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



8 segunda-feira, 16 de NOVeMBRO de 2020esporte

fórmula 1

Lewis Hamilton vence na Turquia 
e se torna heptacampeão mundial

esse domingo (15) 
vai ficar marcado na 
história da Fórmu-

la 1. E o responsável é o 
britânico Lewis Hamilton. 
O piloto da Mercedes 
venceu o Grande Prêmio 
da Turquia e se tornou 
heptacampeão mundial 
da categoria, igualando 
a marca do alemão Mi-
chael Schumacher como 
o maior vencer da história 
da Fórmula 1. Além do tí-
tulo, faturou também a 94ª 
vitória, aumentando outro 
recorde que já era dele. 

Apesar de largar ape-
nas em 6º lugar, Hamil-
ton sofreu durante boa 
parte da prova deste 
domingo, quando a pista 
estava molhada, mas co-
meçou a ganhar terreno 
à medida que o asfalto 
secava. Optou por man-
ter-se na pista, enquanto 
os adversários trocavam 

os pneus. Ultrapassou o 
mexicano Sergio Pérez, 
da Racing Point, que fi-
nalizou a prova em 2º. 
Sebastian Vettel, da Fer-

rari, fechou em 3º e foi 
ao pódio pela primeira 
vez na temporada.

O finlandês Valtteri 
Bottas, o único que ainda 

poderia adiar a definição 
do campeonato, chegou 
apenas em 14º.

Essa foi a décima vi-
tória em 14 corridas na 

temporada do britânico 
Lewis Hamilton. Hepta-
campeão, ele soma 307. 
Bottas tem 197 e ainda 
pode ser ultrapassado na 

tabela de classificação 
pelo holandês Max Vers-
tappen. O piloto da RBR, 
6º na prova deste domin-
go, tem 170 pontos.

Inglês escreve 
mais um capítulo 
da história da 
modalidade
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