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Sol e aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo
fica aberto.30ºC 20ºCm q

POUPANÇA: 0,500% OURO: R$ 131,50 DÓLAR: (paralelo) R$ 3.20 DÓLAR: (comercial) R$ 3.294 EURO: (Comercial) R$ 3.855 BOVESPA: +0,34% BOI GORDO: (Média) R$ 140,00

A Secretaria da Saúde lança o novo Perfil Epidemiológico do HIV/Aids 2017. O anúncio foi durante evento no Centro Estadual de Atenção
Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-SOL). Segundo o Boletim Epidemiológico, este ano, até o dia 30 de junho
de 2017, foram notificados 5.390 casos de HIV na população em geral. Entre 2014 e 2016, os casos de Aids aumentaram 50%. >> P 9

ECONOMIA

Felizes, os sócios Renner Caetano e Milton Júnior acreditam que as cooperativas se tornaram o diferencial para seu negócio ser mais rentável
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Goiás registra aumento de
50% nos casos de HIV/Aids 
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Marconi Perillo envia projeto que altera
o artigo 2° da Lei nº 13.194.>> P 7

Governador envia à
Assembleia projeto
para reduzir receitas “Nosso estado se destaca mesmo num

cenário de crise e vamos seguir em frente
com obras por todo o estado”.>> P 8

Zé Eliton afirma 
que Goiás se destaca

Depois de ter registrado retirada
líquida, a caderneta de poupança
voltou a atrair o interesse dos
brasileiros em novembro.  >> P 5

Poupança tem
melhor resultado
em quatro anos

Conhecido como ‘caribe
brasileiro’, Arraial do Cabo
encanta turistas com suas praias
‘hipnotizantes’. >> P 13

Cenários
paradisíacos

ESPORTES

Na disputa com Thiago Camilo pelo título,  Daniel Serra levou a melhor e
conquistou ontem o título da Stock Car. O piloto chegou em terceiro lugar,
posição suficiente para lhe garantiu o título nacional da categoria. >> P 11

Daniel Serra chega em terceiro lugar em
Interlagos e conquista título da Stock Car 
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Daniel Serra, com o troféu de campeão, comemora o título em Interlagos (SP)

CIDADES

O Censo do Cooperativismo
Goiano 2017 aponta que o ramo
de crédito tem crescido
anualmente em Goiás. As
cooperativas têm se tornado
meio de salvar empresas. >> P 3

Cooperativismo
tem auxiliado
muitas empresas 
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Alvo preferido
Primeiro vice-presidente do PSDB, Marconi Perillo

afirmou que deseja vencer o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva “no voto, nas urnas”. “Nós vamos ganhar é do
Lula, vamos ganhar do Lula como o presidente Fernando
Henrique ganhou”, disse.

Vaiado 
O senador e ex-presidente nacional do PSDB, Aécio

Neves, foi muito vaiado na convenção do próprio partido,
no último sábado. Eram gritos de “Fora, Aecio!” na plateia.
Nenhuma citação a ele ou a Temer nos discursos.

Apreciação
Finalizado o prazo para apresentação de emendas à Lei

Orçamentária Anual (LOA) de 2018, o projeto deverá ser
votado nesta quarta-feira (13) na Comissão de Tributação
e Finanças da Assembleia Legislativa. 

“Centenas”
O relator, Lincoln Tejota (PSD), afirma ter acatado centenas

de emendas. “A minha intenção é votar o relatório na quarta-
feira e encaminhar o projeto para o Plenário no dia seguinte”,
revela. Votação em plenário será até o dia 20 de dezembro.

Investigação
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada

para investigar suspeita de formação de cartel e de cobrança
de preços abusivos por postos de combustíveis realizará
reunião ordinária hoje, às 9 horas, no Auditório Solon
Amaral da Assembleia.

Cronograma
O presidente da CPI, Santana Gomes (PSL), definiu realização

de reuniões em todas as segundas e terças-feiras para oitivas,
convocações, recolhimento de informações e documentos.

Regularidade
O FEX foi instituído em 2004, com a liberação de R$ 900

milhões para estados e municípios, mas a transferência deixou
de ser regular desde 2013. Com o projeto, o pagamento seria
no 10º dia útil de cada mês, em parcelas proporcionais.

Reforço
Já a PEC 29 aumenta um ponto percentual no fundo

oriundo das arrecadações do Imposto de Renda e do Imposto
sobre Produtos Industrializados. Representará acréscimo de
R$320 mil no caixa da maioria das prefeituras de Goiás.

O deputado estadual Ma-
noel de Oliveira (PSDB)
materializou em requeri-
mento apresentado em
plenário a insatisfação de
grande parte dos colegas da
base aliada ao governo na
Assembleia Legislativa. O
vice-presidente da Casa
pediu que o governador de-
termine aos secretários es-
taduais e chefes de todos os
órgãos da administração
estadual a destinação de
todo o horário de serviços
nas segundas-feiras ao
atendimento exclusivo de deputados estaduais. “Tem se-
cretário que se acha mais importante que o governo e faço
essa proposta antes que a situação piore. Se vão atender é
outra coisa, mas têm que cumprir. Meia hora para cada de-
putado e que não recebam mais ninguém. Nós aqui somos
despachantes de luxo do governador e precisamos ser res-
peitados”, admite o deputado, absorvendo a expressão uti-
lizada popularmente para criticar a atuação restrita dos
parlamentares. “A gente tem um debate muito amplo em
cima dessa questão de agenda há muito tempo”, reconhece
o líder da base, Francisco Oliveira (PSDB).

Conflito
Chiquinho ressalta que, desde a gestão anterior,

quando era secretário, havia conflito de agenda porque
auxiliares do governo marcam constantes reuniões com
deputados na hora das sessões na Assembleia.

Pode ser
“É um problema latente e acho até que o projeto é

interessante porque o secretário tem a obrigação de
atender os deputados. Se pedimos audiência com o
governador ele nos atende, mas o secretários demoram”,
critica o líder.

Projetos reforçam orçamento
de prefeituras goianas
O Congresso Nacional adiantou na última semana a

aprovação de projetos que definem aumento de verbas
para os municípios brasileiros, com o objetivo de confirmar
ainda neste ano para validade já em 2018. O primeiro
prevê a concessão de R$ 1,9 bilhão a Estados e municípios
para compensá-los pelas perdas com a Lei Kandir, que
isentou as exportações do ICMS. O projeto, de autoria
da senadora Lúcia Vânia (PSB), dispõe sobre o Auxílio
Financeiro para Fomento das Exportações (FEX), pago
pela União aos Estados e municípios que perderam ar-
recadação com a desoneração. A outra
matéria é a proposta de emenda à
Constituição número 29 (PEC 29),
que aumenta o Fundo de Partic-
ipação de Município (FPM). De
forma excepcional, a votação dos
dois turnos foi feita em uma única
sessão para que a proposta possa
ser apreciada na Câmara e san-
cionada ainda este ano e tenha vali-
dade em 2018. “A PEC 29 atenua os
efeitos da crise econômica sobre as fi-
nanças dos municípios, especialmente
os de pequeno porte”, afirma a senadora.

AGENDA GARANTIDA

ministro da Trans-
parência e Controla-
doria-Geral da União,

Wagner de Campos Rosá-
rio, fez uma avaliação da
Lei 12.846, de 2013, conhe-
cida como Lei Anticorrup-
ção, que entrou em vigor
em 2014. Segundo o mi-
nistro, até o momento, a
legislação não conseguiu
“decolar” na questão da co-
laboração das pessoas ju-
rídicas, dificultando a res-
ponsabilização das empre-
sas em casos de corrupção.
O instrumento de cola-

boração para pessoas jurí-
dicas, assim como ocorre na
delação premiada, prevê be-
nefícios judiciais às empresas
em troca de informações e
provas apresentadas. No en-
tanto, o mecanismo não tem
sido usado já que, segundo
o ministro, as empresas não
têm a garantia de, mesmo
após a colaboração, não se-
rem processadas novamen-
te pelo Estado.

De acordo com Rosário,
apesar de a Controladoria-
Geral da União (CGU) ser
a responsável, por lei, por
fechar os acordos com as
empresas, três outros ór-
gãos, o Ministério Público
Federal (MPF), o Tribunal
de Contas da União (TCU)
e a Advocacia-Geral da
União (AGU) podem pro-
cessar as corporações após
o acordo de colaboração.
“A lei atribui à CGU a

titularidade para realiza-
ção de acordos. Só que o
meu acordo sozinho não
serve para nada. O que
adianta eu chamar uma
empresa, ela colaborar,
entregar as provas e, no
outro dia, a AGU entrar
com uma ação contra a
empresa, pedir bloqueio
de bens?”, questionou o
ministro. “Esse instrumen-
to não conseguiu ainda de-
colar da maneira que es-
perávamos”, acrescentou.
Para tentar resolver a

questão, a CGU está pro-
curando formalizar a atua-
ção conjunta entre os qua-
tro órgãos. “O que nós es-
tamos fazendo é buscar
esses órgãos [AGU, TCU
e MPF] e trazer todos para
uma única mesa, para,
quando a empresa buscar
esse balcão, ela saia com

a sua situação resolvida
com o Estado brasileiro.
Porque, da maneira como
está hoje, a empresa vai
passar por quatro ou cinco
negociações e, no final,
ela ainda não sabe se ainda
está livre”, disse.
Segundo o ministro, a

CGU e a AGU, em 2016, já

formalizaram a atuação
conjunta nos acordos com
as pessoas jurídicas. Tra-
tativas com o MPF e com
o TCU estão adiantadas,
segundo Rosário.
“Em 2018, a lei completa

quatro anos. Não é possível
que, em quatro anos, quatro
órgãos não consigam defi-

nir suas atuações. É uma
coisa que, em qualquer país,
soa como uma coisa estra-
nha, que dói ao ouvir. A so-
ciedade brasileira não
aguenta mais esperar por
isso”, ressaltou o ministro,
que participou de evento
na Fecomercio, na capital
paulista. (Agência Brasil)

Ministro da Transparência do
CGU diz que legislação dificulta a
responsabilização das empresas

Fernando Frazão/Agência Brasil

Ministro Wagner de Campos Rosário avalia a Lei 12.846/13 e diz que a legislação dificulta a responsabilidade das empresas

RUBENS SALOMÃO
xadrez@ohoje.com.br

XADREZ

Lei anticorrupção não decolou
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Censo do Coopera-
tivismo Goiano 2017,
realizado com levan-

tamento da Organização
das Cooperativas Brasilei-
ras (OCB), aponta que o
ramo de crédito tem cres-
cido anualmente em Goiás.
As cooperativas tem se tor-
nado meio de salvar em-
presas, e garantir a boa eco-
nomia para as mesmas. Em
2016, por exemplo, o cré-
dito teve um aumento de
40,76% em relação a 2015
no Estado. Em relação ao
período de três anos entre
2014 e 2016, as cooperativas
de crédito dobraram o valor
de seus ingressos totais. O
crescimento é de 100,22%.
O levantamento é realizado
com dados enviado pelas
cooperativas goianas do
ramo crédito. 
Renner Caetano, enfer-

meiro e cooperador contou
que a cooperativa garantiu
que o Centro Clínico e Tra-
tamento de Feridas, no qual
é sócio com outro enfer-
meiro e uma médica, saísse
do papel. “Iniciamos esse
centro em 2011, por meio
da Unicred. Temos a coo-
perativa como parceira, ela

acreditou em um projeto
que estava apenas no papel,
e que nenhum banco deu
credibilidade. Idealizamos
a primeira clínica de feridas.
Para isso, precisamos de
um economista que fez o
plano de viabilidade. Hoje
já estudamos expandir a
clínica”, ressaltou. 
No início, o trio não pos-

suía crédito algum. “Se não
fosse a parceria não tería-
mos esse projeto na prá-
tica. Hoje temos uma van-
tagem de relacionamento,
com proximidade dos ge-
rentes. O fluxo de pessoas
é menor nas cooperativas.
Os juros são mais agradá-
veis. E ao final do ano, te-
mos a participação na dis-
tribuição financeira. O in-
vestimento em nossa clí-
nica foi feito há seis anos,
mas de 2014 até hoje é que
tivemos movimentação fi-
nanceira”, contou.

Diferencial 
O presidente da Central

das Cooperativas de Cré-
dito de Brasil Central, Cli-
denor Gomes Filho expli-
cou que ao longo do tempo,
as pessoas que acompa-
nham as cooperativas de
crédito estão aprendendo

a confiar no sistema. “No
mundo inteiro, como Es-
tados Unidos, Alemanha,
Espanha, Canadá e França,
as cooperativas de crédito
ocupam de 30% a 40% do
mercado financeiro. No
Brasil, essa participação é
menor que 4%”. Os em-
presários estão adquirindo
confiança por parte das
cooperativas, o que tem
garantido o crescimento
em meio à crise financeira
e política brasileira. 
“As pessoas que come-

çaram a acompanhar ao

longo do tempo têm visto
se tratar de coisa séria, en-
tão nos últimos anos, essa
percepção de solides e con-
fiabilidade nas cooperativas
está permitindo que mais
pessoas venham para as
cooperativas. É um proces-
so que está acontecendo no
Brasil, mas tardio em rela-
ção aos países citados”, con-
siderou Clidenor. 
O cooperador Renner

acredita que as coopera-
tivas se tornaram o dife-
rencial para seu negócio.
“Pesquisamos sobre os re-

passes da Saúde para os
curativos. Dessa forma,
surgiu essa ideia. E temos
um domínio dessa técnica
como enfermeiros. Demos
uma desafogada no siste-
ma público, as pessoas vêm
para cá, ao invés de ocupar
leitos nos hospitais”.
Desde 2014 a clinica já

atendeu de forma huma-
nizada 1.458 pacientes.
Atualmente há 144 em
atendimento. “Muitos dos
pacientes que atendemos
estão sem trabalhar, por
conta da doença. Tivemos

um que estava há 25 anos,
necessitado do curativo e
graças a essa parceria com
a cooperativa foi um pa-
ciente que saiu daqui cu-
rado”, contou Renner. 
A proposta de Renner

para os próximos meses
consiste em ampliar a clí-
nica de Aparecida de Goiâ-
nia para a Capital. “Hoje
temos 17 funcionários. E
estamos com uma unidade
pronta em Goiânia, de-
pendendo apenas do cre-
denciamento com a Pre-
feitura”, explicou.

Sistema financeiro de crédito
proporciona desenvolvimento
para empresas. Crescimento 
da modalidade por parte das
cooperativas ultrapassa 40%

Os sócios Renner Caetano e Milton Júnior acreditam que as cooperativas se tornaram o diferencial para seu negócio

Cooperativismo que cura

ENTREVISTA Presidente da Siccob - Clidenor Gomes Filho

Em entrevista ao Hoje o pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração do Sicoob UniCentro
Brasileira, Clidenor Gomes Filho
avaliou o crescimento das coo-
perativas no Brasil e em Goiás.
O presidente considera que o
mercado e os agentes estão des-
cobrindo as cooperativas como
ferramenta de desenvolvimento,
que contribuiu para países ricos,
e que agora permite que o Brasil
e, principalmente o Estado de
Goiás, se desenvolva.  

Clidenor também é membro
do Conselho de Administração
da Organização das Coopera-
tivas do Brasil (OCB-GO), pre-
sidente da Central das Coope-
rativas de Crédito do Brasil Cen-
tral, Amazônia Ocidental e Mu-
nicípio de Ubá (Sicoob-Uni) e
mestre em saúde coletiva, médico
Ginecologista e Obstetra

O que são as cooperativas
de créditos e como elas
funcionam? 

São instituições muito pa-
recidas com os bancos. Funcio-
nam de forma bem semelhante,
possuem cartão de crédito, che-
que especial, financiamento de
carro e imóveis. Captam recursos
por meio de aplicação de pou-
panças e aplicações financeiras

em geral. As cooperativas de
crédito fazem os mesmos serviços
que os bancos. A diferença é que
por não visarem lucro, as coo-
perativas acabam conseguindo
fazer as coisas de forma mais
barata. Todos os empréstimos
que você pode tomar na coope-
rativa terão taxas mais baratas
do que o realizado em um banco. 

Todas as vezes que for rea-
lizar uma aplicação financeira,
exceto poupança que possui os
valores tabelados em qualquer
instituição financeira, é possível
conseguir um retorno melhor
do que o dos bancos. Basica-
mente, essa diferença nas coo-
perativas é porque não há ne-
cessidade de lucros. Dessa ma-
neira, as taxas são mais vanta-
josas para o sócio da cooperativa. 

Em Goiânia, que impor-
tância tem as cooperativas
em relação ao País, para a
economia? 

Estas cooperativas hoje são
muito importantes para alguns
segmentos. Há anos, elas eram
ligadas a uma profissão. Por
exemplo, a Unicred é relacio-
nada aos médicos e profissionais
de saúde; a Engecred com os
engenheiros; a Saudecred com
os dentistas; e a Lojicred desti-

nada aos lojistas. Então, as coo-
perativas eram muito especia-
lizadas em pequenas áreas.
Atualmente cada um desses seg-
mentos ganhou confiança e van-
tagens, ao trabalhar com suas
respectivas cooperativas, que
hoje elas representam uma im-
portância econômica muito for-
te, dentro do mercado financeiro,
em Goiás. Temos varias coope-
rativas de creditos rural, em
varias cidades, inclusive Goiânia
e, principalmente as cidades do
interior. Essas cooperativas fa-
zem um trabalho que se torna-
ram cada vez mais relevantes e
de certa forma, oferecem cré-

ditos tão bom quanto dos bancos
e mais baratos. 

Qual é a tendência de segu-
rança para as cooperativas,
assim como para aqueles
empresários que estão en-
trando nesse ramo? 

A segurança é maior do que
nos bancos. Por exemplo, os ban-
cos emprestam para o público
em geral. As cooperativas em-
prestam apenas para os seus só-
cios. Então o risco de um sócio
das cooperativas dos médicos
dar prejuízo para os outros mé-
dicos é muito menor, do que no
público geral. Como as coope-

rativas possuem menos calote,
elas acabam conseguindo em-
prestar o crédito com valores
mais baratos, para o sócio. A
segurança é decorrente do fato
das cooperativas trabalharem
com menos pessoas. E conse-
quentemente pessoas que se co-
nhecem entre si, com nível de
confiança e credibilidade maior. 

Essa forma de segurança é
revista, constantemente? O
que garante a segurança nas
cooperativas?

As cooperativas trabalham
apenas com sócio. Então a pessoa
que quer entrar em uma coope-
rativa ela precisa se tornar sócio.
E por mais que a gente cresça,
ainda assim, é um seguimento
menor do que com o público em
geral. Aqueles que estão com
4%, se dobrar passarão para
8%. Ainda é uma porcentagem
pouca. Assim é fácil de conhecer
dentro desse espaço que traba-
lhamos atualmente.  

Há algum tipo de mercado
que busca mais as coope-
rativas? 

Algumas cooperativas se
tornaram de livre admissão.
Mas mesmo assim elas conti-
nuam tendo o seu DND. Os

profissionais de saúde conti-
nuam frequentando, preferen-
cialmente, as cooperativas que
são da área de saúde. Os en-
genheiros da mesma forma.
Ou seja, abriu para o público
em geral.  Mas existe ainda
uma tendência das coopera-
tivas trabalharem com seus
respectivos segmentos.  Não
há nada que impeça uma coo-
perativa de saúde, por exem-
plo, de se filiar a admissão de
um engenheiro ou um produtor
rural.  Mas na prática elas
ainda continuam fieis ao seu
público original.  

Como estão as cooperativas
de Goiás, em comparação ao
restante do País? 

Goiás busca o melhor de-
sempenho das cooperativas de
crédito. Os três Estados do sul
possuem cooperativas bem de-
senvolvidas. No Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, as coope-
rativas também estão bem de-
senvolvidas. Já Goiás, Espírito
Santo, São Paulo e Minas Gerais
possuem um cooperativismo
muito forte. Então, Goiás está
bem, quando o comparamos
com o restante do País, a nossas
cooperativas se saem muito bem.
(colaborou Wilton Morais)

Wesley Costa

Cooperativas se tornaram tendência



r OPINIÃO
4 >> Goiânia, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017

baixa qualidade dos agregados
e materiais disponíveis no mer-
cado, a falta de controle das ar-

gamassas produzidas nas obras e a
necessidade de melhorias na produção
e na qualidade desse insumo fez com

que, mesmo tardiamente, as construtoras buscassem
alternativas para o aprimoramento dos processos
de revestimentos argamassados.
Um método que começa a ser usado em grandes

obras de Goiânia tem garantido qualidade e agilidade
necessárias a essa etapa da obra. Trata-se do sistema
de argamassa industrializada entregue em silos.
Apesar de ser uma metodologia já conhecida no
mercado nacional já há alguns anos, ainda é novidade
na nossa capital.
Há de se reconhecer que o processo tradicional

de argamassas virada em obra é bastante comum e
ainda está longe de deixar de ser praticado no mercado,
mas as argamassas industrializadas e entregues em
silos vêm conquistando a indústria da construção,
justamente pela precisão e ganho de tempo que geram
num projeto.  Porém, o uso de muitos aditivos e os
gastos com processos de armazenamento e distribuição
das mesmas, ainda deixam as construtoras com receio
em utilizar esse revestimento argamassado.
Por experiência própria, devo dizer que a pro-

jeção de argamassas veio para melhorar um item
muito importante nas obras e que sempre foi
deixado de lado: a produtividade. Hoje, o mercado
exige obras rápidas e de custos cada vez mais
baixos, e a mão de obra é um dos itens que
interfere bastante nos orçamentos.
Tendo como exemplo o uso desse método em uma

de nossas obras, Reserva Jaraguá, nossa equipe técnica
percebeu que o sistema de argamassas armazenadas
em silos otimizou o tempo gasto nessa fase da obra e
sem comprometer em nada a qualidade final. A ar-
gamassa é bombeada, a seco, para o pavimento em
que o serviço será executado. Esse mesmo equipamento
que bombeia a massa faz a mistura do material seco
com a água, o que potencializa a qualidade, pois a do-
sagem é uniforme e contínua. No caso Reserva Jaraguá,
o equipamento utilizado atendeu a obra na fase de
contrapiso, reboco interno e externo e percebeu-se
uma economia de tempo em quase 50%.
Para se ter uma ideia, ainda tendo a obra Reserva

Jaraguá como exemplo, o planejamento da obra
previa um prazo de 11 meses para a conclusão do

seu contrapiso, com o sistema de argamassa bom-
beado, esse tempo caiu para 7 meses. O processo
de argamassa misturada no local de aplicação au-
menta a produtividade geral na obra, o início das
atividades não depende mais da disponibilidade
das cremalheiras, a distribuição dos materiais
ocorre de forma mais rápida e assim a evolução
da obra surpreende positivamente.
Os custos da argamassa a granel projetada são

mais caro se comparados com a argamassa rodada
em obra, mas colocando tudo na ponta do lápis per-
cebe-se uma economia no orçamento total da obra,
quando levamos em conta os gastos como energia,
equipe de produção e distribuição de argamassa,
equipe de limpeza e baias de agregados.
E mais! Os ganhos do sistema de argamassa in-

dustrializada entregue em silos, vão além daqueles
previstos no orçamento da obra. Os benefícios
dessa nova tecnologia ultrapassa o limite dos muros
dos canteiros. Com um processo que requer bem
menos espaço dentro da obra e bem menos veículos
pesados envolvidos, essa nova metodologia traz ní-
tidos benefícios para o trânsito no entorno da cons-
trução, pois diminui a quantidade de caminhões
de carga e descarga de materiais circulando pela
cidade. Para ter ideia, no método tradicional, são
necessários cimento, areia, cal e água para hidratar
a mistura e formar a argamassa. Para fazer uma
quantidade de 24 toneladas da argamassa, por exem-
plo, seriam necessários seis caminhões de carga
para entregar esse material. Com o uso da tecnologia
argamassa pré-misturada, as mesmas 24 toneladas
são  transportadas por um único caminhão.  
Essa nova tecnologia também facilita em muito

a organização e logística dentro da obra. Com a
técnica tradicional para produção da argamassa
seriam necessários mais de 70m² de espaço livre
no canteiro. Com essa tecnologia da argamassa
industrializada entregue em silos uma área de 6m²
é suficiente para comportar o silo de armazena-
mento do produto.
Por esses e outros motivos vale refletirmos: para

as empresas serem competitivas no mercado imobi-
liário atual, elas deverão buscar processos construtivos
racionalizados, que tragam redução no custo de cons-
trução, rígido controle de desperdício, e principalmente,
melhora contínua na qualidade e durabilidade dos
empreendimentos. A tecnologia de industrializada
entregue em silos chegou para ficar.

João Artur
Rassi é
engenheiro civil

k

organismo humano é a mais extraor-
dinária máquina do mundo. Mesmo
assim, falha. Contudo, com Amor,

até os remédios passam a ter melhor resultado. Por isso
mesmo, a decisão da Assembleia Mundial de Saúde,
com o apoio da ONU, de instituir, desde outubro de
1987, o primeiro de dezembro como o Dia Mundial da
Luta contra a Aids, é de enorme importância. Tanto
que, no ano seguinte, nosso país adotou a data por meio
de uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde.
Nossos Irmãos que padecem com o vírus HIV e os

que sofrem de outros males físicos, mentais ou espirituais
precisam, em primeiro lugar, de Amor Fraterno, aliado
ao socorro médico devido. Se a pessoa se sentir espiritual
e humanamente amparada, criará uma espécie de re-
sistência interior muito forte, que a auxiliará na recu-
peração ou na paciência diante da dor. Costumo afirmar
que o vírus do preconceito agride mais que a doença.
Aos que sofrem o abandono a que foram relegados

por antigos correligionários, por amigos de discussão
intelectual e até mesmo pelos seus entes mais queridos,
o conforto destas palavras do saudoso dom Paulo Eva-
risto Arns (1921-2016), cardeal-arcebispo emérito de
São Paulo, na sua tocante obra Da Esperança à Utopia
— Testemunho de uma Vida: “A graça de Deus não es-
quece ninguém nem se regula por crachás. Basta
lembrar o segundo capítulo do livro Gênesis para
sentir como o sopro de Deus infunde vida ao ser
humano e lhe dá como companheira a Esperança por
toda a vida. (...) Afinal, o mundo é de Deus, e Deus
está presente no coração de cada pessoa, por menos
que esta O sinta ou O exprima de viva voz. (...) A utopia
é a união de todas as esperanças para a realização do
sonho comum. Se realizarmos este sonho, teremos
construído uma nova realidade”.
Longe do Amor Fraterno, ou Respeito, se assim

quiserem apelidá-lo, o ser humano jamais saberá
viver em Sociedade Solidária Altruística Ecumênica,
porque a sua existência ficará resumida a um terrível
“cosmos”, o mesquinho universo do egoísmo. Por
esse motivo, escreveu o pensador e sociólogo francês
Augusto Comte (1798-1857): “Viver para os outros é
não somente a lei do dever, mas também da felicidade”.
Trata-se de uma lição que ninguém deve esquecer
em circunstância alguma.

Aids — o vírus do
preconceito agride
mais que a doença

k

José de Paiva
Netto é
Jornalista,
radialista e
escritor

O Conselho Superior da Defensoria
Pública do Estado de Goiás (CSDP)
criou na semana passada, por meio da
Resolução nº 049, o Núcleo Especia-
lizado de Direitos Humanos (NUDH).
O novo núcleo da Defensoria Pública
do Estado de Goiás (DPE-GO) vai co-
meçar a atuar a partir de 1° de janeiro
de 2018, em todo o estado de Goiás.
Conforme a resolução, o NUDH possui
caráter permanente e missão primor-
dial de prestar suporte e auxílio aos
defensores públicos do Estado no de-
sempenho de suas atividades funcio-
nais, sempre que a demanda apresen-
tada referir–se, direta ou indiretamen-

te, à violação das normas asseguradoras
dos direitos humanos. De acordo com
o segundo subdefensor público-geral
do Estado de Goiás, Saulo Carvalho
David, a criação do Núcleo de Direitos
Humanos “é uma imensa conquista,
talvez umas das maiores conquistas
deste ano” para a Defensoria Pública.
“São recorrentes os casos de denúncias
de violação dos direitos humanos que
aportavam na Defensoria Pública e
que a instituição não tinha condições
de dar seguimento, instaurar um pro-
cedimento para investigar essas even-
tuais violações e tomar as medidas
pertinentes”, explicou.

Defensoria Pública do Estado de Goiás cria
Núcleo Especializado de Direitos Humanos

A embriaguez do motorista, sem o
acréscimo de outras peculiaridades
que ultrapassem a violação do dever
de cuidado objetivo, inerente ao tipo
culposo, não pode servir como única
premissa para a afirmação de dolo
eventual. Com esse entendimento, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), por maioria, desclas-
sificou para crime culposo a conduta
de uma motorista que foi mandada
ao tribunal do júri após acidente de
trânsito que resultou em morte. A

sentença de pronúncia (que submeteu
a ré ao júri popular, onde responderia
por homicídio com dolo eventual) foi
confirmada pelo Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJSC), mas o jul-
gamento não chegou a acontecer. Ao
analisar recurso especial da defesa,
a Sexta Turma decidiu reformar o
acórdão do TJSC e remeter os autos
para o juízo singular julgar o processo
com base no artigo 302 do Código de
Trânsito Brasileiro, que trata de ho-
micídio culposo.

Embriaguez do motorista, de forma isolada, não
caracteriza dolo eventual em acidente com morte

O herdeiro ou legatário que comete homicídio
doloso ou tentativa de homicídio contra aquele
que deixa os bens poderá ser deserdado a pedido
do Ministério Público. É o que estabelece a Lei
13.523/2017, sancionada e publicada no Diário
Oficial da União de sexta-feira passada. A nova
lei tem origem no Projeto de Lei da Câmara
(PLC) 9/2017, aprovado no Senado em 9 de no-
vembro. O texto já entrou em vigor nesta sexta.
Já houve algumas situações em que a Justiça
conseguiu deserdar o praticante de crime contra
a vida de quem herdaria os bens. Foi o caso de
Suzane von Richthofen que, por decisão da Justiça
de São Paulo, perdeu o direito à herança depois
de ter sido condenada pelo homicídio dos pais, o
casal Manfred e Marísia von Richthofen. Entre-
tanto, por lacuna na legislação, isso nem sempre
acontece. Com a nova lei, o procedimento está
assegurado via atuação do Ministério Público.

MP E A EXCLUSÃO DE HERDEIRO

OUVIDOR

A seccional goiana da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB-GO) informa que já foi realizado
na sexta-feira o pagamento de honorários dativos,
referente a novembro, para mais 225 advogados.
Com isso, foram totalizados R$ 600 mil apenas
neste mês, o montante alcança R$ 12 milhões
desde a retomada de pagamentos, que começou
em dezembro de 2016. Cerca de 1,1 mil advogados
já foram comtemplados com a medida. “Este é o
resgaste de uma dívida histórica com a advocacia,
principalmente a do interior”, afirma o presidente
Lúcio Flávio de Paiva. O pagamento é fruto do
esforço conjunto entre a Ordem e a Secretaria
de Governo (Segov) que iniciaram, desde dezembro
do ano passado, uma força-tarefa com objetivo
de realizar estes pagamentos.

HONORÁRIOS DATIVOS

k O plenário da Câmara dos Deputa-
dos aprovou na semana passada o Pro-
jeto de Lei 4.614/16, que repassa à Polí-
cia Federal a investigação de crimes
praticados pela internet que propa-
guem conteúdos que expressem ódio
ou aversão às mulheres. O texto segue
agora para apreciação do Senado.

Durante a 15ª reunião ordinária do Co-
légio de Ouvidores da Justiça do Traba-
lho (Coleouv), realizada em Cuiabá,
Mato Grosso, na semana passada, o ou-
vidor do Tribunal Regional do Trabalho
de Goiás, desembargador Gentil Pio de
Oliveira, foi eleito, por aclamação, o
novo presidente do Coleouv.

RÁPIDAS

MARÍLIA COSTA E SILVA
juridica@ohoje.com.br

JURÍDICA

k

Especial para O HOJE

Tecnologia que veio para ficar
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A inflação medida
pelo Índice de Preços
ao Consumidor - Clas-
se 1 (IPC-C1), que se
refere às famílias com
renda entre 1 e 2,5 sa-
lários mínimos, fe-
chou o mês de novem-
bro em 0,21%, taxa
0,21 ponto percentual
abaixo da apurada em
outubro, quando o ín-
dice registrou varia-
ção de 0,42%.
O indicador foi di-

vulgado pelo Insti-
tuto Brasileiro de
Economia da Funda-
ção Getulio Vargas
(Ibre/FGV) e com o
resultado de novem-
bro o índice acumula
alta de 2,1% no ano
e 2,29% nos últimos
12 meses.
A FGV constatou

ainda que a inflação
medida pelo IPC-C1
fechou o mês de no-
vembro abaixo da taxa
relativa ao IPC-Br,
que mede a variação
da inflação junto às
famílias com rendi-
mento de até 33 salá-
rios mínimos e regis-
trou, em novembro,

variação de 0,36%. A
taxa do IPC-Br nos
últimos 12 meses fi-
cou em 3,35%, nível
também acima do re-
gistrado pelo IPC-C1.

Classe de despesas
A queda do IPC-C1

reflete a retração de
preços em cinco das
oito classes de despe-
sa componentes do
índice: Alimentação,
cujos preços caíram
de 0,31% para uma de-
flação (inflação nega-
tiva) de 0,47%; Habi-
tação (de 1,06% para
0,92%); Comunica-
ção; (de 0,6% para -
0,42%); Vestuário
(0,07% para -0,17%;)
e Despesas Diversas
(0,49% para 0,13%).
Em contrapartida,

os grupos Transpor-
tes (-0,20% para
0,58%), Educação,
Leitura e Recreação
(-0,08% para 0,53%)
e Saúde e Cuidados
Pessoais (0,21% para
0,23%) apresentaram
acréscimo em suas
taxas de variação.
(Agência Brasil) 

epois de ter registra-
do retirada líquida
(mais saques que de-

pósitos) em outubro, a ca-
derneta de poupança voltou
a atrair o interesse dos bra-
sileiros em novembro. No
mês passado, a captação lí-
quida (depósitos menos re-
tiradas) somou R$ 3,92 bi-
lhões, informou o Banco
Central. O resultado é o
melhor para meses de no-
vembro desde 2013, quando
os depósitos tinham supe-
rado as retiradas em R$
6,38 bilhões.
Apesar do desempenho

positivo em boa parte des-
te ano, as retiradas con-
tinuam maiores que os
depósitos em 2017. De ja-
neiro a novembro, a ca-
derneta de poupança re-
gistrou saques líquidos
de R$ 2,25 bilhões. Mes-
mo assim, esse foi o me-
lhor resultado para o pe-

ríodo desde 2014, quando
a aplicação tinha regis-
trado captações líquidas
de R$ 18,61 bilhões.
Até 2014, os brasileiros

depositavam mais do que
retiravam da poupança.
Naquele ano, as captações
líquidas chegaram a R$ 24
bilhões. Com o início da
recessão econômica, em
2015, os investidores pas-
saram a retirar dinheiro
da caderneta para cobri-
rem dívidas, num cenário

de queda da renda e de au-
mento de desemprego.
Em 2015, R$ 53,5 bilhões

foram sacados da poupança,
a maior retirada líquida da
história. Em 2016, os saques
superaram os depósitos em
R$ 40,7 bilhões.
A poupança voltou a

atrair recursos mesmo
com a queda de juros. Isso
porque o investimento
voltou a garantir rendi-
mentos acima da inflação,
que está em queda. Nos

12 meses terminados em
novembro, a poupança
rendeu 6,43%. O Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA)-15, que
funciona como uma pré-
via da inflação oficial, acu-
mula 2,77% no mesmo pe-
ríodo, no menor nível para
o período desde 1999. Na
sexta-feira (8), o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulga
o IPCA cheio de novem-
bro. (Agência Brasil) 

No mês passado, 
a captação líquida
(depósitos menos
retiradas) somou 
R$ 3,92 bilhões,
informou o 
Banco Central

Em 2015, R$ 53,5 bilhões foram sacados da poupança, a maior retirada líquida da história

Inflação de novembro e
é menor para famílias
com baixa renda

Poupança tem melhor
resultado em quatro anos

Circulação Dirigida - Nas bancas: R$ 2,00

Dep. Comercial
comercial@ohoje.com.br
(062) 99224-7064
(062) 3095-8722 / 29

Dep. Circulação
circulacao@ohoje.com.br
Capital (062) 3095-8773
Interior (062) 3095-8772

Sede
Endereço: Rua 132-A nº 110, Setor
Sul, CEP 74093-220 - Goiânia-Go
Geral (062) 3095-8700

Diretor Executivo
Gean Alaesse Cordeiro

Dep. Redação
editor@hojenoticia.com.br
editor@ohoje.com.br
(062) 3095-8742

Portal
ohoje.com (062) 3095-8720

Whatsapp
(062) 99968-8702

editor@ohoje.com.br
Fale

com a gente

Depois da inserção da
Black Friday no calendário
dos lojistas brasileiros, o
comércio não foi mais o
mesmo em novembro. O
11º mês do ano, que até o
início desta década se re-
sumia em se preparar as

vendas para o Natal, agora
ostenta a data, que está
próxima de segunda me-
lhor data para o comércio,
a Black Friday.  
De acordo com a Pesqui-

sa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor

(PEIC), realizada no mês
de novembro, pela Federa-
ção do Comércio do Estado
de Goiás (Fecomércio-GO)
e Confederação Nacional
do Comércio, Bens, Serviços
e Turismo (CNC), o percen-
tual de famílias endividadas

foi de 36,1%. Índice 4,7 ponto
percentual menor que o re-
gistrado no mês de outubro
que foi de 31,4%. Se com-
parado a novembro de 2016
houve aumento de 28,9%,
já o que o índice de endivi-
damento foi de 28%. 

Aumenta número de endividados Goiânia 
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Começou ontem, em
Buenos Aires, na Argen-
tina, a 11ª Reunião Mi-
nisterial da Organização
Mundial do Comércio
(OMC) e a grande expec-
tativa para o encontro,
que terá a participação
do presidente Michel Te-
mer, é a conclusão do
acordo de comércio entre
Mercosul e União Euro-
peia. No entanto, os pon-
tos mais sensíveis das ne-
gociações entre os blocos,
a carne e o etanol, devem
ficar de fora do acordo.
A sessão de abertura do

encontro da OMC estava

marcada para começar às
16h pelo horário local (17h
no horário de Brasília). An-
tes, ocorreu um encontro
entre representantes do
Mercosul para tratar das
propostas apresentadas
pela União Europeia. Após
a sessão de abertura, re-
presentantes dos dois blo-
cos sentarão à mesa para
acertar as bases do acor-
do.“A ideia é que o acordo
possa ser dado como con-
cluído em Buenos Aires a
depender do que for a
oferta final da União Eu-
ropeia”, disse o subsecre-
tário-geral de Assuntos

Econômicos e Financeiros
do Itamaraty (SGEF), em-
baixador Carlos Márcio
Cozendey, em entrevista
concedida esta semana. 
Segundo Cozendey,

como houve progressos
na assinatura de acor-
dos comerciais após as
reuniões de ministros
da OMC em Bali e Nai-
róbi, a expectativa, ago-
ra, é de “pouco avanços”
em temas importantes
para o Brasil, como sub-
sídios agrícolas, comér-
cio eletrônico e facili-
tação de investimentos,
por exemplo.

“A reunião de Buenos
Aires vai ter que dar a
orientação sobre como
continuar a discussão de
vários desses temas. A ex-
pectativa não é de ter
grandes inovações, como
houve em Bali e Nairóbi,
mas que a OMC possa se
organizar na continuação
da discussão de todos es-
ses temas”, afirmou.
O presidente Temer

embarcou ontem às
13h20 para a Argentina,
para participar da sessão
de abertura 11ª Reunião
Ministerial  da OMC.
(Agência Brasil)

O Palácio do Planalto
confirmou o convite feito
pelo presidente Michel
Temer a Carlos Marun
para assumir a Secretaria
de Governo, em substitui-
ção a Antonio Imbassahy.
Deputado federal pelo
PSDB da Bahia, Imbassa-
hy deixou a pasta após en-
tregar uma carta pedindo
exoneração do cargo.
Carlos Marun, de 57

anos, é deputado federal
do PMDB de Mato Grosso
do Sul e tomará posse na
próxima quinta-feira (14).
Segundo nota emitida

pelo Palácio do Planalto,
Antonio Imbassahy conti-
nuará na função até a trans-
missão oficial do cargo. Im-

bassahy participou anteon-
tem (9), em Brasília, da
convenção nacional do
PSDB, na qual o governador
de São Paulo, Geraldo Alck-
min, foi eleito presidente
do partido. Na convenção,
Imbassahy afirmou que
deixa o governo com a sen-
sação de dever cumprido
e reiterou seu compromis-
so com a reforma da Pre-
vidência, prestes a ser vo-
tada no plenário da Câmara
dos Deputados.
O nome de Marun já

vinha sendo especulado
desde o dia 22 de novem-
bro, quando Alexandre
Baldy tomou posse como
ministro das Cidades.
Nesse dia, o Palácio do

Planalto chegou a anun-
ciar a posse de Marun jun-
to com a de Baldy em seu
perfil no Twitter, mas de-
pois apagou a postagem.
Desde então, a saída de
Imbassahy era conside-
rada questão de tempo no
Palácio do Planalto.
Marun é do partido de

Temer e, desde o início do
governo atual, colocou-se
como um dos fiéis aliados
do presidente na Câmara
dos Deputados. Foi presi-
dente da Comissão Espe-
cial da Reforma da Previ-
dência e um dos principais
articuladores da rejeição
das duas denúncias contra
Temer apreciadas na Casa.
Nesse período, Marun ia

com frequência ao Palácio
do Planalto reunir-se com
o presidente.
Carlos Eduardo Xavier

Marun nasceu em Porto
Alegre, mas construiu a
carreira política em Mato
Grosso do Sul. É advogado
e engenheiro civil e já
atuou nas secretarias de
Habitação municipal e es-
tadual. Marun, que exerce
o primeiro mandato de de-
putado federal, assumiu,
em abril deste ano, o cargo
de procurador parlamen-
tar da Câmara, por indi-
cação do presidente da
Casa, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), para o biênio de 2017-
2018. É vice-líder do
PMDB na Câmara. (Abr)

m meio a articulações
para a retomada da tra-
mitação da proposta de

emenda à Constituição (PEC)
encaminhada pelo governo
para a reforma da Previdên-
cia, a Câmara dos Deputados
pode votar nesta semana pro-
jetos originários do próprio
Congresso Nacional. A duas
semanas do recesso parla-
mentar, que começa no dia
23 deste mês, os deputados
correm contra o tempo para
tirar pendências da pauta do
plenário e das comissões.
Uma sessão deliberativa

extraordinária foi convo-
cada para hoje para discutir
o projeto de lei que cria o
Plano Nacional de Redução
de Mortes e Lesões no Trân-
sito. O projeto prevê que o
Código de Trânsito Brasi-
leiro tenha metas de redu-
ção do número de mortes
no trânsito por grupos de
habitantes e de veículos.
Para a sessão de amanhã,

está prevista a conclusão da
análise do projeto de lei que
trata da anistia das dívidas
e multas referentes à con-
tribuição dos produtores
rurais com o Fundo de As-
sistência ao Trabalhador
Rural (Funrural) durante o

período de 2011 a 2017. Os
deputados devem votar as
sugestões de mudança no
texto. A proposta aprovada
na semana passada estabe-
lece o desconto das dívidas
rurais em diversas modali-
dades de crédito do setor.
A pauta de terça-feira in-

clui também a discussão do
projeto de lei que tipifica o
ato de divulgar cena de es-
tupro como crime, com pre-
visão de dois a cinco anos
de prisão. A proposta prevê
ainda aumento de pena para
o crime de estupro cometido
por duas ou mais pessoas.
Para esta semana, tam-

bém há expectativa de que
a PEC que muda as regras
de acesso à aposentadoria
comece a ser discutida no

plenário da Câmara. O líder
do governo, Aguinaldo Ri-
beiro (PP-PB), disse acre-
ditar que a matéria possa
ser colocada em votação no
dia 18 de dezembro, com a
discussão começando na
sessão de quinta-feira (14).

Comissões
Nas comissões, ainda está

pendente a conclusão da vo-
tação das sugestões de mu-
dança no texto da PEC que
amplia a licença-materni-
dade para mães de bebês
prematuros. A comissão es-
pecial criada para debater o
assunto já aprovou o texto
principal e acatou o primeiro
destaque à matéria, derru-
bando o limite de 240 dias
para a licença da mães.

A emenda diz que vida
deve ser protegida e con-
siderada inviolável a partir
da concepção no ventre ma-
terno. Na próxima terça-
feira (12), os deputados de-
vem analisar os destaques
que pretendem retirar ou
modificar esta expressão,
que gerou polêmica entre
os grupos de defesa dos di-
reitos das mulheres.
Na Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ), a pauta tem 71
itens, entre os quais o pro-
jeto que aumenta a pena
do homicídio qualificado
em crime cometido contra
vítima que estiver sob as
medidas protetivas esta-
belecidas na Lei Maria da
Penha. (Agência Brasil)

Expectativa é que a
Casa vote, neste
semana, projetos
originários do
próprio Congresso
Nacional sobre a
Previdência

Gilmar Felix

Câmara dos Deputados tem pautas a ser votados nesta semana originárias do próprio Congresso

reportagem@colunaesplanada.com.br

Críticas, sugestões, denúncias: envie e-mail para
reportagem@colunaesplanada.com.br.  Siga no Twitter
(@colunaesplanada) e no Facebook (Coluna.Esplanada).

Veiculação em 20 jornais, 28 sites de notícia, em 24 capitais

LEANDROMAZZINI

COLUNA
ESPLANADA

Independência da PF  
Foi tamanho o estrago público com as declara-

ções polêmicas do novo diretor geral da Polícia Fe-
deral, Fernando Segóvia, que a Comissão de Cons-
tituição e Justiça pautou para quarta-feira a
Proposta de Emenda à Constituição 412, que dá au-
tonomia financeira e administrativa à PF, grita an-
tiga dos delegados federais. Segóvia parou com as
entrevistas, mas até aqui deu a entender que é um
apadrinhado do PMDB e com orientações ‘republi-
canas’ do presidente Michel Temer. Uma linha polí-
tica da qual a PF sempre manteve distância. Segóvia
também foi apadrinhado por José Sarney. 

Na mira 
O aplicativo ‘Caça-Deputado’, em fase de testes,

mas não lançado, já tem mais de mil telefones de
parlamentares de Brasília e dos Estados cadastra-
dos. Ele rastreia os passos. 

Já é eleição 
A Caravana Lula da Silva no Sudeste será encer-

rada na sexta-feira com ato público (o eufemismo
para comício) em Piracicaba (SP), com sindicalis-
tas e artistas. 

Já é eleição 2
Na sexta, na Câmara de Santo André, ABC, ha-

verá desagravo a Lula, e show de João Suplicy em
homenagem ao saudoso Paulo Freira, organizado
por Luiza Erundina. 

Armadilha..  
O pleno do STJ deve julgar na quarta um

caso que pode mudar as relações entre cidadãos
e grandes empresas no Brasil – e deixar o con-
sumidor desprotegido juridicamente. Trata-se
de uma ação em que as empresas de telefonia
querem repassar para os compradores a obri-
gação de provar que contrataram seus serviços. 

..jurídica 
Se passar, muita indenização deixará de

ser paga. A lei vigente diz que mostrar esses
documentos é obrigação das empresas. A lei
das Sociedades Anônimas obriga as teles a
terem os registros e o Código de Processo
Civil impede a recusa de exibi-los em juízo.

Sem crise
A delegada federal Erika Marena, que batizou a

Operação Lava Jato, não tem resistências no novo
cargo em Aracaju como superintendente da PF no
Sergipe. É boato de parte de sindicalistas – sempre
insatisfeitos com algo. 

Jogo$
A CCJ do Senado retoma na quarta o debate do

PLS 186/14 sobre a liberação de bingos, cassinos e
afins. Quer deixar o texto redondo para ser votado
em fevereiro.

Tributo$
O presidente da CCJ, Edison Lobão (PMDB-

MA), sustenta que os jogos podem ser “importante
fonte de renda para áreas como educação, segu-
rança e saúde”.

Media training 
Em nova ofensiva pelos 308 votos pró-re-

forma, o Palácio encaminhou aos deputados
da base mais um documento chamado “Bate
pronto da Previdência” com “respostas curti-
nhas às críticas mais comuns” às mudanças
nas regras de aposentadoria. 

Elite  
Ao reafirmar que não existe “déficit” da

Previdência, o documento traz 25 respostas
sobre a reforma e, na primeira, ataca o que
chama de “servidores da elite”. “A maioria se
aposentando pelo salário máximo do funcio-
nalismo (R$ 33 mil). É óbvio que esse grupo
tem muito a perder com a reforma”, aponta o
‘manifesto’ do Governo.

Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF),
Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE).

Temer viaja para concluir acordo com UE

Carlos Marun assumirá Secretaria de Governo

Câmara deve retomar 
discussão da reforma
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Projeto de autoria do pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa, José Vitti (PSDB),
permite a regularização de
igrejas construídas e conso-
lidadas em áreas públicas
até dezembro de 2014.  
A proposta de emenda

à Constituição Estadual
(PEC) tramita no Legisla-
tivo goiano e, segundo Vitti,
foi inspirada em matéria
similar instituída em São
Paulo e Santa Catarina.
“Hoje, não existe lei es-

pecífica que proporcione
aos municípios a regula-
mentação do assunto”, ob-
serva o presidente da Alego,
acrescentando que o projeto
de sua autoria faculta aos
municípios fazerem isso. 
De acordo com Vitti, a

maioria dos templos reli-

giosos foi edificada em pra-
ças, sem que houvesse com-
pensação aos municípios. 
“Não se trata de anistia.

Conversando com os seg-
mentos católicos e evan-
gélicos, percebemos que os
municípios precisam de
mecanismos legais para ter
a contrapartida das.”
Vitti disse que a sua pro-

posta vai abrir a possibili-
dade de discussão entre as
igrejas e o poder público
municipal. “A ideia central
é a da compensação para
atender as partes envolvidas
neste debate”, pontua.
O presidente do Legis-

lativo goiano avalia que exis-
te uma demanda instalada
e disse que a experiência foi
positiva e funcionou em São
Paulo e Santa Catarina. 

“Acredito que em Goiás
também irá funcionar"
afirma, frisando que a pro-
posta tem o caráter de re-
gularização de uma situa-
ção já consolidada que pre-
cisa ser resolvida.”
Vitti reforça que colocou

a questão em pauta por
considerá-la oportuna e
ressaltou que ela está aberta
ao debate dos diversos se-
tores da sociedade. 
“As igrejas me trouxe-

ram a ideia e estou cum-
prindo o meu papel como
legislador. Acredito que é
benéfica a presença das
entidades religiosas nas
cidades. Daí a proposta de
regularização dos templos
de forma conciliada com
o poder público munici-
pal”, finaliza. 

VENCESLAU PIMENTEL

governo do Estado
começa a adotar as
primeiras medidas

de revisão da política de
renúncia de receitas, re-
comendadas pelo Tribunal
de Contas do Estado
(TCE), em outubro pas-
sado, inicialmente ao per-
centual de 12,5%, mas que
por solicitação da Secre-
taria da Fazenda (Sefaz),
passou para 9%.
Projeto que tramita na

Assembleia Legislativa, en-
viado pelo governador Mar-
coni Perillo (PSDB), por
sugestão da Sefaz, altera o
artigo 2° da Lei nº 13.194,
de 26 de dezembro de 1997,
dispositivo que permite a
concessão de crédito ou-
torgado ao beneficiário do
Incentivo à Instalação de
Empresas Industriais Mon-
tadoras no Estado de Goiás
(PROGREDIR) ou do In-
centivo Apoio à Instalação
de Central Única de Dis-
tribuição de Produtos no
Estado de Goiás (CEN-
TROPRODUZIR).
No caso, o texto da ma-

téria, reduz de R$ 52 mi-
lhões para R$ 35 milhões
o valor de investimentos
em obras civis, aquisição
de veículos e locação de
máquinas, equipamentos

e das instalações corres-
pondentes à implantação
de seus estabelecimentos,
sob as condições e limites
estabelecidos em tremo
de acordo de regime es-
pecial celebrado com a Se-
cretaria da Fazenda.
Na justificativa da Se-

faz, o órgão frisa que, para
não prejudicar o benefi-
ciário deste crédito, o go-
verno propõe reduzir o va-
lor do investimento que
devem ser apresentados
em contrapartida a utili-
zação do crédito, passando
de R$ 480 milhões para
R$ 350 milhões.
Por sua vez, o artigo 2º

do projeto permite que a
alteração em questão seja
revigorada, como forma de
permitir que os investi-
mentos a serem realizados
em contrapartida ao crédito
possam ser efetuados tam-
bém em estabelecimento
pertencente a empresa que
faça parte de grupo empre-
sarial ao qual a beneficiária
também pertença.
Por fim, o titular da Se-

faz, João Furtado, explica
que essa providência pre-
vista no projeto de lei aten-
de a determinação do TCE,
por meio da decisão contida
no Acórdão n° 5005/2017,
sobre a revisão da política
de renúncia de receitas.

“Ela faz parte de um pacote
de medidas adotadas pelo
Estado, cujo objetivo é bus-
car o equilíbrio entre a ma-
nutenção do diferencial
competitivo para as em-
presas goianas e a arreca-
dação de impostos, por-
quanto é essa que propicia
o investimento público e a
prestação adequada de ser-
viços à sociedade."

Revisão
Na reunião de outubro,

o Pleno do TCE referen-
dou cautelar do conse-

lheiro Sebastião Tejota,
que determinou que fosse
efetuada a revisão da po-
lítica de renúncia de re-
ceitas, em 12,5%. De igual
forma, pediu a identifi-
cação, diminuição ou ex-
tinção da renúncia em se-
tores que possuem grande
volume de benefícios, nos
segmentos de produtos
supérfluos e artigos de
luxo, e que fosse estabe-
lecido mecanismos de
controle que restringis-
sem a utilização cumula-
tiva de benefícios fiscais.

O TCE também solici-
tou que a Sefaz intensifi-
casse as fiscalizações so-
bre os contribuintes que
usufruíssem de incentivos
ou benefícios fiscais do
Estado, para evitar situa-
ções de gozo indevido des-
sas vantagens.
No último dia 29, o ple-

nário do Tribunal aprovou
revisão parcial de medida
cautelar, alterando de
12,5% para 9% o percen-
tual de renúncia de receita
solicitado pela Sefaz, com
os votos contrários dos

conselheiros Saulo Mes-
quita e Helder Valin. Eles
entenderam que a redução
do percentual não seria a
medida mais adequada
diante da complexidade
do assunto. Mesquita, por
exemplo, entendia ser ne-
cessário processo de fis-
calização específico para
apurar se as renúncias
têm se revertido em be-
nefícios à coletividade.
O projeto de lei tramita

na Comissão Mista e deve
ir a plenário antes do do
próximo dia 20. 

Projeto de lei enviado pelo
governador Marconi Perillo à
Assembleia Legislativa visa
adequar de receitas do Estado

Governador Marconi Perillo envia projeto à Assembleia Legislativa de Goiás visando alterar o artigto 2º da Lei 13. 194/1997

POLÍTICA

José Vitti lembra que não existe lei especsífica que autorize o município a regulamentar o assunto

Vitti propõe regularização de
templos construídos até 2014

Ações visam reduzir renúncia
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O
Programa Goiás na
Frente alavanca o
crescimento nos mu-

nicípios goianos por meio
de diversas ações, entre
elas as obras estruturantes.
Desde o lançamento do
programa, em março deste
ano, cerca de 100 localida-
des já estão com empreen-
dimento em execução. A
grande maioria dos prefei-
tos optou por usar os re-
cursos em pavimentação
asfáltica. As prefeituras fi-
zeram as escolhas dos in-
vestimentos em conjunto
com a população.
Itapaci é uma das cida-

des que já estão com as
obras em execução. Em
breve vai inaugurar o novo
asfalto em alguns bairros.
Trindade já tem o reca-
peamento das vias e o vice-
governador Zé Eliton vis-
toriou as obras na região
central do município. A
Capital da Fé também está
com obras de pavimenta-
ção asfálticas principal-
mente na região leste do
município. Em Gameleira,
o projeto já foi totalmente
concluído e entregue à po-
pulação. Já Ceres também
iniciou a reforma do Cen-
tro Cultural da cidade com
investimos do programa
de apoio aos prefeitos.
O Governo de Goiás já

repassou R$ 8 milhões para
as prefeituras. As obras so-
mam mais de R$ 32 mi-
lhões aos cofres estaduais.
A expectativa é que até o
final de 2018 todas as 246
cidades goianas terão sido
atendidas pelo programa
de investimentos. “Goiás
se destaca mesmo num ce-
nário de crise e vamos se-
guir em frente com obras
por todo o estado”, destaca
o vice-governador Zé Eli-
ton, coordenador-geral.
Segundo ele, a iniciativa

do governo é de atender as
demandas dos municípios,
já que as cidades enfrentam
grandes dificuldades por
conta da crise financeira
que assola todo o país. Antes
da elaboração do Goiás na
Frente, o governador Mar-
coni Perillo e o vice Zé Eli-
ton ouviram, por meio de
reuniões, todas as reivin-
dicações dos prefeitos e de-
finiram aonde os recursos
seriam investidos.
O fiscal da execução

do Goiás na Frente, o se-
cretário extraordinário
Talles Barreto, visita a
construção dessas fren-
tes. “Tenho acompanha-
do diversas obras, seja
pessoalmente nos muni-

cípios ou nas secretarias
de estado checando even-
tuais pendências que pos-
sam existir”,  afirma.
Além do secretário, uma
equipe de engenheiros
da Secretaria de Desen-
volvimento (SED) tam-
bém é responsável por
analisar e acompanhar o
andamento dos processos
e das obras. “Algumas es-
tão em fase de licitação,

terraplanagem, outras
com recapeamento e
meio-fio em execução”,
explica o secretário.
O programa prevê in-

vestimentos de quase R$
10 bilhões em obras e
serviços em todas as re-
giões do Estado.  Do
montante, R$ 1 bilhão
da União, R$ 5 bilhões
são provenientes do Te-
souro Estadual, incluin-

do R$ 1 bilhão da priva-
tização da Celg e R$ 3
bilhões de recursos pri-
vados, dentre eles re-
cursos (R$ 2,17 bilhões)
garantidos pela  Celg
D/Enel. O programa está
dividido em quatro se-
tores de investimentos:
obras rodoviárias, obras
civis, e nas áreas da saú-
de e educação.
A contrapartida ob-

rigatória dos municípios
referente à assinatura
dos convênios é de ape-
nas 1%. Além da contra-
partida, todas as prefei-
turas deverão participar
do Programa Goiás
Competitivo e Inovador,
a ação estabelece as me-
tas para elevar o nível
de competitividade de
Goiás em relação aos ou-
tros estados brasileiros.

Cerca de 100 municípios 
já executam obras com
investimentos do Goiás na Frente

Vice-governador Zé Eliton afirma que Estado se destaca, mesmo com o Brasil em crise, por conta do programa Goiás na Frente

POLÍTICA

Programa alavanca crescimento



Secretaria da Saúde
lança o novo Perfil Epi-
demiológico do HIV/

Aids 2017. O anúncio foi du-
rante evento no Centro Es-
tadual de Atenção Prolongada
e Casa de Apoio Condomínio
Solidariedade (Ceap-SOL),
unidade responsável por
prestar assistência aos viti-
mados pela doença.
Segundo o Boletim Epi-

demiológico, este ano, até
o dia 30 de junho de 2017,
foram notificados 5.390 ca-
sos de HIV na população
em geral, sendo 4.028 casos
em homens, 1.360 em mu-
lheres e 2 casos ignorados
em relação ao sexo.
De 2014 a 2016, houve

um aumento de quase 50%
no número de casos de HIV.
Em relação à faixa etária,
os jovens de 20 a 29 anos

foram predominantes, com
45,6% dos casos de HIV
notificados. E 25% na faixa
de 30 a 39 anos. Milca Pra-
do, coordenadora de
IST/Aids da Secretaria da
Saúde (SES-GO), afirma
que esse crescimento se
deve a prática de sexo sem
proteção (preservativo).
Desde o início da epidemia

em 1984, até 30 de junho de
2017, foram notificados no
Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan)
14.701 casos de AIDS (quando
o vírus HIV se manifesta),
com 10.001 (68%) casos do
sexo masculino e 4.695

(31,9%) do sexo feminino. 
Desde o ano de 2000 ob-

serva-se variações nas taxas
de detecção da doença na
população em geral, alcan-
çando no ano de 2011 o maior
registro com 840 casos e uma
taxa de detecção de 13,8 casos
para cada 100.000 habitantes.
Porém, registra-se uma ten-
dência de queda em relação
aos números entre os anos
de 2011 a 2016, com redução
de 39% do número de casos.
Milca Prado explica que

o acesso à medicação contri-
buiu para diminuir o número
de casos de Aids. Em Goiás,
se deve também a melhoria

dos serviços ofertados aos pa-
cientes, como a ampliação do
acesso ao diagnóstico. De 2012
a 2017 houve um aumento
448% na oferta de teste rápido
para HIV no Estado. “O diag-
nóstico precoce da infecção
favorece a agilidade no início
tratamento, sendo uma im-
portante estratégia de con-
trole da epidemia da Aids”,
afirma Milca.

População homossexual
Com relação à categoria

de exposição dos casos de
HIV, observa-se que em in-
divíduos do sexo masculino,
54,3% dos casos tiveram ex-
posição homossexual, 23%
heterossexual e entre os in-
divíduos do sexo feminino,
83,5% dos casos se inserem
na categoria de exposição
heterossexual.

A razão entre os sexos foi de 3
casos de HIV em homens para cada
mulher no ano de 2014 e em 2016

A partir deste mês
de dezembro, os con-
tribuintes em Goiás de-
vem emitir o Manifesto
Eletrônico de Docu-
mentos Fiscais (MDF-
e) nas operações inter-
nas que envolvam o
transporte de bens ou
mercadorias em veí-
culos próprios, arren-
dados ou contratados.
Nas operações interes-
taduais, o documento
já era obrigatório. A
medida está valendo
desde o dia 1º de de-
zembro, com a publi-
cação, no Diário Oficial
do Estado (DOE), do
Decreto nº 9.095/2017.
“A novidade agora

é que nas operações
internas, quando o
contribuinte emitir
CT-e e NF-e, o mani-
festo de carga é obri-
gatório. O MDF-e
agrupa diversas infor-
mações fiscais, con-
tendo até mesmo a
placa o veículo, o que

possibilita o controle
da fiscalização em
tempo real”, comenta
Luciano Pessoa, ge-
rente de arrecadação
e fiscalização da Sefaz.
O MDF-e simplifica
obrigações acessórias
e agiliza o registro em
lote de documentos
fiscais em trânsito.
Identifica a unidade
de carga utilizada e de-
mais características
do transporte.
O manifesto deve

ser emitido por em-
presas prestadoras de
serviço de transporte
para prestações com
mais de um conheci-
mento de transporte
(CT-e) ou pelas demais
empresas nas opera-
ções, cujo transporte
seja realizado em veí-
culos próprios, arren-
dados, ou mediante
contratação de trans-
portador autônomo de
cargas com mais de
uma nota fiscal.

Os jovens de 20 a 29 anos foram predominantes, com 45,6% dos casos de HIV notificados nos últimos dois anos

A inspeção veicular pas-
sará a ser obrigatória em
todo o Brasil até 31 de de-
zembro de 2019. O novo tipo
de inspeção vai atingir todos
os veículos e será de caráter
técnico e ambiental. A re-
solução vem do Conselho
Nacional de Trânsito do Mi-
nistério das Cidades (CON-
TRAN). Segundo a norma,
a Inspeção Técnica Veicular
(ITV) será realizada a cada
dois anos em todos os veí-
culos e será requisito para o
licenciamento anual. O foco,
segundo o Contran, é evitar
acidentes pela falta de ma-
nutenção dos veículos.
A lei traz exceções, como

para os veículos zero-km
com capacidade de até sete
passageiros que não tenham
se envolvido em acidentes,
que farão a primeira inspe-
ção após três anos do em-
placamento. Para veículos
de transporte de carga e
passageiros, como VUCs ou
vans e ônibus, o prazo será
menor, mas varia conforme
a finalidade do veículo.
Essa inspeção poderá ser

feita pelos órgãos executivos
de trânsito, como o Detran

de cada estado, ou por meio
de pessoa jurídica de direito
público ou privado, desde
que credenciada pelos ór-
gãos responsáveis.

Carros reprovados
Os carros podem ser re-

provados na avaliação se
apresentarem o que é des-
crito como Defeitos Muito
Graves (DMG) ou Defeitos
Graves (DG) nos freios,
pneus, rodas ou equipamen-
tos obrigatórios ou que uti-
lizem itens proibidos – a re-
solução não identifica quais
são esses equipamentos. Os
veículos podem ser repro-

vados também na inspeção
de controle de emissão de
gases poluentes e ruídos.
No segundo ano de ins-

peção passam a ser conta-
dos também defeitos graves
no sistema de direção (mais
uma vez a resolução não
especifica quais seriam as
peças do sistema de direção
e nem quais os defeitos con-
siderados graves). Em caso
de reprovação em qualquer
um dos itens ou processos
da inspeção, a primeira
reinspeção será gratuita no
mesmo local, desde que
obedecidos os prazos para
realização dos reparos.

Todos os automóveis deverão passar por ínspeção obrigatória
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Carga deverá ser
declarada nas operações
internas em Goiás

Inspeção veicular será
obrigatória a partir de 2020

Aumenta 50% de casos
de HIV entre os  goianos

EXPRESSAk
Um jovem de 29

anos foi preso, fim de
semana, suspeito de
manter um laboratório
de refino de drogas para
serem revendidas no
tráfico, em Goiânia. De
acordo com a Polícia
Militar, ele foi abordado
no trânsito e, após a
corporação encontrar
porções de cocaína no
carro, a PM o acompa-
nhou até o local em que
a droga era processada.
Segundo o tenente Da-

niel da Silva Ribeiro,
do Batalhão de Trânsito
da PM, no local foram
apreendidos 40 kg de
pasta base de cocaína,
além de balança de pre-
cisão, três armas e uma
máquina de contar cé-
dulas de dinheiro. O jo-
vem foi preso na noite
de sábado, no Setor Cri-
meia Leste, em Goiânia.
De acordo com a PM,
o bloqueio ocorreu no
mesmo bairro onde o
suspeito morava. 
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Colo e carinho são
hábitos que colaboram
para que a criança de-
senvolva suas capaci-
dades motoras e cogni-
tivas, e ainda fortalecem
o sistema imunológico.
Pensando nisso, a Se-
cretaria Municipal de
Assistência Social (Se-
mas), procura doadores
de carinho que queiram
dedicar um pouco de
seu tempo em prol de
crianças institucionali-
zadas no Residencial
Professor Niso Prego.
O projeto 'Dando

Colo e Carinho' – im-
plantado em julho de
2017, tem como objetivo
sensibilizar a comuni-
dade para que voluntá-
rios participem da rotina
diária de crianças abri-
gadas, proporcionando
a elas oportunidades de
convivência comunitá-
rias necessárias ao de-
senvolvimento emocio-
nal e social afetivo, for-
talecendo-lhes assim, a
autoestima.
A instituição tem ca-

pacidade para 60 crian-
ças, mas, há no momento
40 menores com faixa

etária de zero a 12 anos
de idade na unidade.
“Este projeto visa

proporcionar um am-
biente amoroso para que
a criança se sinta segura
e confiante. A criança
que recebe afeto fica
mais segura, inclusive,
para ingressar ou rein-
gressar em um ambiente
familiar”, destaca o se-
cretário da Semas, Dr.
Robson Azevedo.
Podem se inscrever

voluntários que se so-
lidarizarem com o pro-
jeto, de acordo com a
disponibilidade de
cada um e desde que
não tenham caracte-
rísticas que possam
comprometer a sere-
nidade das crianças.
Interessados devem

apresentar os seguintes
documento: RG, CPF,
comprovante de ende-
reço e passar por um
curso de capacitação
com psicóloga e assis-
tente social; além de
respeitar as normas e
regras da instituição.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo
telefone 3524-2714.

om a proximidade do
Natal, quem passa
pela Região da 44 já

nota um fluxo mais intenso
de pessoas, principalmente
aos finais de semana. Os
lojistas, que estão com os
estoques cheios e prepara-
dos para a época, têm re-
cebido não só os tradicio-
nais atacadistas, mas tam-
bém varejistas que estão
em busca de peças de ves-
tuário, calçados e acessórios
com preços populares.
De acordo com a Asso-

ciação Empresarial da Re-
gião da 44 (AER44), a esti-
mativa é que cerca de 1 mi-
lhão de pessoas passem pelo
polo de moda em dezembro
e que as vendas aumentem
em 30% em relação ao ano
passado. Com 56% das in-
tenções de compras neste
ano, segundo pesquisa do
SPC Brasil, as roupas devem
ser destaque nas vendas de
Natal no Brasil.
A empresária Letícia

Nascimento é dona das
duas unidades da Boutique
da Lê, ambas localizadas
no Estação Goiânia, um dos
maiores centros de compras
na região e que aposta em
preços ainda mais especiais
nesta época. Ela comenta

que o volume de vendas au-
mentou mais tardiamente,
em relação a 2016, e acredita
em um número grande de
compradores atrasados.
“Este ano, eu acho que o
pessoal vai deixar tudo para
última hora”, diz.

Aliada
Comerciantes da região

tem utilizado a internet
para divulgarem seus pro-
dutos e se destacarem em
meio a tantas opções. Crys-
tina de Souza é proprietária
da loja Sofistiqué, que tam-
bém conta com uma uni-
dade no Estação Goiânia,
e alega que muitos clientes
procuram a loja depois de
verem os produtos online.
Com mais de 115 mil

seguidores no perfil da
loja no Instagram, ela res-

salta a importância da
rede no seu negócio. “A
gente fica muito ligado
na internet porque tudo,
hoje em dia, gira do uni-
verso eletrônico. Então,
a gente pega o que está
lançando na internet e
busca trazer aquilo para
a loja. Não somos os úni-
cos de olho na internet;
nossos clientes também
estão”, conclui Crystina.

Mais procurados
Para o final de ano, os

consumidores têm de-
monstrado preferência por
peças com muito brilho,
tecidos e cortes mais leves
e frescos. “Nessa época do
ano não tem jeito, o pessoal
quer roupas mais traba-
lhadas. Os atacadistas têm
montado seus estoques

com muitas peças em paê-
tes e renda, principalmente
na cor rosé. Vestidos, rou-
pas midi e calças panta-
court e pantalona  também
vendem bastante”, lem-
brou a dona da Sofistiqué.
Já no caso do público

varejista, há variações. A
lojista Letícia comenta
que o brilho e leveza são
mesmo a preferência ge-
ral, mas ressalta que as
clientes também estão de
olho em presentes e rou-
pas para viajar nas férias.
“Além do rosé, marsala,
branco e estampas florais
mais românticas saem
muito. Vestidos, shorts
com cintura alta, blusas
ciganinha, short-saia e
macaquitos são os itens
mais buscados para o ve-
rão”, finaliza.

No fim de
novembro, lojistas
reclamaram que o
fluxo de pessoas
ainda estava aquém
do esperado, na
comparação com o
ano passado

Lojistas finalmente comemoram o retorno do movimento de fim de ano na Região da 44

rSERDOBEM

Procura-se doadores de
carinho para crianças

Movimento começa 
a aumentar na 44 
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Stock Car tem mais
um novo campeão.
Daniel Serra cruzou

a linha de chegada na 3ª
posição e se tornou o 18º
piloto a conquistar o título
da principal categoria do
automobilismo brasileiro.
A vitória da última etapa
da temporada 2017 ficou
com Ricardo Mauricio, se-
guido por Max Wilson,
completando o pódio e o fi-
nal de semana perfeito da
equipe Eurofarma na capi-
tal paulista. Thiago Camilo,
que brigava pelo campeo-
nato com Daniel Serra,
cruzou a linha de chegada
na 14ª colocação e ficou
com o vice-campeonato.
O ano de 2017 pode ser

considerado perfeito para
Daniel Serra. O piloto da
Eurofarma RC venceu uma
das divisões da 24 Horas
de Le Mans e com quatro
poles e quatro vitórias, sen-
do uma delas na Corrida
do Milhão, na temporada,
conquistou o seu primeiro
título na Stock Car e en-
trando para o grupo seleto
de campeões que tem como
um dos integrantes seu pai,
o tricampeão da categoria
Chico Serra. 
“Sempre falei que queria

ganhar o meu primeiro e
nunca pensei no segundo.
Agora já quero brigar pelo
bicampeonato. Sempre
pensamos que seria demais
terminar com os três pilotos
da equipe no pódio. Foi um
final de semana perfeito da
equipe. A equipe mereceu
esse título, cada pessoa que
está lá dentro, que trabalha
e viaja para todas as etapas.
O meu trabalho não é mais
importante que o deles, es-
tamos todos no mesmo ní-

vel. Isso foi o resultado de
hoje, um trabalho de equipe
sensacional. É o título mais
importante da minha car-
reira e isso só acontece
quando nos cercamos das
pessoas certas”. 
O maestro do ano per-

feito da equipe se chama
Rosnei Campos, o Meinha.
O chefe do time parabeni-

zou o trabalho de todos os
seus pilotos por mais um
título do campeonato de
pilotos. “Foi uma tempo-
rada incrível, com bastante
trabalho. Especialmente o
Daniel Serra teve uma re-
gularidade maior e mereceu
de fato esse campeonato.
Ele já vinha em outras equi-
pes com um desempenho,

mas é muito bom ser cam-
peão com ele logo no pri-
meiro ano de time é uma
satisfação incrível. Foi um
ano incrível”. A equipe Eu-
rofarma RC também se
consagrou campeã no cam-
peonato por equipes.
A vitória da última etapa

ficou com Ricardo Maurí-
cio, que hoje se despede da
equipe de Meinha. “Deixo
a equipe com um balanço
positivo, foram 145 corridas
e com recordes de pódios
(44). Conquistei um título
em 2013 e uma Corrida do
Milhão. A equipe novamen-
te desempenhou um ótimo
trabalho. Só tenho que agra-
decer à parceria com Max
Wilson e o Daniel Serra.
Pilotos têm anos brilhantes
e esse foi o do Daniel”. O
piloto disputará a próxima
temporada pela Full Time,
ao lado de Rubens Barri-
chello e Nelsinho Piquet.
Segundo colocado em In-

terlagos, Max Wilson será o
novo companheiro de equipe
do campeão Daniel Serra.
“Essa temporada foi de altos
e baixos, mas mantemos
sempre a competitividade
na temporada. Terminar o
campeonato na terceira po-
sição e com pódio é muito
bom. Preciso agradecer a
toda equipe, é uma grande
família. Queria parabenizar
o Daniel Serra pelo seu pri-
meiro título. Muito bom ter-
minar o ano assim”.
A temporada 2018 da

Stock Car começará no dia
10 de março, em Interlagos,
com a Corrida de Duplas.
Felipe Massa é um dos no-
mes confirmados na etapa
de estreia, formando o due-
to com o pentacampeão
Cacá Bueno.

Em sua 11ª temporada, piloto
chega em 3º e se torna o 18º a
conquistar o título da categoria

O público na Praia
de Copacabana acom-
panhou, ontem, a aper-
tadíssima vitória do
Brasil Amarelo, time
formado por Poliana
Okimoto, Ana Marcela
Cunha Fernando Ponte
e Allan do Carmo, no
Desafio Rei e Rainha
do Mar. Em um per-
curso que contou com
oito voltas de 400m
(350m de água e 50m
de areia), os favoritos
se esforçaram para ba-
ter o time Verde do Bra-
sil formado por Betina
Lorscheitter, Viviane
Jungblut, Leonardo de
Deus e Guilherme Cos-
ta. O terceiro lugar fi-
cou com a Europa, se-
guido por África e Amé-
ricas. Com uma linda
manhã de sol, o evento
ganhou ainda mais bri-
lho por marcar o en-
cerramento da carreira
de Poliana Okimoto. A
medalhista olímpica se
emocionou quando fa-
lou sobre a despedida
e a conquista do título
de Rainha do Mar.
“Toda vez que eu

piso em Copacabana eu
lembro da medalha dos
Jogos Rio 2016 . O mar
sempre me trouxe coi-
sas muito boas. Mesmo
sendo minha última
prova, eu me senti mui-
to bem nadando o Rei
e Rainha do Mar. Fui
competitiva e foi uma
disputa espetacular. En-
trei bem emocionada,
falei com os meus ami-

gos de seleção. São mui-
tos anos representando
o Brasil. Quando olho
pra trás lembro que va-
leu demais”, emocio-
na-se Poliana. A atleta
ainda falou sobre nadar
junto Ana Marcela Cu-
nha, já que elas nunca
haviam competido na
mesma equipe.
“Foi ótimo nadar

com a Ana Marcela. Ela
sempre foi minha rival
mas isso sempre fez a
gente evoluir, querer
ser melhor e ter mais
qualidade. Tenho cer-
teza que isso fez eu e
ela crescermos como
atleta. Foi especial ter
ela ao meu lado, no
mesmo time, e ganhan-
do. O dia de hoje foi
muito emocionante.”,
finaliza Poliana.
O revezamento foi

eletrizante com a lide-
rança alternada entre
os times brasileiros. A
equipe verde deu tra-
balho com experientes
atletas de piscina como
Leonardo de Deus e a
promessa da nova ge-
ração Guilherme Costa.
Na quarta volta, a Eu-
ropa chegou a assumir
a liderança mas na tro-
ca seguinte Leo de
Deus e Fernando Ponte
recuperaram a ponta.
. Na penúltima volta,
Allan do Carmo usou
toda a sua experiência
em provas de águas
abertas para que Ana
Marcela entrasse em
primeiro na água.

Daniel Serra acena durante a solenidade de entrega do troféu de campeão da Stock Car: “Quero bricar pelo bicampeonato
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k Camp. Italiano
16h00
Genoa ..................x ..............Atalanta
18h00
Lazio ....................x..................Torino

k Camp. Espanhol
18h00
Espanyol ..............x ................Girona

Enquanto os joga-
dores aproveitam o pe-
ríodo de férias, o Atlé-
tico-MG atravessa um
dos momentos mais
agitados do ano. Diri-
gentes do clube apos-
tam suas fichas na elei-
ção de Sergio Sette Câ-
mara, representante da
chapa da situação, para
que o quadro de Robi-
nho seja solucionado.
Depois de ter sua pri-
meira proposta negada
pelo jogador, o clube se
prepara para fazer uma
nova oferta e garantir
a permanência do ata-
cante por pelo menos
uma temporada, segun-
do o Superesportes.
Com a redução do

orçamento de R$ 316
milhões para R$ 296
milhões em 2018, a di-
retoria planeja cortar
os salários mais altos
para diminuir gastos.
Devido a isso, o Galo
toma cuidado, mas
pensa em apresentar

um acordo que seja
maior do que a oferta
de cerca de R$ 400 mil
mensais, inicialmente
recusada pelo atleta e
seu representante.
Apesar do desejo de

permanecer em Belo
Horizonte, movido pelo
fato de já ter família es-
tabilizada na cidade,
Robinho está aberto a
ouvir propostas de ou-
tros clubes, entre eles
o Santos, que pretende
superar as demais ofer-
tas, dentro do possível,
para voltar a contar
com o jogador.
Robinho foi contra-

tado pelo Atlético em
2016 graças a parceria
entre o clube e a Dry-
World, que foi encer-
rada depois de a em-
presa deixar algumas
responsabilidades fi-
nanceiras de lado. Com
o fim do vínculo, o Galo
assumiu os salários do
atacante, que se apro-
xima de R$ 800 mil.

A Série B do Campeo-
nato Brasileiro adotou o
formato de pontos corri-
dos no ano de 2006. Desde
então, os três principais
times goianos da atuali-
dade só participaram de
uma mesma edição da Sé-
rie B em 2016. O ano que
vem verá esta marca sendo
repetida pela segunda vez
na história do formato. 
O Atlético Goianiense

foi rebaixado à Série B

após terminar o campeo-
nato na lanterna, com 36
pontos. Ainda que tenha
sido a melhor campanha
de um último colocado na
história da Série A, o Dra-
gão não conseguiu escapar
do descenso. 
O Vila Nova, por sua

vez, um dos mais cotados
para o acesso à elite do fu-
tebol brasileiro no início
da Série B, viu o sonho se
desvanecer na penúltima

rodada, quando Ceará e
Paraná conquistaram as
duas últimas vagas, sendo
que América-MG e Inter-
nacional já haviam subido
anteriormente.
O Goiás se livrou do re-

baixamento à Série C ape-
nas na penúltima rodada,
ficando bem longe do aces-
so. Foi a pior campanha
da história do clube na se-
gunda divisão do campeo-
nato nacional, com 45 pon-

tos, na 14ª posição.
No campeonato de 2016,

no qual os três principais
times goianos figuraram
juntos na Série B, o Atlético
Goianiense se sagrou cam-
peão, tendo terminado com
incríveis 76 pontos. 
Vila Nova e Goiás ter-

minaram em 12º e 13º lu-
gares, respectivamente.
(Luiz Felipe é integrante
do programa de estágio do
jornal O Hoje)

Brasil vence na
despedida de Okimoto

Atlético/MG planeja
manter Robinho

Campeonato terá 3 times goianos pela 2ª vez

Daniel Serra 
é campeão da Stock Car

OS TEMPOSk
Posição/Piloto Equipe Tempo

1º) Ricardo Mauricio Eurofarma RC 42min17s564
2º) Max Wilson RCM Motorsport a 1s928
3º) Daniel Serra Eurofarma RC a 5s985
4º) Marcos Gomes Cimed Racing a 7s255
5º) Rubens Barrichello Full Time Sports a 9s113
6º) Diego Nunes Hero Motorsport a 18s937
7º) Augusto Farfus Hero Motorsport a 24s095
8º) Felipe Fraga Cimed Racing Team a 24s682
9º) Julio Campos Prati-Donaduzzi Racing a 25s075
10º) Vitor Genz Eisenbahn Racing Team a 25s533
11º) Denis Navarro Cimed Racing Team a 26s135
12º) Guilherme Salas Vogel Motorsport a 27s262
13º) Ricardo Zonta Shell Racing a 27s482
14º) Thiago Camilo Ipiranga Racing a 27s880
15º) Valdeno Brito Eisenbahn Racing Team a 28s064
16º) Felipe Lapenna Cavaleiro Sports a 30s147
17º) Cacá Bueno Cimed Racing a 35s190
18º) Gabriel Casagrande Vogel Motorsport a 35s393
19º) Sergio Jimenez Bardahl Hot Car a 37s875
20º) Antonio Pizzonia Prati-Donaduzzi Racing a 38s252
21º) Tuka Rocha RCM Motorsport a 38s715
22º) Allam Khodair Full Time Sports a 40s086
23º) Rafael Suzuki Cavaleiro Sports a 44s106
24º) Bia Figueiredo Full Time Academy a 1min02s006
25º) Lucas Foresti Full Time Academy a 1min09s337
26º) Cesar Ramos Blau Motorsport a 1min09s689
27º) Átila Abreu Shell Racing a 1 volta
28º) Beto Monteiro Scuderia Colon a 1 volta
29º) Renato Braga Scuderia Colon a 3 voltas
30º) Galid Osman Ipiranga Racing a 13 voltas
31º) Marcio Campos Blau Motorsport a 16 voltas
32º) Guga Lima Bardahl Hot Car a 16 voltas



Coreia do Norte cri-
ticou o presidente dos
Estados Unidos, Do-

nald Trump, por sua decisão
de reconhecer Jerusalém
como capital de Israel, e
qualificou a medida como
“desafio aberto e insulto à
legitimidade internacional”.
As informações são da Agên-
cia EFE. Pyongyang avaliou
assim a medida anunciada
nesta semana pelo presi-
dente americano e uniu-se
às críticas da maior parte
da comunidade internacio-
nal, por meio de uma de-
claração do porta-voz do
Ministério de Relações Ex-
teriores norte-coreano.
O reconhecimento de

Jerusalém como capital is-
raelense e a transferência
a esta cidade da embaixada
americana nesse país “me-
recem a condenação e a
rejeição global, já que re-
presentam um desafio
aberto e um insulto à le-
gitimidade internacional
e à vontade unânime da
sociedade internacional”,
declarou o porta-voz. A de-
claração, divulgada pela
agência estatal norte-co-
reana KCNA, se refere a
Jerusalém como Quds, o
nome em árabe da cidade.
O status de Jerusalém

“é um assunto muito sen-
sível que deve ser resol-
vido de uma forma justa
que permita que o povo
palestino recupere seus
direitos, bem como alcan-

çar uma solução duradou-
ra e pactuada ao problema
do Oriente Médio”, acres-
centa o texto.
O porta-voz norte-co-

reano também salienta
que a decisão “não é tão
surpreendente”, já que foi
tomada por um “velho se-
nil” que anteriormente
pediu “a destruição total
de um Estado soberano
em um fórum sagrado das
Nações Unidas”.
Pyongyang voltou a re-

correr assim a um insulto
que já empregou contra
Trump depois de seu dis-
curso de setembro perante
a Assembleia Geral da
ONU, durante o auge da
tensão entre ambos países
pela troca de ameaças be-
licistas e as exibições de
poderio militar.
A decisão de Trump so-

bre Jerusalém “permitirá
ao mundo discernir melhor
quem é o destruidor da paz
e a segurança global, e qual
é o verdadeiro lado dos
'hooligans' da sociedade
internacional”, conclui a
declaração do porta-voz
norte-coreano.

Após Trump anunciar
que seu país reconhecia Je-
rusalém como capital de
Israel, os Estados Unidos
convocaram uma reunião
de urgência do Conselho
de Segurança da ONU que
aconteceu ontem para ana-
lisar a decisão, que foi apoia-
da apenas por Washington
neste órgão internacional.

Protesto
Os protestos que se ini-

ciaram desde que o presi-
dente dos Estados Unidos,
Donald Trump, anunciou
o reconhecimento de Je-
rusalém como capital de
Israel continuaram ontem.
Em diferentes localidades
ocorrem manifestações
em frente às embaixadas
dos Estados Unidos. Tam-
bém hoje, a Liga Árabe,
formada por 22 países, di-
vulgou comunicado no
qual rejeita a decisão.
Em Jacarta, capital da

Indonésia, cerca de 10 mil
pessoas, segundo cálculos
dos veículos de imprensa
locais, concentraram-se
em frente à embaixada
norte-americana para pro-

testar contra a decisão de
Trump. A manifestação,
convocada por um partido
político de ideologia islâ-
mica e parte da oposição
ao atual governo indonésio,
ocorreu com o fechamento
de uma dúzia de ruas e sem
incidentes violentos, con-
forme afirmou a polícia
em um comunicado.
Com bandeiras da Pa-

lestina e cartazes contra
o Trump, os manifestantes
se reuniram para mostrar
sua insatisfação com a de-
cisão do governante ame-
ricano e exigir “justiça in-
ternacional” para o povo
palestino.
A embaixada americana

pediu na última sexta-feira
(8) que seus cidadãos to-
massem cuidado e “evitas-
sem zonas de manifesta-
ções”. O presidente da In-
donésia, Joko Widodo, con-
denou na última quinta-
feira (7) a decisão de Trump
e pediu que ele reconside-
rasse sua posição.
No Líbano, a polícia re-

primiu  os manifestantes
que protestavam contra os
EUA. (Agência Brasil)

Decisão do
presidente dos
Estados Unidos
sobre Jerusalém gera
manifestação do
governo de
Pyongyang

O primeiro-minis-
tro iraquiano, Haider
al Abadi, anunciou que
o Exército do Iraque
deu por finalizada a
guerra que fez o país
sangrar durante três
anos e meio, ao con-
firmar a retomada do
controle dos últimos
redutos que o grupo
terrorista Estado Islâ-
mico (EI) mantinha
no país. A informação
é da agência EFE.
“As nossas forças

conseguiram o controle
total das fronteiras com
a Síria”, afirmou Abdadi
em um pronunciamen-
to aos meios de comu-
nicação em Bagdá.
O primeiro-ministro

acrescentou que "a vi-
tória foi conquistada
graças à unidade de to-
dos os iraquianos na
luta contra um inimigo
que não pensava que
veríamos neste dia".

“As forças iraquianas
libertaram todo o ter-
ritório iraquiano dos
terroristas e controla
todas as fronteiras e
suas passagens. Os úl-
timos terroristas no Ira-
que foram eliminados
hoje”, declarou o Mi-
nistério da Defesa em
um comunicado.
O subcomandante

das forças iraquianas
conjuntas, Abdelamir
Yarala, confirmou o fi-
nal da guerra contra o
grupo terrorista Estado
Islâmico (EI) após a re-
cuperação dos últimos
territórios que os jiha-
distas controlavam jun-
to à fronteira com a Sí-
ria, nas províncias de
Ninawa e Al Anbar.“Foi
consumada a libertação
de todos os territórios
do Iraque dos grupos
do Daesh (acrônimo em
árabe do EI)”, disse  de-
talhou Yarala. (Abr)

O papa Francisco
pediu, ontem, aos líde-
res mundiais que tra-
balhem a favor do de-
sarmamento nuclear
para proteger os direi-
tos humanos, em par-
ticular os de pessoas
mais desfavorecidas.
Falando da janela do
apartamento papal com
vista para a Praça de
São Pedro, no Vaticano,
Francisco disse que é
preciso “trabalhar com
determinação para
construir um mundo
sem armas nucleares”.
Com as crescentes

tensões entre os Esta-
dos Unidos e a Coreia

do Norte, o papa aler-
tou, repetidamente,
contra os catastróficos
efeitos humanitários e
ambientais dos dispo-
sitivos nucleares e pe-
diu que um terceiro
país faça a mediação da
disputa entre america-
nos e norte-coreanos.
Na oração semanal

do Angelus, o pontífice
acrescentou que ho-
mens e mulheres do
mundo inteiro têm "a
liberdade, a inteligência
e a capacidade de orien-
tar a tecnologia, limitar
seu poder, a serviço da
paz e do verdadeiro
progresso". (Abr)

A União Europeia
(UE) e o Mercosul (Bra-
sil, Argentina, Uruguai
e Paraguai) fecharam
mais uma rodada de
negociações para um
acordo de associação e
comércio, durante a
qual aconteceu um
nova troca de ofertas
comerciais. Os dois blo-
cos continuarão bus-
cando um acordo polí-
tico na  11ª Conferência
Ministerial da Organi-
zação Mundial do Co-
mércio (OMC), que
acontece até o dia 14
de dezembro em Bue-
nos Aires, na Argentina.
A informação é da EFE.
“A UE segue com-

prometida com o ob-
jetivo de [alcançar] um
acordo ambicioso que
seja benéfico para to-
dos. Ambas as partes
voltarão a se reunir no-
vamente na semana
que vem, em paralelo
à conferência ministe-
rial da OMC”, indica-

ram à Agência EFE
fontes do bloco euro-
peu ao término da ro-
dada de hoje com os
países do Mercosul.
Na última rodada

de negociações, que
começou em 29 de no-
vembro, ocorreram
avanços em medidas
sanitárias e fitossa-
nitárias, desenvolvi-
mento sustentável e
serviços, aspectos que
já estão praticamente
finalizados. 
As conversas abran-

geram todas as áreas
em negociação, incluin-
do bens, serviços, com-
pras públicas, medidas
sanitárias e fitossani-
tárias, propriedade in-
telectual, indicações
geográficas, comércio,
desenvolvimento sus-
tentável, pequenas e
médias empresas, bar-
reiras técnicas ao co-
mércio e resolução de
disputas, indicaram as
fontes.(Abr)

Manifestantes protestam contra a decisão dos Estados Unidos de transferência da embaixadas

Membros da Campanha
Internacional para Abolição
das Armas Nucleares (Ican,
do nome em inglês) come-
moram ontem o Prêmio
Nobel da Paz 2017, recebido
em outubro passado pela
coalizão de 468 organiza-
ções não governamentais
(ONGs) em 100 países que
defendem um tratado de
proibição de armas nuclea-
res forte e eficaz.
No Rio de Janeiro, a Ican

é representada pelo belga
Pol Dhuyvetter, que mu-
dou-se para o Brasil em
2009 como coordenador da
Mayors for Peace da Amé-
rica Latina e do Caribe, com
o objetivo de incentivar os
governos da região a exer-
cerem liderança para uma
proibição global das armas
nucleares. Dhuyvetter pro-
move o desarmamento nu-
clear desde 1981.
O professor gaúcho Cris-

tian Wittmann, da Univer-
sidade Federal do Pampa,
membro do International
Steering Group da Ican,

participa hoje da cerimônia
de entrega do Prêmio Nobel
pela Paz na prefeitura de
Oslo. Em Belo Horizonte,
a conquista do prêmio está
sendo celebrada pelo em-
baixador Sergio Duarte, que
depois de se aposentar no
Ministério das Relações Ex-
teriores, foi alto represen-
tante da ONU para Assun-
tos de Desarmamento, de
julho de 2007 até fevereiro
de 2012, sendo chefe do Es-
critório de Desarmamento
da Organização das Nações
Unidas.

Conscientização
Pol Dhuyvetter disse à

Agência Brasil que o rece-
bimento do prêmio pela
Ican é um grande momento
para os que estão engajadas
há muitos anos na luta pelo
desarmamento nuclear. Ele
destacou a intenção de se
usarem mais as  redes so-
ciais para conscientizar os
brasileiros sobre a questão
do uso de armas nucleares
no país. Dhuyvetter consi-

derou o Tratado sobre a
Proibição de Armas Nu-
cleares, adotado por 122
países, em 7 de julho deste
ano, um passo importante
para o desarmamento. Para
Dhuyvetter, a conquista do
Nobel pela Ican contribuirá
para que o tratado entre
em vigor legalmente no fim
do ano que vem, uma vez
que 56 nações já assinaram
o documento.
O Brasil aderiu ao Tra-

tado para a Proscrição de
Armas Nucleares na Amé-
rica Latina e no Caribe, que
completou 50 anos no dia
14 de fevereiro deste ano,
lembrou Dhuyvetter. O país
é parte também do Tratado
de Não Proliferação de Ar-
mas Nucleares, que entrou
em vigor em 1970, e atua
ainda no âmbito da Coali-
zão da Nova Agenda, inte-
grada por seis países não
nuclearmente armados que
defendem o desarmamento
nuclear (Brasil, África do
Sul, Egito, Irlanda, México
e Nova Zelândia). “O Brasil

é muito consequente nis-
so”, afirmou.
Ele lembrou, porém, que

o Brasil e os demais países
da América Latina, apesar
de líderes na luta pelo de-
sarmamento nuclear, en-
frentam o problema da pro-
liferação de armas leves,
pequenas, além de elevado
índice de homicídios. “É o
continente com maior vio-
lência. O Brasil tem um tra-
balho também na sociedade
civil, onde há muito sofri-
mento por causa da pre-
sença de armas”, disse. Há
um trabalho enorme a ser
feito no Brasil nessa área,
acrescentou.
O Prêmio Nobel da Paz

foi concedido pelo Comitê
Nobel Norueguês à Ican
“por seu trabalho para
atrair a atenção para con-
sequências humanitárias
catastróficas de qualquer
arma nuclear e pelos es-
forços inovadores para al-
cançar um tratado proi-
bindo as armas nucleares”.
(Agência Brasil)
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Iraque anuncia fim 
da guerra contra o EI

Papa Francisco apela por
desarmamento nuclear

UE e Mercosul encerram 
rodada de negociação

Organização leva Prêmio Nobel da Paz

Coreia do Norte faz 
crítica a Donald Trump 



Cenários paradisíacos 

GABRIELLA STARNECK*

A rraial do Cabo
é um municí-
pio brasileiro

da Região dos Lagos,
no Estado do Rio de
Janeiro. É chamado
de ‘caribe brasileiro’
por causa de suas lin-
das praias, que têm
sido destino de luas

de mel, álbuns de casamento e de tu-
ristas que pretendem curtir uma bela
praia. Além disso, para quem gosta de
apreciar a natureza marinha, o local é
ideal para a prática de mergulho. O
ecoturismo é a base da economia local. 
A cidade de Arraial do Cabo, como

o nome indica, é um grande pedaço de
terra adentrando ao mar. O local li-
mita-se a norte com o município de
Cabo Frio, a leste e a sul com o Oceano
Atlântico, e a oeste com o município de
Araruama. O clima de Arraial do Cabo
é tropical litorâneo. Com muito vento
que estabiliza as temperaturas, o mu-
nicípio praticamente desconhece
grandes as variações, por isso é bom
destino para qualquer época do ano.

Passeio de barco
Passear de barco por Arraial do

Cabo é uma das programações fun-
damentais, já que é a única maneira
que o turista tem de conhecer a Praia
do Farol, uma das mais lindas do País
e principal atração da cidade litorâ-
nea. O passeio de barco dura de três
a quatro horas, e custa em torno de

R$ 60 . O roteiro
inclui,

além da Praia do Farol, uma passadi-
nha rápida pela Gruta Azul, uma pa-
rada nas prainhas do Pontal do
Atalaia e também na Praia do Forno,
encerrando a pequena ‘viagem’. 
Há barcos para todos os gostos,

que atraem desde turistas tranquilos
aos festeiros. Durante o passeio,
além de conhecer as lindas praias e
apreciar os diversos tons de azul e
verde que compõe o mar, é possível
ao turista praticar snorkeling (“mer-
gulho em águas rasas”) e stand-up
paddle. E para quem é apaixonado
pela natureza é bom ficar atento às
águas, já que é possível avistar golfi-
nhos, tartarugas, arraias e, com um
pouco de sorte, até algumas orcas. 

Pôr do sol
É difícil conhecer alguém que vai

à praia e não almeja ver o pôr do sol.
Para os turistas que são amantes
desse espetáculo natural, a melhor
opção é se deslocar até o Pontal do
Atalaia ou a Praia Grande para apre-
ciar o entardecer. Os dois estão de
frente para o poente, e diariamente
presenteiam os visitantes com um
espetáculo de cores à beira-mar. 
Para quem prefere ver o evento do

alto, a melhor opção é ir até o Pontal
do Atalaia, já a Praia Grande é para os
fãs de pés na areia. O nascer do sol
pode ser visto do alto da trilha da
Praia do Forno e também na Praia
dos Anjos, onde os barcos dos pesca-
dores oferecem a silhueta perfeita
para belas fotos – você ainda poderá
ver os peixes chegando ao mercado. 
Além do pôr do sol e do amanhe-

cer, o turista pode passar por alguns
mirantes, que também encantam a

qualquer hora do dia. O prin-
cipal deles é a

tri-

lha que leva à Praia do Forno. Um
banquinho, estrategicamente posi-
cionado no topo do percurso, ofe-
rece a mais linda e incrível paisagem
de Arraial. A enseada que cerca a
Praia do Forno resume bem a exube-
rância que cobre toda a região. 

Praias
Uma das principais vantagens de

Arraial do Cabo é a proximidade das
praias: é possível percorrer quase
todas, a pé, sem ter de gastar com des-
locamento. Não é preciso alugar carros,
barcos ou atravessar perigosas trilhas
para conhecer a beleza local. Até
mesmo a Praia do Farol, exceção na fa-
cilidade de acesso, não demanda muito
investimento, já que o passeio não ul-
trapassa o valor de R$ 100.  
A grande atração da cidade é a

Praia do Farol, famosa por ser uma das
mais lindas praias do País, tendo uma
enorme semelhança com o Caribe. A
limitação de acesso torna o local ainda
mais desejado. São 45 minutos – não
sendo permitido permanecer mais do
que isso na praia – de puro deleite.
Essa é a única praia de Arraial que
pode ser acessada apenas por barco. 
Outro local que ganha espaço nos

belos cartões postais de Arraial é a
Praia do Forno, que pode ser acessada
por trilha ou barco. Embora a subida
seja um pouco puxada, os mirantes
que permeiam a região tiram o foco do
desgaste físico. A enseada, sempre com
diferentes cores de mar, é cercada de
muito verde. A água, sempre transpa-
rente, é um convite para que os turis-
tas percam horas no mar. 
Arraial do Cabo oferece oito

praias principais para os visitantes –
algumas grandes, outras bem peque-
ninas. As de menor porte muitas
vezes costumam sumir na maré

alta – como a praia que pode ser vi-
sitada a partir da Trilha da Graçai-
nha. Apesar do número pequeno de
praias, deixar o ambiente é uma ta-
refa bem difícil, pois as pessoas
ficam deslumbradas com o mar. 

Gastronomia 
Para os amantes de fruto do mar,

Arraial do Cabo é um bom destino. A
cidade está localizada em uma área
oceânica atingida pelo fenômeno da
ressurgência, o que traz para a re-
gião uma enorme variedade de vida
marinha e, consequentemente, de
alimento. Por esse motivo, peixe
fresco e variedade de frutos do mar
não faltam na região.  
Arraial não tem muitos restauran-

tes finos e requintados – diferente-
mente de Búzios. Em contrapartida, os
preços costumam ser bem acessíveis.
É comum encontrar nos cardápios da
cidade opções para duas pessoas por
R$ 40 – e é possível satisfaz até três. 

*Integrante do programa de 
estágio do jornal O HOJE sob

orientação da editora Flávia Popov

Conhecido como ‘caribe brasileiro’, Arraial do Cabo encanta turistas com suas praias ‘hipnotizantes’

Er
SSÊNCIA

Goiânia, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017

As praias de Arraial do
Cabo são atrativas: 
lindas, tranquilas e
apropriadas para 
mergulho
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Sérgio Sá destaca
importância da indústria 
audiovisual na agenda do ministério
LUDMILLA SOUZA
REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL

A s condições para o desenvolvimen-
to da indústria audiovisual no país
e no mundo foram expostos pelo

ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e
pelo especialista em efeitos visuais neo-
zelandês Dan Lemmon, vencedor do Os-
car de Efeitos Visuais 2017 e responsável
pela franquia O Planeta dos Macacos,
recentemente, no painel de debates In-
dústria Criativa e Novas Tecnologias do
VFX (efeitos visuais), na ComicCon Ex-
perience (CCXP), maior evento de cultura
pop da América Latina.
No painel, Dan Lemmon contou sobre

sua trajetória profissional e como a Nova
Zelândia se abriu para o mercado de au-
diovisual. “Há incentivos do governo neo-
zelandês para que grandes produções
internacionais sejam parcialmente reali-
zadas no país e se utilize de produções e
serviços locais. Isso de fato colocou o País
numa posição competitiva nesta área”.
Em sua exposição, o ministro disse

que a área tem tomado importância na
agenda do ministério e as medidas toma-
das para incentivar o setor. “Desde julho,
estamos em um processo bem acelerado
no Comitê do Fundo Setorial do Audiovi-
sual e também no Conselho Superior de
Cinema aprovando uma série de medidas
que começam a ser implementadas para
impulsionar esse crescimento a partir de
uma política pública efetiva e de investi-
mento por parte do poder público”.
Umas das medidas, segundo Sá Leitão,

inédita, é uma linha de crédito do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES). “Aprovamos no
Comitê Gestor do Fundo Setorial do Au-
diovisual (FSA) a criação de linhas de in-
vestimento e de crédito para o segmento
de infraestrutura, incluindo produção e
pós-produção, portanto, o segmento de
VFX está dentro dessa política”.
Para o ministro, o incentivo finan-

ceiro vai contribuir com a diversificação
dos conteúdos brasileiros. “Nós teremos
tanto investimento por parte do FSA

quanto também a utilização via BNDES
de uma linha de crédito para que as em-
presas do setor, que hoje são poucas e pe-
quenas, possam crescer e atrair mais
investimentos, e com isso os nossos pro-
dutores poderem diversificar o conteúdo
de seus filmes”.
A segunda medida citada pelo mi-

nistro segue o exemplo citado por
Lemon, sobre o incentivo do governo
neozelandês para atrair produções in-
ternacionais no País. “Outra decisão
que foi tomada, essa no Conselho Supe-
rior de Cinema, é de se criar incentivos
para a atração de produções interna-
cionais. A ideia que é possamos descon-
tar esse encargos fiscais e criar
facilidades e estímulos”.
O ministro se disse animado ainda

com as medidas e com os investimentos
que o ministério vai inserir no setor.
“Além desses dois exemplos, outras vá-
rias medidas estão sendo tomadas com
esse objetivo de construirmos uma in-
dústria de audiovisual altamente com-
petitiva. Estou bastante animado,
estamos trabalhando com uma previsão
de investir cerca de R$ 700 milhões no
setor pelos próximos 10 anos, com uma
mentalidade contemporânea. Acho que
vamos contribuir para que a indústria
audiovisual brasileira esteja no top five
do mundo daqui a dez anos”.
Sérgio Sá citou ainda a importância

da ComicCon Experience para dar vi-
sibilidade ao setor audiovisual no País.
“A economia criativa tem uma contri-
buição muito grande para o nosso Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e para o
nosso desenvolvimento, estamos fa-
lando de 2.64% do PIB, 1 milhão de em-
pregos diretos, cerca de 200 mil
empresas e instituições, ou seja, está
em as dez maiores atividades econô-
micas do nosso País e o potencial de
crescimento é gigantesco”, ressaltou.
“A CCXP se tornou o maior evento da

área de cultura de entretenimento do
nosso País e representa muito bem isso,
a potência da econômica criativa no
nosso país”, finalizou.

FLÁVIA POPOV

k Arte

Está em cartaz, em Brasília (DF), no espaço
Caixa Cultural, a exposição Dalí – A Divina
Comédia. Ao todo, são 100 xilogravuras do pin-
tor catalão Salvador Dalí que retratam o in-
ferno, o purgatório e o paraíso da obra A Divina
Comédia, de Dante Alighiere. Conhecido pelo
trabalho surrealista e considerado um dos
maiores pintores do século 20, Salvador Dalí
pintou todos os desenhos na década de 1950 do
século passado a pedido do governo da Itália
para comemorar os 700 anos de Dante Ali -
guiere. Com a entrada franca, a exposição fica
aberta de terça a domingo, das 9h às 21h, e ficará
exposta até 4 de março de 2018. A classificação
indicativa é livre (para todas as idades).

k Sustentabilidade

Goiânia vai sediar o Fórum Íbero Americano
de Sustentabilidade. A apresentação do evento
ocorrerá  nesta terça-feira (12), às 16h, no Palácio
das Esmeraldas. O encontro ocorrerá na Capital,
em setembro do ano que vem, e já está agendado
para o Peru (em 2019), a Espanha (2020) e o
Panamá (2021). A idealização e a realização são
da Fundação Pró-Cerrado (FPC), que iniciará as
comemorações de seus 25 anos em 2018. 

k Youtuber

Conhecido como ‘rei da internet’, Felipe
Neto se apresentará em Goiânia, no próximo
dia 16 de dezembro, no Teatro Rio Vermelho. O
youtuber trará à Capital a turnê Megafest, um
espetáculo que leva para os palcos um pouco
do que Neto mostra em seu canal. A apresen-
tação é um megafestival que reúne impro-
visação de quadros do canal com participação
do público.

O deputado estadual Francisco Júnior lançou o livro
Função Social da Propriedade Urbana de Goiânia na
Sala Dona Gercina Borges do Palácio das Esmeraldas.
Ogovernador Marconi Perillo participou da solenidade

Valéria
Perillo,
presidente
de honra da
OVG, recebeu
homenagem
do Colégio
Militar das
mãos da
formanda
Isadora
Siqueira

Gésion Carvalho

Os empresários Leandro Chaer, Ricardo Teixeira e José
Humberto Carvalho receberam, pela 7ª vez, por sua
empresa, o título de Imobiliária do Ano no 12º Prêmio 

Top Condominial e Imobiliário, no Secovi-GO

Asseguro que vida sem
religião é vida sem princípio, e

que uma vida sem princípio é como
um navio sem leme.

Walter Alves

Cristina Cabral

“
Mahatma Gandhi

“

k

kk

k RESUMO DE NOVELAS

Apocalipse 
A emissora não divulgou o resumo
dos capítulos.

Carinha de Anjo
Cecília vai à casa de Diana e a en-
contra chorando. Diana diz que
suspeita que a pessoa que está
enviando os presentes quer
acabar com seu relacionamento.
Ela se levanta e sente uma ton-
tura. Silvestre encontra um antigo
álbum de fotos da família Lários
e mostra a foto de Leonardo ado-
lescente para. Franciely acha a fi-
sionomia dele familiar. Fabiana e
Dulce vão atrás de Cecília na casa
de Diana. Chegando lá, elas con-
fessam que foram elas que man-
daram os presentes.

Malhação – Viva a Diferença
Malu confronta Edgar, que afirma
que trará Bóris de volta para o Colé-
gio Grupo. Roney fantasia sobre
voltar a ser famoso, e Keyla se pre-
ocupa. Bóris e Edgar chegam a um
acordo. Malu desabafa com Clara
e afirma que pedirá demissão do
Grupo. Tina pede que Benê reúna
as quatro amigas para uma sur-
presa. Os alunos comemoram a
volta de Bóris. Anderson e Saman-
tha combinam um encontro. Bóris
anuncia a Ellen e Jota que os dois
foram convidados para uma nova
competição de jogos eletrônicos.
Deco se insinua para Lica e propõe

que ela o acompanhe em uma
nova viagem. Roney se decep-
ciona com o retorno de seu vídeo
da internet. Ellen, Benê, Lica e
Keyla se surpreendem com a
mensagem de Tina.

Tempo de Amar
Inácio ensaia com Justino, e Lu-
cinda finge interesse. Helena con-
vida Maria Vitória para ir à festa
que a rádio promoverá. Olímpia,
Edgar e Artur vibram com a pub-
licação do jornal Manifestum.
Alzira e Bernardo contam para
Celina sobre a vida que tinham
em Portugal. Lucerne comenta
com Quebra-Queixo sobre a tris-
teza no olhar de Inácio. Leonor
observa Inácio sem ser vista.
José Augusto consegue ligar
para a casa de Reinaldo. Delfina
vê Tereza com Fernão e tem um
mal-estar. Lucinda é hostil com
Eunice. Leonor, a mando de Lu-
cinda, dá um telefonema falso
para Inácio, cancelando a sua ap-
resentação. Maria Vitória sai para
passear. Inácio decide ir ao local
do evento com Justino. Vicente
beija Maria Vitória.

Pega Pega
Sabine observa um anel de bril-
hantes na sala de Malagueta e se
enfurece ao descobrir que é de
Maria Pia. Agnaldo cede às in-
vestidas de Sandra Helena.

Gabriel conta a Douglas que a
mãe nunca foi a uma reunião
em seu colégio. Antônia per-
gunta a Eric se Athaíde poderia
ter sido amante de Mirella. An-
tônia agradece Cíntia por ter
sido honesta com Nelito. Douglas
diz a Flávio que a reunião de pais
foi tranquila e comenta que está
amando ser pai. Sabine demite
Maria Pia, e diz que contará a Eric
sobre o romance da executiva
com Malagueta. Lourenço avisa
a Eric que foram encontradas fo-
tos que comprometem Maria Pia.

O Outro Lado do Paraíso 
Clara se surpreende ao saber que
todos achavam que ela estava
morta. Gael se irrita com Renato
por tratar Tomaz como filho. Ju-
venal visita Estela. Mariano tenta
vender uma esmeralda para
Amaro, sem nota fiscal. Nádia
vende convites para a festa benef-
icente no salão para ser a Em-
baixatriz da Infância do Tocantins.
Clara afirma a Mercedes que se
vingará da família de Gael. Clara
convida Duda para morar com ela
em Palmas. Vinícius convence
Bruno a descartar qualquer sus-
peita sobre Gustavo. Raquel se
encontra com Clara. Mariano
beija Cleo. Mercedes tenta con-
vencer Josafá a desistir de se vin-
gar de Gael e Sophia. Clara vê
Tomaz, Renato e Lívia juntos.

Os arquitetos Cláudia Oliveira, Marcílio Lemos e
Fernando Parrode foram alguns dos homenageados em
seção solene, no plenário da Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás, pelo Dia do Arquiteto e Urbanista 

k
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flaviapopov@ohoje.com.br

Carol
Loback
interpreta
Franciely
em Carinha
de Anjo
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ÁRIES (21/3 - 20/4) 
Urano em seu signo faz
aspectos positivos com
vários astros que se en-
contram no signo de Sagitário. Este
é um período em que sua energia
vital e seu entusiasmo estarão
fluindo livremente. Canalize suas
emoções e sua expressão pessoal
nos relacionamentos e poderá se
divertir imensamente.

TOURO (21/4 - 20/5)
Para o taurino, a segu-
rança material vem em
primeiro lugar. Posses e
conforto satisfazem
profundamente sua alma. No en-
tanto, você precisa estar atento, pois
poderá facilmente se tornar escravo
do estilo de vida em que o dinheiro é
única garantia de felicidade.

GÊMEOS (21/5 - 20/6) 
Com tantos astros transitando pelo
seu signo oposto, Sagi-
tário, você poderá enten-
der melhor alguns as-
pectos mais amplos da
vida e ir além da associação lógica
para entendê-la. Intuição e inteligên-
cia emocional são formas interessan-
tes de compreender verdades uni-
versais e filosofias mais profundas.

CÂNCER (21/6 - 21/7) 
Cancerianos geralmente
têm dificuldades de ri-
rem de si mesmos. Você
entende comentários impessoais
como críticas diretas e se ressente
facilmente com a sinceridade alheia.
Não se leve tão a sério e aprenda a
se divertir, aprimorando e amadure-
cendo seu senso de humor.

LEÃO (22/7 - 22/8)
Com o Sol e outros pla-
netas em Sagitário po-
tencializando seu ele-
mento, o fogo, mensa-
gens do mundo superior chegarão
para você. Sua intuição será capaz
de captar os sinais do céu e sua fé
está em sintonia com o sagrado.
Abra seu coração, expresse bons
sentimentos e sinta a divindade.

VIRGEM (23/8 - 22/9) 
Enquanto seu regente
Mercúrio se encontra
em conjunção com o
Sol em Sagitário, sua mente estará
conectada com as verdades além
do mundo material. Tire seu foco
do mundo concreto e visível e per-
ceba as conexões sutis entre os
mundos. É hora de usar suas emo-
ções e sua intuição.

LIBRA (23/9 - 22/10) 
Com a Lua em seu signo,
a fase é propícia à quebra
de rotina e ao estímulo
mental. Sair do óbvio e do conhecido,
explorando universos distantes será
divertido e recompensador. Leia, viaje,
encontre pessoas criativas e traga
mais cores, alegrias e vibrações oti-
mistas para suas relações pessoais.

ESCORPIÃO (23/10 - 21/11) 
Com a conjunção de vá-
rios astros em Sagitário,
é hora de sair um pouco
da sua necessidade de
controle e aprender a se divertir com
um pouco de leveza e bom humor. É
sempre bom equilibrar sua seriedade
e ambição com doses de descom-
promisso e alegria espontânea.

SAGITÁRIO (22/11 - 21/12) 
Sol, Vênus, Mercúrio e
Saturno transitam juntos
pelo seu signo, mar-
cando este momento es-
pecial onde seus sonhos e desejos
possuem ainda mais poder.  Não
subestime a força de suas emo-
ções. Sincronize seus pensamentos
com seus melhores sentimentos e
canalize suas esperanças.

CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/1) 
Com tantos astros reu-
nidos no signo de Sagi-
tário é importante enten-
der o valor do otimismo,
da fé e do bom humor na
realização dos objetivos de vida. Com
certeza o trabalho e a disciplina são
essenciais, mas a sorte e a providên-
cia divina estão do lado daqueles que
pensam positivo e acreditam.

AQUÁRIO (21/1 - 19/2)
Estes são tempos pro-
pícios para sua mente
criativa e ousada viajar nas ondas
do conhecimento além da lógica e
da razão. A conjunção de Sol e Mer-
cúrio em Sagitário abre os canais
da intuição e conhecimentos im-
portantes estarão à disposição de
nossa curiosidade.

PEIXES (20/2 - 20/3) 
Não duvide nunca do sen-
tido da vida e das forças
do bem que atuam além
da nossa razão e consciência. Estes
são tempos de fé e esperança onde
o mais importante é renovar suas
emoções, se livrar das negatividades
e valorizar o mais belo e profundo
que há em seu coração.

EVENTOS
Trono do Papai Noel  
O Papai Noel está de braços abertos
para receber a criançada que visitar
o Flamboyant Shopping Center neste
Natal. O Atrium (piso 2) foi reservado
para o trono do Bom Velhinho, que
diariamente recebe centenas de crian-
ças. É lá que podem ser entregues
as cartinhas com os pedidos de Natal.
O cliente pode tirar sua própria foto
ou optar por fotógrafo profissional, à
disposição no local. Dentre os diversos
elementos, a cenografia traz outra
linda lojinha. Seus donos são um
casal de gnomos que se dedicam à
manufatura de brinquedos de madeira.
É o casal quem ajuda nas encomendas
de brinquedos do Papai Noel. Ali tam-
bém há um enorme pinguim e seu fi-
lhote. Onde: Atrium (piso 2). Quando:
até as 18h de 24 de dezembro.

INSCRIÇÕES
Modelagem, corte e costura 
O curso de modelagem, corte e costura
do Clube de Costura, no Mega Moda
Shopping, ocorrerá de 12 a 15 de de-
zembro, e as incrições continuam
abertas. 1ºdia – Controle da máquina
de costura e modelagem: Os principais
ajustes da máquina são passar a
linha, tensão da máquina, exercícios
de costura para conduzir a máquina
reta industrial ou doméstica, conduzir
a máquina overloque e realizar aca-
bamentos fundamentais. Tirar as me-
didas fundamentais do corpo, ajustar
suas medidas a um molde básico. 2º
dia – Corte e costura da primeira
peça: Posicionar corretamente o tecido
para o corte, passo a passo da costura,
costurando sua própria roupa. 3º
dia – Finalização da primeira peça e
interpretação de modelo: Acabamen-
tos da primeira roupa e construção
de uma variação da primeira peça
(saia evasê ou variação de camiseta).

4º Dia –Finalização da segunda peça:
acabamentos da segunda roupa.
Quando: de 12 a 15/12. Onde: Mega
Moda Shopping (Rua 67-B, nº 165,
piso G3) – Goiânia. Horário: das 9h
às 12h ou das 19h às 22h. Limite de
alunos: 6. Carga horária: 12h. Investi-
mento: R$ 290. Inscrições: (62) 3217-
7923, e-mail atendimento@clubede-
costura.com.br ou pessoalmente no
Clube de Costura. 

Mostra Ecofalante 
As inscrições para competição Lati-
no-Americana da 7ª Mostra Ecofalante
de Cinema Ambiental se estendem
até 15/1/2018. O evento audiovisual
sul-americano é dedicado a temas
socioambientais. Serão aceitas obras
brasileiras, latino-americanas e cari-
benhas, finalizadas a partir de 2016,
sem restrições quanto a gênero ou
duração. Os filmes devem tratar de
temáticas ambientais, mas não res-
tritas a: energia, água, mudanças cli-
máticas, consumo, trabalho, povos e
lugares, ativismo ambiental, entre ou-
tras.  Regulamento, formulário de ins-

crição e outras informações:www.eco-
falante.org.br/mostra.

Recrutamento e seleção
No dia 15 de dezembro, a equipe da
Elevare Soluções em Gestão realizará,
em sua sede, oficina especial voltada
para profissionais de recursos hu-
manos. Podem participar profissionais
de RH (auxiliar, assistente e analista),
atuantes na condução de processos
de recrutamento e seleção, em con-
sultorias ou departamentos internos.
Serão apresentados aspectos histó-
ricos do cenário corporativo e suas
influências no processo de seleção
de pessoas, conceito e metodologia
da seleção por competências, o pro-
cesso seletivo em suas diversas etapas
e a relação do recrutamento e seleção
com outros processos de gestão de
pessoas. As vagas são limitadas, e as
reservas devem ser encaminhadas
ao e-mail contato@elevaregestao.com.
Quando: 15/12. Onde: Elevare Soluções
em Gestão (Rua T-55 com T-30, nº
930, Setor Bueno, salas 1014/1015 –
Goiânia). Horário: das 8h às 18h30.

Segunda-feira, 11 de dezembro

Papai Noel do Flamboynt Shopping está no Atrium (piso 2)

k HORÓSCOPO
Por LArissA siqueirA Astróloga e mestre em Psicologia Analítica

k AGENDA CULTURAL

Celebridades

‘The Wall’, álbum icônico
de Pink Floyd: gravado há
39 anos
Dá para acreditar que já fez

39 anos que um dos maiores
álbuns de rock de todos os tem-
pos foi gravado? Sim, foi em
um 8 de dezembro do longínquo
1978 que Roger Waters e seus
colegas do Pink Floyd entraram
em estúdio pela primeira vez
para eternizar Another Brick
in the Wall e outras músicas
do icônico The Wall, álbum que
o vocalista transformou em
sua autobiografia cantada e
que foi lançado no ano seguinte.
Concebido como uma ópera
rock durante a turnê In the-
Flesh da banda, de 1977, o tra-
balho explora temas pesados,
como abandono e isolamento
pessoal, por meio do persona-
gem Pink, criado por Waters
com base em sua própria ima-
gem e na de Syd Barrett, mem-
bros originais do Pink Floyd.
Vendeu mais de 13,3 milhões
de cópias só nos Estados Unidos
e, em 2003, apareceu na con-
fortável posição de número 87
em uma lista da Rolling Stone
com os 500 melhores álbuns
da história. Muito se fala sobre
The Wall até hoje, e, como a
data merece ser lembrada, O
site Glamuramapublicou uma
lista com curiosidades sobre a
obra-prima que, mesmo deca-
na, continua conquistando fãs

de todas as gerações. Também
indicamos a leitura!

Fernanda Nobre volta à
Globo em ‘Deus Salve o
Rei’ e fará parte de triân-
gulo amoroso
Havia tempos que uma no-

vela não criava tanta empolga-
ção pré-estreia como Deus Salve
o Rei, próxima trama das 19h
da Globo, que vai substituir,
em janeiro, Pega Pega. É com-
preensível, já que a trama se
passa na era medieval e envolve
uma caracterização muito es-
pecial. Uma das entusiastas é
Fernanda Nobre que, após uma
participação em A Lei do Amor,
está de volta à emissora. Na
trama, Fernanda interpreta
Diana, uma mulher que se tor-
nou amarga por circunstâncias
da vida e, em busca de um gran-
de amor, se envolve em inú-
meras roubadas. Ela será amiga
da ‘mocinha’ Amália (Marina
Ruy Barbosa) e, no desenrolar
da história, vai se envolver com
Virgílio (Ricardo Pereira), na-
morado de Amália. Antes de
ser chamada para Deus Salve o
Rei, a atriz estava envolvida
com a peça O Corpo da Mulher
como Campo de Batalha, pelo
qual foi indicada ao prêmio
Shell de Melhor Atriz, em 2016,
e interpretou a personagem
Sandra no filme João, O Maes-
tro. (Notas: Glamurama)

Tom Jobim: ‘o mais internacional
dos músicos brasileiros’
“Vou depressa, vou correndo, vou na toda…”. Assim
começa o último refrão de Trem de Ferro, a última
música do aclamado álbum Antonio Brasileiro, lançado
dias depois da morte de Tom Jobim, em 8 de dezembro
de 1994, em Nova York. A letra serve, de certa forma,
para definir a partida inesperada do coautor de Garota
de Ipanema, que pouco tempo antes havia sido sub-
metido a uma cirurgia na bexiga mas se recuperava
bem. Para muita gente foi um choque. Um dos fun-
dadores da Bossa Nova e considerado um dos maiores
expoentes da MPB de todos os tempos, o cantor e
compositor marcou seu nome na história como poucos
e dispensa apresentações. É interessante notar que,
mais de duas décadas depois de sua morte, Tom con-
tinua sendo o músico brasileiro de maior sucesso no
exterior, um feito e tanto considerando que em sua
época o mundo era bem menos conectado. Em home-
nagem a ele – que chegou ao Olimpo do showbiz sem
jamais aderir aos modismos impostos por quem tenta
a sorte nos Estados Unidos e outros mercados de en-
tretenimento competitivos – o Glamurama publicou
uma galeria que relembra momentos em que o maes-
tro atraiu os olhares do mundo para o Brasil e que
provam que ele continua sendo um dos mais interna-
cionais artistas brasileiros. Vale a pena ler no site!

Pesquisa de professor da UEG resulta na descoberta de novas espécies de cigarras

Uma pesquisa do professor da Universidade
Estadual de Goiás (UEG) Douglas Hen-
rique Bottura Maccagnan resultou na

descoberta de duas novas espécies de cigarras.
A descrição dos insetos, feita a partir do material
enviado por Douglas Henrique, foi realizada
pelo pesquisador Allen F. Sanborn, da Barry
University, de Miami (EUA), e publicada na
última edição da revista de Ciências Biológicas
Zootaxa. Uma das cigarras foi batizada como
Taphuramaccagan, em homenagem ao docente
de Ciências Biológicas do Campus Iporá.
A espécie, descoberta na Região Oeste de

Goiás, foi enviada aos EUA para identificação,
pois o docente brasileiro já conhecia o cientista
americano–maior estudioso de cigarras oriundas
da América e já havia publicado artigos sobre o
assunto em parceria com Douglas . “Fiquei sur-
preso quando soube que uma delas foi batizada
em minha homenagem”, relata Douglas. De
acordo com ele, batizar uma espécie com o
nome de um pesquisador é uma forma de reco-
nhecer a relevância dos trabalhos realizados

por ele. O nome científico de uma espécie
pode ser determinado fazendo referência a
aspectos morfológicos, ecológicos ou com-
portamentais da espécie ou, ainda, em home-
nagem a alguma pessoa que desenvolva pes-
quisas com o grupo biológico.
O professor explica que as cigarras são ainda

um grupo pouco estudado no Brasil, e que outra
nova espécie coletada em Iporá foi recentemente
descrita em colaboração com pesquisadores da
Eslovênia, e recebeu o nome de Guyalnanadae.
“Outras três espécies coletadas na região estão
sendo estudadas para descobrirmos se são ou
não novas espécies”, destaca. Atualmente,
Douglas possui dois projetos de pesquisas, exe-
cutados na região de Iporá –um para conhecer
as espécies de cigarras do local e, outro, registrar
o canto das diferentes espécies.
Segundo o professor, a partir do momento

em que se conhece o canto de cada espécie, po-
dem-se fazer inventários sem necessidade de
coleta do inseto: “Bastará gravar o som, e sabe-
remos quais espécies estão naquele local. A

partir dessas informações iniciais, poderemos
desenvolver, no futuro, sistemas automatizados
para o levantamento de espécies de cigarras”.
Douglas diz que os insetos prestam impor-

tantes serviços ambientais, como polinização e
auxílio na ciclagem de nutrientes, ciclo dos nu-
trientes que são absorvidos pelas raízes das
plantas no solo. Ele explica que conhecer as es-
pécies que existem é o primeiro passo para se
compreender o funcionamento dos ecossistemas:
“O Cerrado tem sido destruído a uma velocidade
alarmante, e muitas espécies estão sendo extintas
sem sabermos de sua existência. No caso das
cigarras, algumas servem como alimento para
aves e mamíferos, e a não preservação pode
causar sérios danos ao meio ambiente”.
Douglas estuda cigarras desde 2001, quando

fez mestrado na Universidade Estadual de
São Paulo (Unesp). O professor trabalha na
UEG desde 2010 e, por ter ficado distante das
principais áreas de cultivo de café, passou a
se dedicar ao estudo da ecologia das cigarras
em ambiente natural.

ESSÊNCIA

Maccagnan em visita ao laboratório de
Sanborn, na Barry University, em Miami
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k Extraordinário (Wonder –Paris Fil-
mes, EUA, 2017). Direção: Stephen

Chbosky. Elenco: Julia Roberts, Jacob

Tremblay, Owen Wilson. Gêneros: drama,

família. Duração: 1h53. Auggie Pullman

é um garoto que nasceu com uma de-

formação facial, o que fez com que

passasse por 27 cirurgias plásticas. Aos

10 anos, ele frequentará uma escola

regular. Lá, precisa lidar com a sensação

constante de ser sempre observado e

avaliado por todos à sua volta. KINOPLEX

GOIÂNIA SHOPPING: 15h55, 16h45,

18h20, 19h10, 20h45, 21h35. 

k Perfeita É A Mãe 2 (A Bad Moms
Christmas –Diamond Films, China, EUA,

2017). Direção: Scott Moore, Jon Lucas.

Elenco: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn

Hahn. Gênero: comédia. Duração: 1h44.

Amy, Kiki e Carla estão sobrecarregadas

e precisam lidar com stress familiar du-

rante o Natal. Tudo piora com a visita

de suas mães. KINOPLEX GOIÂNIA

SHOPPING: 16h30, 21h. 

k Altas Expectativas (Vitrine Filmes,
Brasil, 2017). Direção: Pedro Antonio,

Álvaro Campos. Elenco: Gigante Leo,

Camila Márdila, Maria Eduarda de Car-

valho. Gênero: comédia dramática. Du-

ração: 1h30. Décio, um treinador que

trabalha no Jockey Club Brasileiro, se

apaixona à primeira vista por Lena,

uma jovem que recebeu como herança

um empreendimento endividado no

clube. Tímido, ele não tem coragem de

se declarar, mas acaba sendo convencido

por amigos a se aproximar, fazendo a

melancólica moça aprender a sorrir. 

k No Limite (Overdrive – California
Filmes, Bélgica, EUA, França, 2017).

Direção: Antonio Negret. Elenco:

Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana

de Armas. Gêneros: ação, suspense.

Duração: 1h33. Andrew e Garrett Fos-

ter são irmãos que ganham a vida

roubando carros de luxo. Quando

são contratados para roubar uma

raridade no sul da França, eles pen-

sam ter encontrado o trabalho de

suas vidas. O que eles não imaginam

é que o dono do veículo, Jacomo

Morier, é um mafioso perigoso.

CARTAZ
k Assassinato no Expresso do Oriente
(Murderon the Orient Express – Fox

Film do Brasil, EUA, 2017). Direção: Ken-

neth Branagh. Elenco: Kenneth Branagh,

Johnny Depp, Michelle Pfeiffer. Gêneros:

suspense, policial. Duração: 1h54. O de-

tetive Hercule Poirot (Kenneth Branagh)

embarca de última hora no trem Expresso

do Oriente. Já a bordo, ele conhece os

demais passageiros e resiste à insistente

aproximação de Edward Ratchett, que

deseja contratá-lo para ser seu segurança

particular. Na noite seguinte, Ratchett

é morto em seu vagão. CINEMARK

FLAMBOYANT: 12h30, 15h15, 18h15, 19h,

21h15, 22h10. CINEMARK PASSEIO DAS

ÁGUAS: 12h40, 15h20, 18h10, 21h, 23h40.

KINOPLEX GOIÂNIA SHOPPING: 16h10,

18h40, 21h10.

k A Estrela de Belém (The Star –
Sony Pictures, EUA, 2017). Direção:

Timothy Reckart. Elenco: Vini Rodri-

gues, Cristina Mel, Caique Oliveira.

Gêneros: animação, aventura. Duração:

1h26. Bo é um jovem asno que está

cansado de ficar aprisionado em um

estábulo, onde sempre anda em cír-

culos para fazer com que o moinho

funcione. Incentivado pelo pássaro

Davi, seu melhor amigo, ele consegue

escapar e, na fuga, se esconde em

meio a uma festa de casamento. KI-

NOPLEX GOIÂNIA SHOPPING: 14h40.  

k Jogos Mortais: Jigsaw (Jigsa –
Paris Filmes, Canadá, EUA, 2017). Di-

reção: Michael Spierig, Peter Spierig.

Elenco: Matt Passmore, Tobin Bell, Cal-

lum Keith Rennie. Gêneros: terror, sus-

pense. Duração: 1h32. Depois de uma

série de assassinatos, todas as pistas

estão sendo levadas a John Kramer, o

assassino mais conhecido como Jigsaw.

CINEMARK FLAMBOYANT: 14h40, 17h15,

19h30, 21h45. CINEMARK PASSEIO

DAS ÁGUAS: 14h40, 17h, 19h30, 21h50.

KINOPLEX GOIÂNIA SHOPPING: 18h55.

k Os Parças (Downtown Filmes, Brasil,
2017). Direção: Halder Gomes. Elenco:

Tom Cavalcante, Whindersson Nunes,

Tirullipa. Gênero: comédia. Duração:

1h40. Chantageados e enganados por

um ambicioso trambiqueiro, Toinho,

Ray Van, Pilôra e Romeu precisam or-

ganizar uma festa inesquecível de ca-

samento sem nenhum dinheiro no bolso.

Caso falhem, terão de lidar com o maior

contrabandista da famosa Rua 25 de

Março em São Paulo, que é também o

pai da noiva. CINEMARK FLAMBOYANT:

14h, 16h30, 18h45, 21h. CINEMARK

PASSEIO DAS ÁGUAS: 16h30, 19h,

21h40. KINOPLEX GOIÂNIA SHOPPING:

15h10, 17h20, 19h30, 21h40. 

k Liga da Justiça (Justice League
– Warner Bros, EUA, 2017). Direção:

Zack Snyder. Elenco: Ben Affleck,

Henry Cavill,Gal Gadot.Gêneros:

ação,ficção científica. Duração: 2h.

BruceWayne convoca sua nova aliada,

Diana Prince, para o combate contra

um inimigo ainda maior, recém-des-

pertado. Juntos, Batman e Mulher-

Maravilha buscam e recrutam com

agilidade um time de meta-humanos,

mas mesmo com a formação da liga

de heróis sem precedentes, poderá

ser tarde demais para salvar o planeta.

CINEMARKFLAMBOYANT: 12h15, 13h,

15h, 15h45, 18h, 18h30, 19h, 20h50,

21h30, 22h10,23h35.CINEMARKPAS-

SEIO DAS ÁGUAS: 12h, 12h50, 15h,

15h40, 17h50, 18h30, 19h15, 20h40,

21h30, 22h, 23h30. KINOPLEX GOIÂ-

NIA SHOPPING: 16h20, 18h50, 21h20.  

k Thor: Ragnarok (Disney, EUA, 2017).

Direção: TaikaWaititi. Elenco: Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, CateBlan-

chett. Gêneros: ação, fantasia, aventura,

ficção científica. Duração: 2h11. Thor

está preso do outro lado do universo.

Ele precisa correr contra o tempo para

voltar a Asgard e parar Ragnarok. CI-

NEMARK FLAMBOYANT: 17h45, 20h35,

23h20. CINEMARK PASSEIO DAS

ÁGUAS: 13h, 18h50, 22h10. 

Big Pai, Big Filho (The Son of Bigfoot

– Imagem Filmes, Bélgica, 2017).Direção:

Ben Stassen, Jérémie Degruson. Elenco:

Cal Brunker, Joey Camen. Gêneros: ani-

mação, família. Duração: 1h32.Adamé

sai em missão épica para tentar descobrir

um mistério por trás de seu pai, que

está sumido há muito tempo. CINEMARK

FLAMBOYANT: 13h15, 15h30. CINEMARK

PASSEIO DAS ÁGUAS: 12h20.
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Altas Expectativas: Décio se apaixona à primeira vista por Lena, jovem que recebeu como herança um empreendimento endividado no clube

O Homem Mais Perigoso do
País: Biografia de Filinto Müller
R. S. Rose

O historiador americano R. S. Rose
morou por mais de 20 anos no Brasil, e
é um especialista na história do País.
Coube a ele traçar um perfil pouco óbvio
de Filinto Müller, militar que foi figura de
destaque em determinado período
político do País, tendo sido presidente do Senado, líder de
dois partidos e chefe de polícia do governo autoritário de
Vargas, dentre outras funções. Para escrever O Homem
Mais Perigoso do País, que chegou às livrarias em
novembro pela Civilização Brasileira, o autor recorreu a
uma pesquisa extensa, que incluiu mais de 66 mil
documentos, 500 recortes de jornais e material impresso,
além de 165 itens audiovisuais pertencentes ao acervo da
Fundação Getulio Vargas. Filinto Müller serviu a quatro
diferentes ditadores na história do Brasil, mandando
torturar e matar suspeitos e adversários. Para
entender sua trajetória, R. S. Rose conta a história de
Müller desde seu nascimento, em Mato Grosso, em uma
família de origem alemã, passando pela educação
católica, até sua morte, em 1973, em um acidente
aéreo no qual a esposa, Consuelo, e o neto Pedro
também foram vítimas.R. S. Rose nasceu na Califórnia,
nos Estados Unidos. Tem doutorado em Sociologia na
Universidade de Estocolmo, na Suécia. Viveu 22 anos
no Brasil e já escreveu cinco livros sobre o país, entre
eles Johnny: A Vida do Espião que Delatou a Rebelião
Comunista de 1935, em parceria com Gordon D. Scott,
lançado pela Record. Foi professor visitante na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Editora: Civilização Brasileira 
Páginas: 406
Preço: R$ 64,90

O Regicida – A Caçadora de Bruxos –
Vol. 2
Virginia Boecker

Elizabeth Grey costumava
ser uma das melhores
caçadoras de bruxos do
reino. Agora, tornou-se aliada
daqueles que passou a vida
inteira perseguindo. Em O
Regicida, segundo volume da
série A Caçadora de Bruxos,
Elizabeth está escondida na vila de Harrow,
protegida sob a mágica que defende o lugar. No
entanto, a ex-caçadora também não tem a total
confiança dos seus habitantes. Para provar sua
inocência, ela oferece lutar ao lado deles contra
Lorde Blackwell, o antigo Inquisidor do reino e
usurpador do trono. Conforme reúne um exército
para uma guerra contra todos que resistem ao seu
reinado, Blackwell também coloca um prêmio na
cabeça de Elizabeth. Em seu último encontro, ela
deixou o antigo mestre arruinado e, para recuperar
seus poderes, ele precisa de algo que acredita estar
em posse da garota. O que ele não sabe é que
Elizabeth não possui mais seu estigma, uma fonte
mágica de proteção e cura que lhe foi dada quando
se tornou caçadora de bruxos. Agora, Elizabeth terá
que aprender a usar sua própria força e inteligência
como arma enquanto luta para proteger aqueles que
ama. Virginia Boecker morou cinco anos em Londres
obcecada com a história medieval, que serviu de
cenário para seu romance de estreia, A Caçadora de
Bruxos. Atualmente, ela vive no Oregon com seu
marido, os dois filhos e o cachorro. Na continuação
da série medieval de Virginia Boecker, o usurpador
do trono, Blackwell, reúne um exército contra todos
que resistem ao seu reinado.

Editora: Galera Record 
Páginas: 322
Preço: R$ 44,90

A Força que Nos Atrai
Brittainy C. Cherry

A primeira visita de Brittainy C. Cherry
ao Brasil foi em 2015, quando veio
lançar Sr. Daniels, seu livro de estreia
na Record. De lá para cá foram mais
de 50 mil exemplares vendidos,
posições de destaque nas listas de mais
vendidos dos principais veículos e um número cada
vez maior de fãs. A americana retornou ao País para
lançar o livro A Força que Nos Atrai: na semana
passada, ela esteve em Curitiba, em São Paulo e no
Rio de Janeiro. Sua vinda foi uma parceria entre a
editora Record e a The Gift Box, empresa que
comercializa produtos relacionados ao universo
literário. A cada mês um título é destaque na chamada
Box do Momento, e os leitores podem comprar – além
de livros – almofadas, canecas, ecobags, cadernos e
outros produtos de seus autores favoritos. Em sua
nova obra, Brittainy conta a história de Lucy e
Graham. Quem vê a floricultura Jardins de Monet
prosperar não imagina o quanto Lucy precisou lutar
para realizar este sonho. O abandono do pai, a morte
da mãe e o câncer da sua irmã Mari não foram o
suficiente para fazê-la desistir. E ser contratada para
entregar uma coroa de flores no enterro de um
famoso escritor muda de vez a vida da moça. O filho
do escritor é ninguém menos que Graham Russell, um
também bem-sucedido autor de suspense. Seco,
grosseiro e totalmente fechado para o mundo, ele se
esconde debaixo do semblante arrogante para omitir
uma relação conturbada com o pai. Casado com Jane,
em um relacionamento conveniente e sem amor, sua
vida vira de cabeça para baixo quando sua esposa o
abandona com a filha recém-nascida.

Editora: Record
Páginas: 294
Preço: R$ 34,90

SUGESTÃODELEITURA

ESSÊNCIA



O Ministério Público do Estado de Goiás publicou dois editais de abertura
de concursos com vagas para as comarcas de São Miguel do Araguaia e
Santo Antônio do Descoberto (concurso MP-GO). São duas vagas com
exigência de nível fundamental e salários iniciais de R$ 3.118,89, mais
auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche, por jornada de
trabalho de 40 horas semanais. Pág. 18

Profissionais de Recursos Humanos se deparam em seu dia a dia com todo tipo de formato de
currículos, e, infelizmente, inúmeros destes documentos são elaborados de modo que o candidato 
à vaga sequer seja chamado para uma entrevista. O currículo conta a história da trajetória profissional

do candidato e é essencial saber contar essa história da melhor maneira possível. Pág. 20

MP-GO abre dois concursos para
cargos de nível fundamental

r
AQUI VOCÊ ENCONTRA: Mais de 3,2 mil vagas de concursos por todo o Brasil.

Este caderno é publicado
todas as segundas-feiras,
encartado no jornal O HOJE.CONCURSOSCONCURSOS

Goiânia, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017EDIÇÃO Nº 4.048

SEMED

Prefeitura de Manaus
lança edital com 400
vagas para professores
A Secretaria de Educação de Manaus, no
Amazonas, anunciou na quarta-feira, 22 de
novembro, o lançamento do edital e a abertura de
inscrições do concurso público que vai preencher
400 vagas imediatas no magistério municipal,
mais formação de cadastro reserva, para ingresso
na carreira de Professor de Nível Superior. PÁG. 19

CARTÓRIOS

TJ-CE fará concurso com
300 vagas e define banca
realizadora do certame
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará prepara
novo concurso público para o fim de 2017
(concurso TJ-CE). Por meio de sua assessoria, o
órgão prevê a abertura de 300 vagas em
cartórios nas funções de Escrivão e Registrador,
com exigência de escolaridade superior em
Direito. PÁG. 19

SETRABES-RR

Edital tem 73 vagas de
nível médio e superior, 
10 % será para cadastro
A Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e
Administração do estado de Roraima (Setrabes)
publicou edital de abertura de concurso com 73
vagas, mais formação de cadastro reserva, em
funções de escolaridades média e superior. Do
total de vagas, 10% serão reservadas a pessoas
com deficiência. PÁG. 18

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) de Minas Gerais anunciou que está
autorizada a abertura de um novo concurso público para o provimento de 16,7 mil vagas na Secretaria
de Educação. Segundo a assessoria do órgão, serão 16.000 vagas ofertadas para Professor de
Educação Básica Regente de Aula e 700 vagas como Especialista em Educação Básica. PÁG. 19

Governo autoriza 16 mil vagas
na educação de Minas Gerais

MP-PE 2018
Pedido é feito para
Técnicos e Analistas
Por meio do Diário Oficial do
Estado desta quinta-feira, 9 de
novembro, a Secretaria Geral do
Ministério Público de Pernambuco
fez o pedido para realização de um
novo concurso público em 2018
(concurso MP-PE). O documento
foi enviado para a Procuradoria
Geral de Justiça diante da
existência de oito cargos vagos de
servidores na instituição - veja o
documento. PÁG. 20

CÂMARA
São João do Meriti
prorroga inscrições 
A Câmara Municipal da cidade de
São João de Meriti, estado do Rio
de Janeiro, decidiu prorrogar as
inscrições do concurso que oferta
55 vagas para candidatos de todos
os níveis de escolaridade no
legislativo municipal. Agora, o
prazo segue até 1º de janeiro de
2018. PÁG. 20
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Ministério Público do
Estado de Goiás publi-
cou dois editais de aber-

tura de concursos com vagas
para as comarcas de São Miguel
do Araguaia e Santo Antônio
do Descoberto (concurso MP-
GO). São duas vagas com exi-
gência de nível fundamental e
salários iniciais de R$ 3.118,89,
mais auxílio-alimentação, au-
xílio-transporte e auxílio-cre-
che, por jornada de trabalho
de 40 horas semanais.
O edital MP-GO 09/2017

abre uma vaga para Secretário
Auxiliar com lotação em São
Miguel do Araguaia-GO, com
atribuições que incluem au-
xiliar no planejamento, exe-
cução e avaliação de planos,
projetos, programas e pesqui-
sas da administração superior
do Ministério Público e dos
órgãos de execução, auxiliar
no atendimento ao público;
receber, autuar e controlar a

tramitação de processos ad-
ministrativos e judiciais ati-
nentes à unidade ou órgão.
Já o edital MP-GO 10/2017

tem uma vaga para Auxiliar
Administrativo em Santo An-
tônio do Descoberto-GO. Den-
tre as atividades do profissional
estão inclusas realizar tarefas
auxiliares, sob supervisão da
chefia imediata, classificando,
arquivando e registrando do-

cumentos e fichas, recebendo,
estocando e fornecendo ma-
teriais, operando equipamen-
tos de reprodução de docu-
mentos em geral.
Para o edital 10/2017, as

inscrições vão até 12 de ja-
neiro; já para o edital 09/2017,
o prazo fica aberto entre 15
de janeiro e 13 de fevereiro
de 2018. As taxas de partici-
pação estão fixadas em R$

62,02, com concessão de isen-
ção a candidatos inscritos no
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fe-
deral (Cadúnico).
O edital 09/2017 prevê pro-

va objetiva com questões de
Língua Portuguesa, Matemá-
tica, História do Brasil, Geo-
grafia, Informática Básica e
Organização do Ministério
Público; mais prova discursiva

com duas questões entre cinco
e 15 linhas; e avaliação de tí-
tulos. As provas acontecerão
em 4 de março e o resultado
final das etapas está previsto
para 15 de junho.
Já o edital 10/2017 terá pro-

va objetiva com questões de
Língua Portuguesa, Conheci-
mentos Gerais e Atualidades,
Informática Básica e Organi-
zação do Ministério Público;

mais prova discursiva com
duas questões entre cinco e
15 linhas; e avaliação de títulos.
As provas acontecem em 28
de janeiro e o resultado final
está previsto para 6 de abril.
A validade dos dois con-

cursos será de dois anos, con-
tados a partir da homologação
de resultado, com possibili-
dade de prorrogação pelo mes-
mo período.

O Ministério Público
do Estado de Goiás
(MPE-GO) publica
dois editais de
concurso com duas
vagas em cargos de
nível fundamental
para as comarcas de
São Miguel do
Araguaia e Santo
Antônio do
Descoberto

A Prefeitura de Belém,
no Pará, tem inscrições
abertas em dezembro
para um novo processo
seletivo que preencherá
622 vagas imediatas, mais
formação de cadastro re-
serva, em cargos tempo-
rários da educação mu-
nicipal. As funções exi-
gem escolaridade média
ou superior e oferecem
salários iniciais de R$
1.300,00 a R$ 3.931,43.
São 14 vagas para Pro-

fessor de Ciências, 14 para
Professor de Educação
Artística, 363 para Pro-
fessor de Educação In-
fantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, 17
para Professor de Edu-
cação Física, 17 para Pro-
fessor de Ensino Religio-
so, três para Professor de
Filosofia, sete para Pro-
fessor de Geografia, oito
para Professor de Histó-
ria, oito para Professor
de Inglês, 16 para Profes-
sor de Matemática, 11
para Professor de Língua
Portuguesa, quatro para
Professor de Sociologia,
50 para Assistente de Ad-
ministração e 100 para
Técnico Pedagógico.
As inscrições aconte-

cem apenas pelo site
www.belem.pa.gov.br até
o dia 10 de dezembro,
sem cobrança de taxa de
participação.
Os candidatos serão

avaliados por meio de
análise curricular, com
atribuição de pontuação
para graduação, espe-
cialização, mestrado,
doutorado, curso técni-
co, capacitação e expe-
riência profissional, va-
riando de acordo com a
função disputada. O re-
sultado dessa etapa sai
até 12 de dezembro.

Entrevista
Haverá ainda etapa de

entrevista, que conside-
rará a habilidade de co-
municação, capacidade
para trabalhar em equipe,
habilidades técnicas e do-
mínio do conteúdo da
área de atuação e com-
prometimento. As entre-
vistas acontecem entre
18 e 26 de janeiro.
A homologação de re-

sultado está prevista para
9 de fevereiro, data em
que começa vigorar a va-
lidade de dois anos da se-
leção. Veja o edital do
processo seletivo.

A Secretaria de Estado da
Gestão Estratégica e Admi-
nistração do estado de Rorai-
ma (Setrabes) publicou edital
de abertura de concurso com
73 vagas, mais formação de
cadastro reserva, em funções
de escolaridades média e su-
perior. Do total de vagas, 10%
serão reservadas a pessoas
com deficiência.
Candidatos de nível médio

podem disputar 45 vagas como
Agente Sócio-Geriátrico e 20
como Agente Sócio-Orienta-
dor, com salários de R$
2.223,34. Já os graduados nas
áreas específicas podem dis-
putar três vagas como Admi-
nistrador, três como Contador
e duas como Sociólogo, com
salários de R$ 4.111,65.
O período de inscrições

fica aberto entre 20 de de-
zembro e 2 de fevereiro, pelo
site cpc.uerr.edu.br. As taxas
de participação são de R$
80,00 e R$ 100,00, com isen-
ção para candidatos doado-
res de sangue.
A aplicação das provas ob-

jetivas está prevista para 15
de abril. Serão aplicadas ques-
tões de Língua Portuguesa,
Atualidades Gerais, Legislação

Geral, Noções de Direito Ad-
ministrativo, Noções de Direito
Constitucional, Teoria Geral
da Administração, Adminis-
tração Financeira e Orçamen-
tária,Gestão de Pessoas, Ma-
temática Financeira, Conta-
bilidade Pública, Contabilidade
Geral, Fundamentos de So-
ciologia, Sociologia Clássica,
Moderna e Contemporânea,

Sociologia no Brasil, Direito
do Idoso e Estatuto do Idoso,
Fundamentos de Enfermagem
e Ética e Legislação em En-
fermagem, Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), No-
ções de Direito Penal e Noções
de Direito Processual Penal,
variando de acordo com o car-
go em disputa.
O resultado preliminar do

certame está previsto para 8
de maio. As provas serão ava-
liadas na escala de zero a 100,
com 50 pontos como nota mí-
nima de aprovação. 
O  resultado f inal  do

concurso sai em 15 de maio.
A  val idade será  de dois
anos, prazo que pode ser
prorrogado uma vez pelo
mesmo período.

Belém-PA abre 622
vagas na prefeituraEdital da secretaria tem 73 vagas de

nível médio e superior em Roraima

MP-GO abre dois concursos



O Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará prepara novo
concurso público para o fim
de 2017 (concurso TJ-CE). Por
meio de sua assessoria, o órgão
prevê a abertura de 300 vagas
em cartórios nas funções de
Escrivão e Registrador, com
exigência de escolaridade su-
perior em Direito.
O certame para cartórios

já tem comissão e banca or-
ganizadora definida, confir-
mando, em outubro, o Instituto
de Estudos Superiores do Ex-
tremo Sul (Ieses) como res-
ponsável pelo concurso. Esti-

verem na disputa pela reali-
zação do certame o Instituto
Brasileiro de Formação e Ca-
pacitação (IBFC), o Instituto
Brasileiro de Apoio e Desen-
volvimento Executivo (Ibade),
o Centro de Seleção de Pro-
moção de Eventos (Cespe/Ce-
braspe) e o Instituto Brasileiro
de Educação (Ibrae).
Agora, o próximo passo

para a realização da seleção é
a publicação do edital de aber-
tura. Estão previstas avaliações
que abordarão conhecimentos
em Língua Portuguesa, Co-
nhecimentos Gerais, Registros

Públicos, Código de Organi-
zação Judiciária do Estado,
Resoluções e Provimentos do
Tribunal de Justiça e da Cor-
regedoria Geral de Justiça, Di-
reito Constitucional, Direito
Administrativo, Direito Tri-
butário, Direito Civil, Direito
Processual Civil, Direito Penal
e Direito Processual Penal,
além de Direito Comercial.
Últimos - O último concurso

do tribunal teve abertura de
238 vagas em 2014 nas funções
de Técnico Judiciário nas áreas
Judiciária, Técnico-Adminis-
trativa, Desenho Auxiliado por

Computador e Edificações e
Analista Judiciário nas áreas
Judiciária, Judiciária - Execução
de Mandados, Administração,
Arquitetura, Ciências Contá-
beis, Ciências da Computação,
Engenharia Civil, Engenharia
de Produção e Engenharia Me-
cânica. O concurso foi realizado
pelo Cespe/Cebraspe e teve
59.163 inscritos.
Para cartórios, o último con-

curso do TJ-CE aconteceu em
2010. Foram 455 vagas e as ava-
liações incluíram prova objetiva,
prova discursiva, prova prática,
prova oral e prova de títulos.
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Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão
(Seplag) de Minas Gerais

anunciou que está autorizada a
abertura de um novo concurso
público para o provimento de
16,7 mil vagas na Secretaria de
Educação. Segundo a assessoria
do órgão, serão 16.000 vagas
ofertadas para Professor de Edu-
cação Básica Regente de Aula e
700 vagas como Especialista em
Educação Básica. O edital do
certame já está sendo elaborado
pela Seplag, juntamente com o
termo de referência que visa a
contratação da banca respon-
sável pelo certame.
As vagas serão distribuidas

entre as 47 Superintendências
Regionais de Ensino, que têm
sede nas cidades de Almenara,
Araçuai, Barbacena, Campo
Belo, Carangola, Caratinga,
Caxambu, Conselheiro Lafaie-
te, Coronel Fabriciano, Cur-
velo, Diamantina, Divinópolis,
Governador Valadares, Gua-
nhães, Itajubá, Ituiutaba, Ja-
naúba, Januária, Juiz de Fora,
Leopoldina, Manhuaçu, Monte

Carmelo, Montes Claros, Mu-
riaé, Nova Era, Ouro Preto,
Pará de Minas, Paracatu, Pas-
sos, Patos de Minas, Patrocínio,
Pirapora, Poços de Caldas,
Ponte Nova, Pouso Alegre, São
João Del Rei, São Sebastião
do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo
Otoni, Ubá, Uberaba, Uber-
lândia, Unaí e Varginha.
A secretária da Educação

do estado, Macaé Evaristo, res-
salta que o concurso é parte
da política de valorização do
servidor e beneficia a educação:
"quando assumimos a gestão,

em 2015, tínhamos um quadro
de pessoal no qual menos de
1/3 era de servidores efetivos.
Com grande esforço, chegamos
agora em 2017 à marca de mais
de 50 mil servidores nomeados.
Em algumas carreiras, como
a de professor, o índice de efe-
tivos chega a 42%; mas em ou-
tras já ultrapassamos os 70%
de efetivos. São dados que de-
vem ser comemorados, porque
não há dúvida que vão impactar
positivamente no desenvolvi-
mento de nossos estudantes".
A remuneração inicial das

carreiras é fixada em R$
2.135,64 por jornada de trabalho
de 24 horas semanais.
A Secretaria de Educação

de Minas Gerais realizou seu
último concurso entre 2014 e
2015. Foram abertas 17.612 va-
gas em cargos de níveis médio
e superior, sob coordenação
do Instituto Brasileiro de For-
mação e Capacitação (IBFC),
com registro de mais de 139
mil inscritos. A seleção teve 5
editais lançados.
Foram abertas vagas no en-

sino regular para Auxiliar de

Secretaria, Orientação Educa-
cional, Supervisão Pedagógica,
Anos Iniciais do Ensino Fun-
damental, Artes, Biologia/Ciên-
cia, Educação Física, Filosofia,
Física, Geografia, História, Es-
panhol, Inglês, Língua Portu-
guesa, Matemática, Química,
Sociologia; no ensino especial
para Orientação Educacional,
Supervisão Pedagógica, Anos
Iniciais do Ensino Fundamen-
tal, Artes, Educação Física, En-
sino Religioso, Física, Geogra-
fia, Língua Portuguesa, Mate-
mática, Ensino Religioso, In-

térprete de Libras e Sala de
Recursos; e para professores
de educação básica nos con-
servatórios estaduais de mú-
sica em áreas de Artes Cênicas,
Artes Plásticas, Música, Re-
gência/Música e Instrumentos
de Percussão, Acordeon, Ca-
vaquinho, Clarineta, Contra-
baixo Acústico, Contrabaixo
Elétrico, Flauta doce, Flauta
Transversal, Guitarra, Orgão,
Piano, Piston/Trompete, Sa-
xofone, Teclado, Trombone,
Viola, Viola de 10 Cordas, Vio-
lão, Violino e Violoncelo.

A Secretaria de
Educação de Minas
Gerais (SEE-MG) já
tem autorização
para abertura de um
novo concurso
público com 16 mil
vagas para
professores e
especialistas em
Educação Básica

A Secretaria de Edu-
cação de Manaus, no
Amazonas, anunciou na
quarta-feira, 22 de no-
vembro, o lançamento do
edital e a abertura de ins-
crições do concurso pú-
blico que vai preencher
400 vagas imediatas no
magistério municipal,
mais formação de cadas-
tro reserva, para ingresso
na carreira de Professor
de Nível Superior.
O Instituto Brasileiro

de Apoio e Desenvolvimen-
to Executivo (Ibade) é quem
coordena a seleção, e ins-
creve até o dia 21 de de-
zembro de 2017, por meio
de seu site https://www.iba-
de.org.br/. A taxa de ins-
crição é de R$ 85,00.
O cargo de Professor

exige licenciatura plena
e tem salário base de R$
1.609,32 por jornada de
trabalho de 20 horas se-
manais, mais vantagens
e abonos.
As oportunidades são

para ingresso nas áreas de
educação infantil, ensino
fundamental - 1º ao 5º ano,
artes, ciências, educação
física, ensino religioso, geo-
grafia, história, língua in-

glesa, língua portuguesa e
matemática. As vagas estão
distribuídas por Divisão
Distrital por Zona - DDZ,
conforme mostram os qua-
dros II e III do edital.
A prova objetiva que

selcionará os candidatos
ocorrerá no dia 21 de ja-
neiro de 2018 e os gabari-
tos sairão no dia 23/01
pelo site do Ibade.
A validade do concurso

é de 2 anos, contados a
partir da data de publica-
ção da homologação do re-
sultado final, podendo ser
prorrogado, uma única vez,
por igual período.
O último concurso pú-

blico para a educação de
Manaus aconteceu em
2014. Por meio da banca
Funcab, foram abertas
2.124 vagas para Pedago-
go, Professor de Artes,
Professor de Ciências,
Professor de Educação
Física, Professor de En-
sino Religioso, Professor
de Geografia, Professor
de História, Professor de
Inglês, Professor de Por-
tuguês, Professor de Ma-
temática, Professor de 1º
ao 5º ano e Professor de
Educação Infantil.

Secretaria de Educação 
de Manaus abre 400 vagas

TJ do Ceará fará concurso com 
300 vagas e define banca realizadora

Governo autoriza 16 mil vagas



20>> Goiânia, segunda-feira, 11 de dezembro de 2017

rofissionais de Recursos
Humanos se deparam
em seu dia a dia com

todo tipo de formato de currí-
culos, e, infelizmente, inúmeros
destes documentos são elabo-
rados de modo que o candidato
à vaga sequer seja chamado
para uma entrevista.
O fato é que, principalmente

nesta época de crise, a quanti-
dade de currículos que rece-
bemos é enorme, e sua análise
é o primeiro passo da seleção.
Por isso, ele deve ser escrito de
uma maneira que os candidatos
consigam “vender seu peixe”.
O currículo conta a história

da trajetória profissional do
candidato e é essencial saber
contar essa história da melhor
maneira possível.  Aqui estão
as coisas que nunca devem estar
presentes em um currículo:

Poluição Visual
Fontes grandes, muita cor,

foto quando não for solicitada
(de preferência, uma de corpo
inteiro ou aquela foto sexy do
seu perfil do Facebook).
A formatação é a “cara” do

currículo, a primeira impressão.
Quanto mais poluído ele for,

mais cansativo de ler será, e
maiores as chances do recru-
tador descartá-lo de imediato.

Mais de duas páginas
Páginas e mais páginas con-

tando toda sua trajetória com
riqueza de detalhes (princi-
palmente se tiver muitos anos
de carreira), atributos físicos
e todas as suas qualidades (in-
clusive as que você não tem).
Palavras rebuscadas, sem

ser sucinto, informações ir-
relevantes que não têm a ver
com a vaga. A pessoa que está
analisando não passará do pri-
meiro parágrafo.

Erros de Português e Lingua-
gem Inadequada
Erros de gramática e abre-

viações típicas da linguagem
virtual, afinal, neste mundo tão
conectado, quem liga se o can-
didato escrever “ vc”,”pq”, “tbm”?

Escrever dessa maneira
passa uma imagem de des-
leixo, e de falta de preocupa-
ção em fazer a revisão do cur-
rículo antes de enviá-lo, o
que provavelmente vai fazer
com que o seu currículo vá
para o final da lista de inte-
resses do recrutador.

Muita exposição
Este não é necessariamente

um item de currículo, mas tem
a ver com a maneira atual de
selecionar pessoas para de-
terminada vaga. É comum que
os recrutadores olhem o perfil
do Facebook do candidato para
conhecê-lo melhor.
Se costuma fazer posta-

gens públicas, cuidado. Não
fale mal da última empresa e
dos colegas com quem traba-
lhou, não pareça preguiçoso,
ou poste algo que implique
que se comporta de uma ma-

neira diferente do que a em-
presa busca. Pois assim, seus
valores não serão compreen-
didos e suas chances de ser
selecionado param por aí.

Mentiras
Experiências profissionais

falsas exageradas, por exemplo,
diga que fala inglês fluente
quando só aprendeu o verb to
be, ou que concluiu aquele cur-
so superior, quando não passou
do primeiro período.
E acredite, se mesmo de-

pois de todas essas gafes você
ainda for chamado para uma
entrevista, os recrutadores
têm experiência para perceber
quando você mente, através
de ferramentas como testes,
entrevistas, ou mesmo pela
observação de sua linguagem
corporal -não verbal- o que
provavelmente garantirá que
você seja reprovado.

O currículo conta a
história da trajetória
profissional do
candidato e é
essencial saber
contar essa 
história da melhor
maneira possível

A Câmara Municipal
da cidade de São João de
Meriti, estado do Rio de
Janeiro, decidiu prorrogar
as inscrições do concurso
que oferta 55 vagas para
candidatos de todos os
níveis de escolaridade no
legislativo municipal.
Agora, o prazo segue até
1º de janeiro de 2018.
A Funrio coordena a

seleção que admitirá pes-
soal pelo regime estatu-
tário, que gera estabili-
dade na carreira, e tem
5% do total de vagas des-
tinadas às pessoas com
deficiência.
Candidatos de escola-

ridade fundamental po-
dem se inscrever para oito
vagas como Auxiliar Ad-
ministrativo, 10 como Au-
xiliar Operacional e duas
como Motorista categoria
"C". Para candidatos de
nível médio, estão dispo-
níveis 30 vagas como Téc-
nico Administrativo, duas
como Técnico em Finan-
ças, duas como Técnico
em Informática e três Téc-
nico em Manutenção. Por
fim, candidatos de esco-
laridade superior podem

tentar duas vagas para
Advogado Legislativo,
duas para Contador Le-
gislativo, duas para Ana-
lista Administrativo e
duas para Analista em
Tecnologia. Os salários
iniciais oferecidos serão
de R$ 1.000,00 para cargos
de nível fundamental, R$
1.500,00 para nível médio
e de R$ 3.000,00 para ní-
vel superior.
As inscrições devem

ser feitas pelo site da Fun-
rio: www.funrio.org.br.
As taxas de participação
são de R$ 55,00 para car-
gos de nível fundamental,
R$ 75,00 para funções
de nível médio e de R$
115,00 para empregos
de nível superior, com
isenção para candidatos
hipossuficientes (veja
no edital).
A aplicação das provas

objetivas acontece em 28
de janeiro de 2018, quan-
do serão cobradas ques-
tões de Português, Ra-
ciocínio Lógico, Regi-
mento Interno da Câma-
ra e Lei Orgânica de São
João do Meriti e Conhe-
cimentos Específicos. 

Por meio do Diário Oficial
do Estado no dia 9 de no-
vembro, a Secretaria Geral
do Ministério Público de Per-
nambuco fez o pedido para
realização de um novo con-
curso público em 2018 (con-
curso MP-PE). O documento
foi enviado para a Procura-
doria Geral de Justiça diante
da existência de oito cargos
vagos de servidores na ins-
tituição - veja o documento.
Devido à demanda de tra-

balho, atualmente, as pro-
motorias e vários setores ad-
ministrativos da Instituição
pleiteiam um total de 243
servidores, um número que
não pode ser absorvido pelo
MPPE no momento. Os car-
gos a serem preenchidos são
de Técnico Ministerial e Ana-
lista Ministerial.
O concurso também ser-

viria para formação de um
cadastro de reserva para in-
gressos em futuras vagas.
Atualmente, existem 17 ser-
vidores no MPPE já em con-
dições de aposentadoria. A
sugestão da Secretaria Geral
é que o concurso não seja re-
gionalizado, não restringindo
a remoção de servidores du-
rante o estágio probatório.
A realização de um exame
psicotécnico nos candidatos,
em uma das fases da disputa,
também seria importante.
"O concurso público para
preenchimento do quadro

efetivo é uma necessidade,
mesmo diante da iminência
do redimensionamento de
pessoal a ser proposto pela
Comissão de Estruturação
das Promotorias e Procura-
dorias de Justiça", avaliou o
secretário-geral do MPPE,
o promotor de Justiça Ale-
xandre Augusto Bezerra.
O último concurso público

para servidores do MPPE ocor-
reu em 2012 pela Fundação
Carlos Chagas - FCC e teve
provas aplicadas nas cidades
de Recife, Caruaru e Petrolina.
Foram oferecidas 38 vagas em
cargos de nível médio (Técnico)
e superior (Analista).Os cargos
de nível superior envolveram
as áreas de arquitetura, ciên-
cias contábeis, comunicação
social-jornalismo, engenharia
civil, informática, jurídica,
psicologia e serviço social. O
concurso foi válido até 12 de
julho de 2016. 

Atualmente, o quadro de
pessoal do Ministério Público
de Pernambuco conta com
690 servidores ativos e, do
total de cargos no órgão, 205
vagaram nos últimos 7 anos.

Técnico Ministerial
O último concurso para

Técnico Ministerial abriu va-
gas na área administrativa,
com requisito de certificado
de conclusão de curso de En-
sino Médio; e ainda para
apoio especializado nas áreas
de Contabilidade, Eletrônica,
Telecomunicações e Infor-
mática com exigência de en-
sino médio e certificado de
conclusão de curso técnico
na área. O salário inicial do
cargo é de R$ 3.049,54.
As provas aplicadas na

última seleção tiveram 60
questões, sendo 30 de conhe-
cimentos básicos e 30 de co-
nhecimentos específicos.

São João do Meriti
prorroga inscrições 

Pedido de concurso é feito
para Técnicos e Analistas

Coisas que um currículo
nunca deve possuir










