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Luís Salém quer um 
namorado e lamenta período 
sem trabalhos

INFRAESTRUTURA

Durante entrevistas concedidas ao longo desta semana, presidente citou resultados já 
alcançados, como marca de 1.860 quilômetros reconstruídos e destacou trabalho do Laboratório 
Central. “Goiás é referência no Centro-Oeste em análises da qualidade das obras. Também temos 
um manual de elaboração de projetos executivos de engenharia tido, nacionalmente, como 
rigoroso”, diz, ao pontuar fatores que asseguram excelência às ações da agência

Goinfra vai entregar 100% das rodovias 
em boas condições de trafegabilidade

Pedro Sales, presidente da Goinfra

GOIÁS NA FRENTE

Implantado oficialmente o Serviço de 
Atendimento Eletrônico Compartilhado

Presidente do Colégio Registral Imobiliário de Goiás (CORI-GO), Igor França Guedes durante o lançamento do serviço

Fotos: divulgação
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INFRAESTRUTURA

Durante entrevistas concedidas ao longo desta semana, presidente citou resultados já alcançados, como marca de 1.860 quilômetros reconstruídos e destacou 
trabalho do Laboratório Central. “Goiás é referência no Centro-Oeste em análises da qualidade das obras. Também temos um manual de elaboração de projetos 
executivos de engenharia tido, nacionalmente, como rigoroso”, diz, ao pontuar fatores que asseguram excelência às ações da agência

Goinfra vai entregar 100% das rodovias em boas condições de trafegabilidade

O QUE PARECIA SER APENAS UM 
ESFORÇO DE RETÓRICA CONDENA-
DO A SE LIMITAR A CONFERÊNCIAS 
OU CURSOS DIRIGIDOS A EXECUTI-
VOS, AGORA, ASSUME ARES DE PO-
LÍTICA DE GOVERNO PARA O SETOR 
PORTUÁRIO COM A DECISÃO da 
Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) 
de assumir as práticas com-
preendidas no conceito 
ESG. E o que significa ESG? 
Trata-se da sigla em inglês 
para Environmental, Social 
e Corporate Governance 
que engloba boas práticas 
ambientais, sociais e de go-
vernança corporativa.

Hoje, ser reconhecido 
por cuidar do meio am-
biente, promover sustenta-

ESG no setor portuário

Artigo

n Liana Lourenço 

bilidade e adotar conduta 
ética tornou-se padrão a 
ser seguido no mundo cor-
porativo e público. O tema 
engloba políticas de diver-
sidade para o ambiente de 
trabalho e projetos para re-
duzir a desigualdade social. 
Essa preocupação tornou-se 
ainda mais premente depois 
da situação de conflagração 
em que o planeta passou a 
viver com a pandemia de 
coronavírus, a ponto de 
muitos investidores terem 
aumentado sobremaneira 
seus investimentos nas cha-
madas empresas ESG, que 
se preocupam com questões 
ligadas à responsabilidade 
social. Segundo especialist 
as, até 2025, os projetos que 
priorizam esses conceitos 
deverão atingir um terço do 
mercado internacional.

Esse tema tem completa 
sinergia com o setor portu-

ário, que, por sua natureza, 
está ligado diretamente ao 
meio ambiente, além de ab-
sorver grande número de 
trabalhadores. Nesse sen-
tido, a Antaq vem se desta-
cando pela série de fiscali-
zações que tem realizado 
em Santos e em outros por-
tos, por meio das operações 
denominadas Descarte e 
Relíqua, com o objetivo de 
vistoriar a movimentação 
de produtos perigosos. A 
Antaq tem ainda executado 
ações voltadas à coibição 
do uso de água de lastro dos 
navios, que poluem mares 
e rios. São operações que 
envolvem Pol&iac ute;cia 
Federal, Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais (Ibama), 
Receita Federal, Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), Agência 
Nacional de Transportes 

DA REDAÇÃO  - “Vamos chegar 
ao final da gestão sem passi-
vo de malha”, projeta o presi-
dente da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes 
(Goinfra), Pedro Sales, so-
bre a perspectiva de zerar os 
trechos de rodovias ainda 
com problemas pontuais e 
entregar 100% das estradas 
em bom estado de trafega-
bilidade. “É uma conquista 
histórica para Goiás, que tem 
uma característica de rece-
ber tráfego pesado e de car-
retas, por ser um Estado com 
alta produção de minérios, 
agricultura e pecuária.” As 

declarações foram dadas du-
rante entrevistas concedidas 
ao longo desta semana.

As marcas alcançadas 
pelo Governo de Goiás na en-
trega de obras rodoviárias e 
a intensificação na fiscaliza-
ção dos serviços executados 
pelas empresas contratadas 
reforçam a boa perspectiva. 
Somente nos dez primeiros 
meses de 2021, a Goinfra re-
cuperou mais de 1.860 qui-
lômetros de vias pavimen-
tadas e superou os 3.800 
quilômetros sinalizados. En-
tre as rotas de escoamento 
entregues estão dois trechos 

da GO-164, no Vale do Ara-
guaia, entre São Miguel do 
Araguaia e Mundo Novo (15 
quilômetros), e o trajeto de 
Mozarlândia a Nova Crixás 
(34,5 quilômetros).

Goinfra também execu-
ta obras fundamentais para 
manter a trafegabilidade e se-
gurança nas estradas não-pa-
vimentadas do Estado, que 
representam cerca de 9 mil 
quilômetros do total de 21 
mil quilômetros de extensão 
da malha rodoviária estadu-
al. De janeiro ao final de ou-
tubro, foram realizados ser-
viços de melhoria viária em 

2.200 quilômetros em vias 
de leito natural, com inves-
timento de R$ 109 milhões.

São obras em estradas 
em leito natural que fizeram 
a diferença, por exemplo, na 
GO-452, que recebeu levan-
tamento de greide depois de 
mais de 20 anos de espera. 
O trabalho seguiu desde o 
entroncamento com a GO-
110, em Campos Belos, até a 
divisa com o estado da Bahia. 
Na região Norte do Estado, 
a Goinfra executou o mes-
mo tipo de intervenção na 
GO-353, do entroncamento 
com a BR-153, passando pe-

los distritos de Grupelândia e 
Capelinha, até chegar à divisa 
com o estado do Tocantins.

O presidente conta que 
os primeiros passos para as-
segurar bons resultados são 
dados dentro da agência com 
o trabalho do Laboratório 
Central, reaberto em 2019. 
A unidade está aparelhada 
com tecnologia de ponta, 
após receber investimentos 
que somam R$ 7 milhões, e é 
responsável pelo controle de 
qualidade das obras, a partir 
de análises de solo, resistência 
e umidade. “Hoje, a Goinfra é 
uma referência no Centro-O-

este em análise laboratorial 
de qualidade de asfalto e isso 
gradativamente foi chegando 
na ponta”. A atenção a cada 
etapa é outro diferencial do 
Governo de Goiás. “O que ga-
rante o sucesso de uma obra 
rodoviária é o bom projeto 
executivo. Nas gestões ante-
riores, a agência não possuía 
nenhum controle sobre esse 
trabalho”, ressalta, declaran-
do que os resultados eram 
uma loteria. Hoje, a Goinfra 
é referência desde o planeja-
mento à execução das obras. 

DA REDAÇÃO COM 
INFORMAÇÕES DA GOINFRA

LANÇADO EM OUTUBRO DE 2020, 
O PROGRAMA DE DESENVOLVI-
MENTO REGIONAL (PROGOIÁS) JÁ 
RECEBEU, EM POUCO MAIS DE UM 
ANO, A ADESÃO DE 191 EMPRE-
SAS, DAS QUAIS 65 já haviam 
migrado para a modalidade 
no ano passado. Em 2021, 
migraram 50, enquanto 76 
novas empresas aderiram 
ao programa.

Regulamentado pelo 
decreto nº 9.734, o ProGoi-
ás, que veio para substituir 
os programas Produzir e 
Fomentar, oferece crédito 
outorgado, sem financia-
mento, com promessa de 
garantir segurança jurídi-
ca e impessoalidade para 

ProGoiás, um ano de sucesso

Artigo

n Ivone Maria da Silva

agricultura e pecuária.” As 

o setor industrial. Com as 
novas regras, o que se espe-
ra é a expansão, moderni-
zação e diversificação dos 
setores industriais, apesar 
dos problemas provocados 
pela pandemia de corona-
vírus (covid-19).

Superado esse mal, que 
começa a perder força, com 
certeza, o ProGoiás, com va-
lidade até 2032, haverá de 
cumprir os objetivos que 
justificaram a sua criação: o 
aumento da competitivida-
de entre contribuintes; a ino-
vação e a renovação tecnoló-
gicas; o aumento da geração 
de empregos; a redução das 
desigualdades sociais e re-
gionais; o estímulo à forma-
ção ou o aprimoramento de 
arranjos produtivos locais; 
e a ampliação do aproveita-
mento da cadeia produtiva.

São esses benefícios es-

pecialmente interessantes 
para os estabelecimentos 
que exerçam atividades 
industriais no Estado e 
pretendam realizar investi-
mentos para a implantação 
de novo empreendimento 
industrial, ampliação de fá-
bricas e a revitalização de 
indústrias paralisadas.

Os investimentos previs-
tos no programa devem ser 
de valor correspondente, no 
mínimo, ao porcentual de 
15% do montante do crédito 
outorgado, estimado para os 
primeiros 36 meses de frui-
ção do benefício. Devem ser 
discriminados em terrenos, 
obras civis, veículos, máqui-
nas, softwares, equipamen-
tos, instalações e demais in-
vestimentos relacionados à 
implantação e à ampliação. 
Já na revitalização é dispen-
sada a apresentação de novos 

investimentos. A aplicação 
da verba deve ocorrer e ser 
comprovada no prazo de até 
três anos, contados a partir 
do mês seguinte ao do início 
da fruição do benefício do 
cr&eacute ;dito outorgado.

De fato, umas das prin-
cipais vantagens é o crédito 
outorgado sem financia-
mento, pagando-se apenas 
a taxa referente ao Fundo de 
Proteção Social do Estado 
(Protege-Goiás). Enquanto 
no Produzir a cobrança é 
de 15%, o percentual inicial 
do ProGoiás é de 10%, cain-
do para 6% a partir do 25º 
mês no programa. O acom-
panhamento do ProGoiás 
também deve ser rigoroso, 
pois a auditoria se torna 
mensal, por meio da entre-
ga do SPED fiscal, processo 
de escrituração digital da 
Receita Federal, chamado 

também de Escrituração 
Fiscal Digital (EFD), que de-
termina que os contribuin-
tes enviem informações so-
bre Imposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e Impos to sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI). Ou seja: é a digitaliza-
ção de todas as informações 
de interesse do fisco com os 
seus contribuintes.

Embalado pelo êxito do 
ProGoiás, o governo acaba 
de instituir o ProGoiás Rural, 
que assegura ao agricultor a 
concessão de crédito outor-
gado ICMS, no porcentual 
de 5% até 6%, sobre o valor 
da base de cálculo corres-
pondente às operações inte-
restaduais com os produtos 
agropecuários produzidos 
em Goiás para outros Esta-
dos, sem aplicabilidade nas 
operações com mercadorias 

adquiridas para revenda. 
Para tanto, o contribuinte 
deverá recolher de 1% a 15% 
para o Protege-Goiás.

Com isso, o governo 
espera que sejam criadas 
condições para consolidar a 
agricultura familiar, expan-
dir o setor do agronegócio, 
aumentar a competitivida-
de dos contribuintes, im-
pulsionar a inovação e a re-
novação tecnológicas bem 
como incentivar a geração 
de empregos. É o que já se 
começa a ver por aqui.  

IVONE MARIA DA SILVA, 
ECONOMISTA, É DIRETORA-PRE-
SIDENTE DA IMASE ASSESSORIA 
E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, DE 

GOIÂNIA, EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM AUDITORIAS E PROJETOS DE 
VIABILIDADE ECONÔMICA PARA 
INVESTIMENTOS E INCENTIVOS 
FISCAIS. E-MAIL: DIRETORIA@

IMASE.COM.BR

Terrestres (ANTT), compa-
nhias docas, Capitania dos 
Portos, Corpo de Bombeiros 
e Exército Brasileiro.

De se destacar também 
é o estudo que a Antaq tem 
desenvolvido para identi-
ficar os impactos causados 
pelas mudanças climáticas 
nos portos brasileiros. Esse 
estudo vai ajudar a identi-
ficar as necessidades de 
prevenção e mitigação dos 
principais riscos a que os 
portos estão sujeitos com as 
mudanças climáticas.

A esse estudo deve-se 
agregar as atividades de edu-
cação ambiental que aquela 
agência faz na região ama-
zônica, procurando envolver 
prefeituras, empresários e 
comunidades ribeirinhas na 
coleta seletiva em embarca-
ções que navegam naqueles 
rios. Essa postura é espe-
cialmente importante para 
que seja revertida a imagem 
desfavorável que o País tem 

passado para a comunidade 
internacional, hoje muito li-
gada a queimadas e desma-
tamentos ilegais e ocupação 
irregular de terra.

Deve-se levar em conta 
ainda que o conceito ESG 
não constitui apenas uma 
questão ideológica, mas de 
sobrevivência para as em-
presas de um modo geral. 
Afinal, as grandes corpo-
rações e os fundos de in-
vestimentos mundiais já 
deixaram uma mensagem 
explícita de que não que-
rem associar seus recursos 
a empresas que não tenham 
comprometimento com re-
gras de inclusão social, cau-
sas ambientais e de respeito 
à ética e às boas regras com-
portamentais.

Portanto, o conceito 
ESG hoje pode ser usado 
para dizer quanto um ne-
gócio vale quando busca 
formas de minimizar seus 
impactos no meio am-

biente, procura construir 
um mundo mais justo e 
responsável para as pes-
soas em seu entorno e tra-
ta de manter os melhores 
processos administrativos. 
Em outras palavras: no se-
tor portuário, tornam-se 
cada vez mais fundamen-
tais ações que levem em 
conta as noções de sus-
tentabilidade, procuran-
do suprir as necessidades 
dos seres humanos, sem 
comprometer o futuro das 
próximas gerações.

LIANA LOURENÇO MARTI-
NELLI, ADVOGADA, PÓS-GRADUADA 

EM GESTÃO DE NEGÓCIOS E 
COMÉRCIO INTERNACIONAL, É 
GERENTE DE RELAÇÕES INSTI-

TUCIONAIS DO GRUPO FIORDE, 
CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS 
FIORDE LOGÍSTICA INTERNA-
CIONAL, FTA TRANSPORTES E 

ARMAZÉNS GERAIS E BARTER CO-
MÉRCIO INTERNACIONAL. E-MAIL: 

FIORDE@FIORDE.COM.BR. SITE: 
WWW.FIORDE.COM.BR
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TRÊS RANCHOS

Associação Berimbau de Ouro 
realiza formatura de Capoeira
Divulgação

Hoje, 04 de dezem-
bro, a Associação Berim-
bau de Ouro realiza na 
Quadra Municipal Eni 
Dutra Cavalcante, loca-
lizada no Centro da ci-
dade de Três Ranchos, a 
partir das 15 horas, a for-
matura dos participantes 
do projeto “Batukê”. 

O projeto “Batukê”, 
que conta com o apoio 
do Fundo de Arte e Cul-

tura do Estado de Goiás, 
proporcionou a crianças 
e adolescentes de Três 
Ranchos uma formação 
artística em Capoeira e 
também em Maculelê, 
Jongo, Samba de Roda, 
Coco e Ciranda. 

O evento de hoje será 
apresentado pelos pro-
fessores Pablo Dino e Flá-
via Sereia, que têm mais 
de 20 anos de atuação na 

Capoeira e que coorde-
nam esta ação. A Prefei-
tura de Três Ranchos e 
as Secretarias de Cultu-
ra, Educação, Esporte e 
Ação Social são apoiado-
ras do evento. 

Para mais informações 
basta acessar as páginas 
da Associação Berimbau 
de Ouro no Facebook, Ins-
tagram e YouTube. 

DA REDAÇÃO

COLINAS DO TOCANTINS

Assinado convênio para reabertura de 
maternidade e autoriza obras estruturantes

Em Colinas do Tocantins, 
onde cumpriu agenda de tra-
balho nessa quarta-feira, 1º 
de dezembro, o governador 
do Estado do Tocantins em 
exercício, Wanderlei Barbo-
sa, assinou convênio com a 
Prefeitura local para reaber-
tura da maternidade do Hos-
pital Municipal de Colinas, 
realização de licitação para 
reconstrução da Rodovia TO-
335 e autorizou a retomada 
das obras de asfaltamento do 
setor Santa Rosa.

O Hospital Municipal de 
Colinas conta com 70 leitos, 
dos quais 20 são destinados 
à maternidade. O local está 
desativado há mais de três 
anos e a partir do convênio 
o Governo do Tocantins vai 
repassar à Prefeitura de Co-
linas o equivalente a R$ 6 
milhões para manutenção 
da unidade. O governador 
Wanderlei Barbosa entende 
que a maternidade de Coli-
nas é estratégica, vai benefi-
ciar várias cidades do entor-
no e desafogar as  unidades 
de Araguaína e de Palmas. 
Afirmou também que essa 
parceria faz parte de um tra-
balho que está desenvolven-
do com os municípios para 
melhorar a prestação dos 
serviços de saúde em todo 
o Estado. “É uma parceria 
que visa também diminuir 

o fluxo das grandes cidades 
como Araguaína, Palmas e 
Gurupi, e essa parceria aqui 
em Colinas vai permitir que 
os partos das mulheres de 
Colinas sejam realizados na 
própria cidade. Colinas tem 
uma estrutura avançada, 
portanto, acredito que essa 
parceria vai dar certo e que-
remos estender às demais ci-
dades”, explicou. O Governa-
dor sustentou mais uma vez 
que está trabalhando para 
estruturar o Tocantins em to-
das as áreas e neste contexto 
a saúde é uma prioridade.

O prefeito de Colinas do 
Tocantins, Josemar Carlos 
Casarin, agradeceu o des-
prendimento do governador 
Wanderlei Barbosa e expli-
cou que a maternidade não 
vai beneficiar apenas Coli-
nas, mas também os mu-
nicípios vizinhos. “Agora os 
nossos colinenses poderão 
nascer em casa”, ressaltou o 
prefeito Casarin lembrando  
que outros seis municípios 
serão beneficiados direta-
mente com a maternidade, 
além de desafogar unidades 
de outros centros.

SETOR SANTA ROSA
O Governador também 

autorizou o reinício e vis-
toriou as obras de asfalta-
mento do setor Santa Rosa, 

realizadas pelo Governo do 
Tocantins. Ao todo são 3,3 
mil metros quadrados de 
ruas, com um investimen-
to de R$ 3.095 milhões. Wa-
nderlei Barbosa ressaltou 
que as obras representam 
qualidade de vida para a po-
pulação e que o Governo do 
Estado está estabelecendo 
parcerias com os municípios 
para levar as ações reclama-
das pela comunidade.

RODOVIA TO-335
Durante a solenidade o 

governador Wanderlei Bar-
bosa autorizou a Secretaria 
da Infraestrutura a realizar a 
licitação para reconstrução da 
Rodovia TO-335, trecho de 70 
km entre Colinas do Tocan-
tins e o entroncamento da TO-
010. A rodovia constitui uma 
das principais do Estado e é 
de fundamental importância 
para o escoamento da pro-
dução. São cerca de mil ca-
minhões que trafegam diaria-
mente na época da safra pelo 
trecho rodoviário carregados 
de grãos fazendo transbordo 
da carga no pátio multimo-
dal da empresa VLI Logística, 
em Palmeirante, que recebe 
a produção agrícola, inclusive 
de outros estados.

COM INFORMAÇÕES DE JARBAS 
COUTINHO\GOVERNO 

DO TOCANTINS

GOIÁS NA FRENTE

O serviço oferece o atendimento virtual por todos os cartórios de registro de imóveis pela internet. O SAEC é previsto no Provimento n. 89/2019, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), modernizando o serviço ao conectar com outros sistemas já existentes

Implantado oficialmente o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado

DA REDAÇÃO  - Foi implanta-
do nesta terça-feira (30/11) 
o Serviço de Atendimento 
Eletrônico Compartilhado 
(SAEC) em Goiás. O Esta-
do é o primeiro do Brasil a 
implantar oficialmente o 
serviço, que oferece o aten-
dimento virtual por todos os 
cartórios de registro de imó-
veis pela internet. O SAEC é 
previsto no Provimento n. 
89/2019, do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), mo-
dernizando o serviço ao co-
nectar com outros sistemas 
já existentes.

A implantação oficial 
ocorreu em solenidade reali-
zada no Salão Nobre da Presi-
dência do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJGO) 
e contou com a presença do 
juiz auxiliar da Corregedoria-
-Geral da Justiça do Estado de 
Goiás, Ricardo Dourado; do 
presidente do Colégio Regis-
tral Imobiliário de Goiás (CO-
RI-GO), Igor França Guedes; 
do presidente do Operador 
Nacional do Sistema de Re-
gistro de Imóveis Eletrônico 
(ONR, Flauzilino Araújo dos 
Santos; do Corregedor-Geral 
da Justiça, desembargador Ni-
comedes Domingos Borges;e 

do presidente do Tribunal de 
Justiça de Goiás, desembarga-
dor Carlos Alberto França.

Na ocasião, o juiz auxi-
liar da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Goiás, 
Ricardo Dourado, ressaltou 
a inovação, agilidade e segu-
rança jurídica proporciona-
das com a disponibilização 
do SAEC para os usuários e 
para a sociedade. “Goiás vive 
literalmente uma revolução 
digital na atual gestão, do 
desembargador Nicomedes. 
As pessoas de suas casas ou 
de qualquer lugar do planeta 
que tenha internet podem 
utilizar o Sistema de Regis-
tro Eletrônico de Imóveis, 
buscar uma certidão, buscar 
bens, fazer um registro de es-
critura, tudo on-line”, relatou.

Pelo site https://registra-
dores.onr.org.br, vários ser-
viços de registro de imóveis 
já estão disponíveis como 
certidões digitais, e-proto-
colo, buscas de bens, usuca-
pião extrajudicial. De acordo 
com o juiz auxiliar, durante 
esse momento de implan-
tação alguns dos serviços 
estão sendo prestados de 
forma on-line, mas a previ-
são é que todos os serviços 

sejam disponibilizados pela 
plataforma. “É um projeto 
de implantação, então va-
mos começar com o registro, 
o e-protocolo e com a busca 
de certidões. Logicamente, 
com o tempo, vamos evo-
luindo para os outros servi-
ços”, explicou.

20 CARTÓRIOS JÁ 
ADERIRAM AO SISTEMA

Atualmente, o Estado de 
Goiás já conta com 20 cartó-
rios aderidos voluntariamen-
te ao sistema e habilitados a 
fazerem o registro eletrônico. 
O juiz auxiliar afirmou que há 
um cronograma que prevê 
a adesão gradual de todos 
os cartórios de registro de 
imóveis do Estado de Goiás 
até 30 de julho de 2022. “Fico 
muito feliz e espero que o sis-
tema funcione. Os demais 
cartórios que não ainda não 
aderiram, peço a gentileza 
de aderirem o quanto antes, 
para trazer mais essa facilida-
de para o usuário”, afirmou.

Para representar os regis-
tradores de imóveis de Goiás, 
o presidente do Colégio Re-
gistral Imobiliário de Goiás 
(CORI-GO), Igor França Gue-
des, discorreu sobre a impor-

tância desse momento para o 
registro de imóveis no Estado 
de Goiás e citou os benefícios 
que o sistema implantado 
traz para o usuário. “Se antes 
o usuário precisaria visitar os 
sites de cada cartório e, em 
um segundo momento, visi-
tar as centrais estaduais das 
27 unidades da federação, 
agora basta entrar num úni-
co site que ele vai ter acesso 
aos serviços prestados pelos 
registros de imóveis do Brasil 
inteiro”, declarou.

Além de garantir maior 
segurança nos serviços de 
registro de imóveis, o usuário 
pode solicitar uma certidão 
pelo SAEC não só no horário 
de expediente da serventia, 
pois o serviço está disponível 
para todos os usuários 24 ho-
ras por dia. “Isso implica em 
um ganho de tempo, uma 
agilidade muito grande, tra-
zendo mais conforto para o 
usuário e demonstra a efi-
ciência do nosso sistema”, 
defendeu Igor.

O Corregedor-Geral da 
Justiça declarou que a im-
plantação do sistema era um 
sonho desde o início da atual 
gestão do TJGO e mencionou 
a importância da atuação 

conjunta da Corregedoria, da 
Presidência do Tribunal e dos 
registradores de imóveis para 
tornar esse sonho realidade.

Por fim, para encerrar a 
solenidade, o presidente do 
TJGO destacou a junção dos 
esforços para implantar o 
SAEC em Goiás e a impor-
tância da plataforma para 
o usuário. “O oferecimento 
desse serviço à sociedade 
24h por dia é fundamental 
para que os nossos clientes, 
podemos dizer assim, a nos-
sa sociedade possa ser bem 
atendida. Se o foro judicial 
tem processo no ar 24 horas 
por dia, o advogado pode ir 
lá peticionar, a parte pode 
acessar, por que não essas 
ferramentas não podem ser 
colocadas à disposição da 
sociedade?”, questionou.

Na oportunidade, Carlos 
Franças citou ainda a reali-
zação do segundo concurso 
para provimento das serven-
tias extrajudiciais no Estado. 
“Essa turma nova que chega-
rá vai encontrar o extrajudi-
cial em um novo patamar e 
isso só vem em prol da nossa 
sociedade. Com essa dedica-
ção, com esse empenho dos 
cartorários, com essa fun-

damental atuação da Corre-
gedoria, nós vamos avançar 
cada vez mais”, garantiu.

A implementação e o 
início do funcionamento 
do Serviço de Atendimento 
Eletrônico Compartilhado 
(SAEC) é um dos primeiros 
passos para efetivar o Siste-
ma de Registro Eletrônico de 
Imóveis (SREI). Pelo SAEC, 
os usuários poderão solici-
tar os serviços de registro de 
imóveis, como emissão de 
certidão de matrícula que se-
rão encaminhados para os 
respectivos cartórios.

Gerido e mantido pelo 
Operador Nacional do Sis-
tema de Registro Eletrônico 
de Imóveis (ONR), ao qual 
todos registros de imóveis 
do país estão vinculados, a 
plataforma possibilita que 
Corregedorias Gerais da Jus-
tiça dos estados, bem como a 
própria Corregedoria Nacio-
nal de Justiça, acompanhar 
a eficiência das serventias e 
realizar inspeções remotas. 
Com maior facilidade na fis-
calização, os serviços passam 
a ser prestados com maior 
segurança jurídica e fé públi-
ca para o usuário. 

COM ROTA JURÍDICA
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Dois tempos
1. Em um ambiente tecnológico e desenvolvido 

para recebe fãs de jogos eletrônicos, cosplays, animes, 
mangás e afins, a primeira edição do GGF – Geek 
Game Fest vai oferecer descontração, entretenimento 
e conhecimento, numa área coberta de 2 mil m², no 
ParkShopping, nos dias 04 e 05 de dezembro. Haverá 
palestras e encontros com influenciadores e Youtu-
bers, duas arenas Free Play para campeonatos e jogos 
em rede, experiência em VR  Exposhop com exposição 
e loja de acessórios, lounge e praça de alimentação.

2. Para o público infantil, será realizado um Con-
curso de Cosplay Mirim para a meninada de até 12 
anos. Vencem os que apresentarem o melhor figurino. 
O jornalista e criador de conteúdo Eldo Gomes será o 
apresentador do evento, que fará várias lives no per-
fil @EldoGomes para influenciar apaixonados pelo 
universo geek e gamer em seus conteúdos sobre o 
evento. A narração dos jogos fica por conta de Isa e do 
Montoro. A palestra sobre e-Sports será conduzida por 
Moacyr Alves, embaixador da MK + Academy.

Quarteto em mostra
Segue até o dia 25 de dezembro, no hall do Hotel 

Serras de Goyas, no Setor Bueno, a exposição coletiva 
‘XX Quarteto em Mostra’, reunindo quatro grandes 
nomes das artes plásticas goiana: Alessandra Teles, 
Dalmo Antônio, Helenilce Gusmão e Luciana Macha-
do. Helenilce Gusmão, que é natural de Uruana (GO), 
e residente em Goiânia há muitos anos,  começou 
a produzir as suas primeiras obras, aos oito anos de 
idade, algumas delas, como tema central o cotidiano. 
A artista criou um estilo próprio, bem característico, 
denominado “Arte Virtual”, em que as linhas dão mo-
vimento às suas composições.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? 
Aveia com leite é um 
esfoliante natural.
n EXPOSIÇÃO - A 
Vila Cultural Cora 
Coralina, no Setor 
Central, abriga a 
mostra do artista 
plástico Diogo 
Rustoff, até a quarta-
feira, dia 22 de 
dezembro.
n TEATRO POPULAR 
- O Centro Municipal 
de Cultura Goiânia 
Ouro, unidade da 
Secretaria Municipal 
de Cultura (Secult), 
por meio de uma 
parceria entre a 
Prefeitura de Goiânia 
e o Sindicato 
dos Artistas em 
Diversão do Estado 
de Goiás (SATED/
GO), sedia até o dia 
17 de dezembro, 
o 1º Festival de 
Teatro Popular, 
com apresentações 
teatrais gratuitas 
de quarta-feira a 
domingo.

n A DERIVA - Artista 
multifacetado, Sérgio 
Guizé acaba de 
lançar a primeira 
parte do seu álbum ‘à 
Deriva’. Projeto este, 
que apresenta outra 
parte do universo 
do cantor e ator. As 
cinco músicas já 
estão disponíveis em 
todas as plataformas 
digitais. Nascido em 
Santo André (SP), 
Guizé desde muito 
novo mostrava suas 
habilidades artísticas. 
Ele pinta, toca e 
representa, e de 
maneira orgânica e 
intuitiva, formou sua 
essência criativa

OLHAM ELES 
Após seu show no Teatro Goiânia, o cantor Diogo 
Nogueira que veio a Goiânia, também para divulgar 
o destino “Rio de Janeiro”, recebeu no seu camarim 
a proprietária do buffet do Restaurante Ankai Seleto, 
empresária Lucíola Vitória e sua filha Sophia Vitória. O 
buffet cuidou do menu do camarim do artista

Sandro Juliano

NOVO ESPETÁCULO 
A banda “Roupa Nova” aterrissa em Goiânia, para 
única apresentação, na noite de sábado, dia 11 de 
dezembro, no Centro de Convenções da PUC–GO, A 
programação conta ainda com happy hour, a partir das 
18 horas. Os ingressos já estão a venda pelo site www.
furandoafila.com.br e nas Òticas Diniz

Divulgação

Divulgação

Bruno Gagliasso tenta 
fazer compra online e vendedor não 
acredita que é ele: 'Sou o Batman'

Bruno Gagliasso com-
partilhou um registro en-
graçado em suas redes so-
ciais. A foto mostra uma 
conversa de um aplicativo 
de mensagem, onde o ar-
tista se identifica para o 
vendedor de algum ma-
terial, mas o mesmo não 
acredita que esteja falando 
com o ator. Na legenda da 
postagem ele brincou com 
a situação:

"Eu só queria comprar 
umas coisas pro Rancho… 
vocês também precisam 
mandar áudio pra provar 
que vocês são vocês?"

Bruno envia uma men-
sagem se identificando e o 
vendedor responde:

"Sou o Batman, não co-
menta com ninguém".

Nos comentários, os 
seguidores do marido de 
Giovanna Ewbank se di-
vertiram com a história 
postando muitas risadas, 

incluindo famosos como 
Zulu e Fernanda Nobre. A 
deputada federal Vivi Reis 
disse que também não 
acreditaria se estivesse no 
lugar do vendedor. 

"Não expõe o Batman", 
brincou um seguidor.

"As dores de ser famo-
so", disse outro.

"Quando você me 
mandou uma mensagem 

a primeira vez eu tirei um 
print pra guardar, porque 
pensei “se for fake vai ser 
engraçado, se não for eu 
morri”", comentou o ator 
Vitor diCastro. 

"E conseguiu provar?", 
quis saber um internau-
ta, ao que Bruno respon-
deu: "Naõ!!! Nem consegui 
comprar o que precisava", 
com emoji de risada.

Luís Salém quer um namorado e lamenta 
período sem trabalhos: 'Se virando como dá'

Aos 58 anos, Luís Sa-
lém já se habituou a Sal-
vador, após deixar o Rio e 
se mudar para Bahia. "Um 
projeto de vida", segundo 
ele, que diz ter uma re-
lação forte com a região. 
Também por lá, é claro, 
o artista sentiu o peso da 
pandemia: os trabalhos 
diminuíram e o artista fi-
cou mais de um ano sem 
exercer a profissão, o que 
acarretou problemas fi-
nanceiros. Sobreviver de 
arte tem seus desafios. 
Salém, por exemplo, re-
cebe por obra que faz na 
telinha. Atualmente, ele 
confessa que se apresenta 
em palcos quando é con-
vidado. "A gente vai se vi-
rando como dá para ser", 
diz ele em entrevista ao 
"Gay.blog".

Antes, ele integrava o 
elenco de "Os homens são 
de marte e é para lá que eu 

vou", junto com Mônica 
Martelli, no GNT. A atração, 
porém, não retornará à gra-
de de programação do canal.

"Não é tranquilo você 
sobreviver neste país. Não 
é nenhum pouco tran-
quilo, ainda mais sem um 
emprego, é complicado. 
Mas a gente vai se virando 
como dá, vai se adaptando 
às novas realidades, aos 
novos momentos da vida 
e vamos levando", acres-
centa ele, que gostaria de 
retornar à TV.

"Agora que a gente está 
começando a perceber que 
podemos inventar com essa 
coisa da internet, com es-
sas possibilidades. Mas ge-
ralmente a gente espera um 
convite, um convite para 
trabalhar na TV. Mas estou 
aberto a possibilidades. A 
vida está difícil para todo 
mundo, não só para mim. 
Mas dias melhores virão".

Salém está solteiro, 
mas não esconde que gos-
taria de encontrar alguém 
para dividir o dia a dia.

"Atualmente, não es-
tou namorando. Não sei 
se é mais difícil namorar 
uma pessoa pública, eu 
acho difícil namorar, né? 
Difícil você ficar com al-
guém. Tem todas as difi-
culdades do mundo que 
você vai vencendo essas 
etapas. Claro que tenho 
vontade, quem não está 
namorando e disser que 
não quer namorar, eu 
acho que está meio que 
mentindo. A gente quer 
encontrar alguém para 
curtir, para dividir, para 
ir à praia, tomar um sor-
vete, ir ao cinema, para 
conversar, para ver as coi-
sas. Tenho bons amigos, 
mas estou na pista, amor, 
'enquanto tiver bambu, 
flecha neles' ".
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Mercado e Marketing
CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL - A CRV Industrial e a Cooper –Rubi, usinas sucroenergéticas 
localizadas no Vale do São Patrício (GO), receberam a certificação internacional Halal, que assegura 
que os produtos alimentícios foram produzidos de acordo com a jurisprudência islâmica, e, portanto, 
estão competentes a serem exportados para países muçulmanos. Essa é a primeira vez que as unidades 
conquistaram essa certificação que garante a exportação do alimento, no caso o açúcar cristal branco, 
para essas nações do mundo. As auditorias foram realizadas remotamente.

Mulher pergunta pro marido:
– Meu bem, que você faria 

se soubesse que o mundo 
ia acabar daqui a dez minutos?
– Eu faria amor com você, querida!
– E nos outros nove minutos e meio?

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

O Rio Quente e Costa do Sauípe parcelam 
diárias  para o Natal e Réveillon 
EM ATÉ 12 VEZES NO CARTÃO - Os destinos 
Rio Quente (GO) e Costa do Sauipe (BA) oferecem 
preços que podem ser parcelados no cartão, para 
o Natal e o Réveillon, nas suas diárias. Com a 
temática Natalize, o Sauipe Resorts oferece diárias 
a partir de R$ 862,05. Já para o Réveillon dos 
Encantos, diárias a partir de R$3.118,61. Nos dois 
períodos, diárias em 12 X sem juros no cartão, para 
um adulto em apartamento duplo. Crianças até 4 
anos e 11 meses não pagam. All Inclusive. Mais 
informações no site: www.costadosauipe.com.br.  
No Rio Quente, no Natal, Natalize, as diárias são a 
partir de R$1.230,22 por pessoa, em apartamento 
duplo, no Hotel Pousada. Já, o Réveillon dos 
Encantos, no Hotel Cristal, do grupo, as diárias são 
a partir de R$3.202,75 por pessoa, em apartamento 
duplo. Importante! Em ambos os hotéis, as 
crianças até 11 anos não pagam.  Preços em até 
12X sem juros no cartão. Meia Pensão. Para mais 
informações acesse www.rioquente.com.br 

Restaurante Cateretê completa 
25 anos no mercado goiano
A CASA ANUNCIA NOVIDADES - O 
Restaurante Cateretê no Setor Bueno em 
Goiânia um dos mais tradicionais de Goiânia, 
completou no mês de novembro, 25 anos. 
O Cateretê referência em cortes nobres de 
carnes anuncia novidades no seu cardápio, 
em comemoração ao seu aniversário. Agora a 
casa tem rodízio de carnes, sem espetos, com 
mais de 35 itens que são levados à mesa do 
cliente. As carnes passam em estilo Steak. O 
restaurante traz também cortes diferentes para 
seu cardápio e rodízio como Tomahawk e New 
Steak Angus, que são carnes extremamente 
macias, saborosas e feitas na grelha. 

Paris 6 passa 
a ser a casa oficial 

da Stella Artois em Goiânia
PARCERIA ENTRE O 
RESTAURANTE E A 

CERVEJA – Localizado 
no Goiânia Shopping, o 

Restaurante Paris 6 passa a 
ser a casa oficial da cerveja 

Stella Artois, por meio de 
parceria firmada entre as duas 

casas, que tem tudo pra dar 
certo. Desde 29 de novembro, 

os clientes podem desfrutar 
das melhores experiências que 

a casa parisiense e a cerveja 
podem proporcionar.

Fotos: Divulgação/Ilustração

Não há exibição. 
Malhação “Sonhos”

resumo de novelas

Nos Tempos do Imperador

Reality Show

Quanto Mais Vida Melhor

Um Lugar ao Sol

Caxias inicia as buscas 
ao Imperador. Pedro ouve 
quando Filinto e Joel con-
versam sobre sua entrega 
a Solano Lopez. Luísa e Te-
resa têm um mau pressen-
timento. Samuel resgata 
Pedro. Caxias detém Joel, 
mas Filinto consegue fugir. 
Samuel desconfia do com-
portamento de Tonico. Cax-
ias repreende Pedro. Pilar se 
preocupa com a saúde de 
Irmã Clarice. Tonico tira a vi-

da de Joel, e Nino se espan-
ta com o deputado. Sam-
uel comenta com Olu que 
desconfia de Tonico. Irmã 
Clarice não resiste, e Pilar 
constata que o cólera che-
gou ao Rio de Janeiro. Pilar 
teme que se instale uma ep-
idemia de cólera na cidade. 
Começa a noite para damas 
no cassino. Samuel afirma 
para Olu que desconfia de 
que Tonico esteja envolvido 
no sequestro a Pedro. 

Guilherme e Neném 
se desentendem. Cora 
intimida Flávia. Carmem 
afirma que Paula será 
homenageada na inau-
guração de seu creme. O 
Oficial de Justiça chega 
com o alvará de soltura 
de Flávia, e Neném leva 
a dançarina para sua ca-
sa. Odete expulsa Juca 
de casa. Bianca, Tina e 
Soraia vão juntas para a 
casa de Tigrão. Osval-

do revela a Neném o que 
sente por Nedda. Rose 
ajuda Joana a salvar a 
vida de uma criança. 
Marcelo convence Pau-
la a ir à inauguração do 
creme Wollinger. Carmem 
decide procurar Neném. 
Neném vê Rose e vai ao 
seu encontro. Um car-
ro fecha a moto de Car-
mem, que vai na direção 
do ex-jogador. Osvaldo 
se preocupa com Neném.

Raul Gil - Raul Gil 
com seu bom humor e 
irreverência inova com 
as revelações da músi-
ca brasileira no concur-
so Jovens Talentos, a 
polêmica do Pra Quem 
Você tira o Chapéu? e os 
talentos da molecada.
A Fantástica Máquina 
de Sonhos - Depois de 
descobrirem que a tele-
dramaturgia está parada, 
e talvez nunca mais volte 

a produzir novelas, Naty, 
Joca, Beto e Luna entram 
nos estúdios do SBT com 
uma missão: achar a lâm-
pada mágica e fazer com 
que a Máquina de Son-
hos volte a funcionar.
Bake off Brasil - A Cereja 
do Bolo -  Os momentos 
marcantes, os resultados 
mais surpreendentes, os 
truques culinários e os bas-
tidores das receitas da ten-
da mais doce do Brasil.

Christian/Renato está 
decidido a desmascarar 
Túlio. Josias diz a Lara 
que viu o irmão de Chris-
tian no estacionamento do 
aeroporto, pensando que 
era o ex-colega de tra-
balho. Cecília fica choca-
da ao saber por Felipe que 
ele e Rebeca se beijaram. 
Mercedes avisa a Chris-
tian/Renato que Santiago 
sofreu um infarto, e Bár-
bara acusa Érica. Bárba-
ra fica intrigada ao saber 
que Janine não poderá 

mais frequentar o curso 
de escrita. Christian/Re-
nato inventa uma descul-
pa para sair da reunião 
da Redentor, ao descobrir 
que Anchieta participaria 
do encontro. Túlio espera 
Renato/Christian em um 
restaurante, acompanha-
do de Anchieta. Bárbara 
perde o celular a caminho 
da casa de Janine e é aju-
dada por Lara. Christian/
Renato deixa o restau-
rante assim que avista 
Anchieta com Túlio. 
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O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS ASSALARIADOS 
RURAIS DE LUZIÂNIA, CIDADE OCIDENTAL, NOVO GAMA E   VALPARAÍSO 
DE GOIÁS - CNPJ. 01.370.573/0001-70, Por meio de seu representante legal a 
Presidente Pollyanny Borges Fernandes, brasileira, assalariada rural, viúva, RG: 
5.476.768 - SSP/MG, CPF: 045.902.541.40, residente no assentamento P.A Buriti, 
Lote: 87, zona rural na cidade de Luziânia – GO. E-mail: pollyannyborges.01@
gmail.com, Telefone: 61-9 9860-3010, residente na chácara colônia, na cidade de 
Luziânia - GO, Segundo o Art. 21. Parágrafo 1º, 2º e 3º do estatuto social; Convoca 
a todos os membros da entidade para a Assembleia Geral a realizar-se no dia 20 
de dezembro de 2021, às 14h no endereço de sua sede na Avenida Central, 273, 
Centro, CEP-72.800.330. Luziânia. Goiás, para tratarem e deliberarem os assuntos 
da ordem a seguir: 
1- Reforma do estatuto social; 
2- Alteração do Nome do Sindicato.

Luziânia; GO. 04 de dezembro de 2021
________________________________________

Pollyanny Borges Fernandes  
Presidente
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Página Bonita

O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

Desinchá lança pré-treino com sabor de café expresso
Desincoffee Extreme é novo bulletproof coffee da marca 
com blend exclusivo voltado à alta performance física e 
mental 
Desin Company, empresa detentora da Desinchá, apresenta ao 

mercado sua nova versão de bulletproof coffe, o Desincoffee 
Extreme, destinado a atletas de alta performance. A 
novidade chega como opção de pré-treino que fornece 
energia duradoura com sabor já bastante apreciado pelo 
brasileiro, o de café expresso.

Explorando componentes naturais, a fórmula tem efeito estimulante, 
energético, termogênico e diurético sem o uso de aditivos artificiais. Entre os principais 
ingredientes, a alta concentração de cafeína, em versão time release, proporciona 
o aumento do estado de alerta, concentração e resistência com absorção gradual 
pelo organismo, o que proporciona benefícios duradouros e evita o efeito rebote. Já a 
taurina presente na fórmula atua como antioxidante e anti-inflamatório natural para os 
músculos.

Desincoffee Extreme não é recomendado para gestantes e lactantes. A orientação de 
consumo é de 1 dose (scoop) diária, no mínimo 30 minutos antes da atividade física. O 
bulletproof coffee da Desinchá chega ao e-commerce da marca em 29/11 no valor de 

R$ 119,00. Onde encontrar: https://www.desincha.com.br/

Widi Care amplia linha Infusão 2.0 com o lançamento de shampoo e 
máscara revitalizantes

Linha é destinada aos cabelos que precisam de revitalização após 
processos químicos e agressões externas

Os processos químicos constantes, como tintura e alisamentos 
agridem os fios e afetam a beleza das madeixas, deixando-as 
quebradiças, com frizz, pontas duplas, ressecadas e opacas. 
Para atender a esta necessidade das consumidoras, Widi Care, 
marca carioca de cosméticos capilares, amplia a linha Infusão 
2.0, com shampoo e máscara, complementando os cuidados 
com os fios mais fragilizados e danificados.

Com uma composição 100% vegana e não testada em animais, 
livres de parabeno, sulfatos, petrolatos e silicones, a linha é 
composta por Shampoo Revitalizante, Acidificante e 
Máscara Revitalizante.

O Shampoo Revitalizante Infusão 2.0 possui uma 
fórmula balanceada que limpa suavemente e de 
forma eficaz. Sua espuma cremosa proporciona 
vitalidade e leveza aos fios. Com tecnologia que 
conta com Extrato de Romã e de Goji Berry, os 
ativos juntos conferem um tratamento a fibra. 
(sugestão de preço: R$ 29,90 300 ml)

A Máscara Revitalizante Infusão 2.0 é um tratamento 
indicado para cabelos que precisam de uma 
revitalização intensiva. Promove hidratação, condicionamento e 
fortalecimento para todo o cabelo. Sua formulação equilibrada, 
conta com o poder da Manteiga de Karité, Extrato de Romã e Goji 
Berry, que atingem as áreas desestruturadas do cabelo conferindo 
renovação e emoliência com efeito duradouro, garantindo fios 
saudáveis e resistentes. Essa máscara pode ser usada para um 
tratamento de revitalização nos fios ou após o uso do Acidificante 
Infusão 2.0. (sugestão de preço: R$ 49,90 300g)

Além dos recém-chegados, a linha já conta com o Acidificante 
Infusão 2.0, ideal para cabelos que estão muito porosos, 
desvitalizados, sem brilho e com frizz. Sua fórmula inteligente conta 
com ativos vegetais que controlam o pH do fio, neutralizando a 
porosidade, conferindo brilho e maciez. Indicado também para 
cabelos que passaram por processos de coloração, descoloração 
ou processos químicos. Auxilia na interrupção da ação negativa de 
processos químicos. (sugestão de preço: R$ 49,90 300g)

Passo 1: Aplicar o Shampoo Revitalizante Infusão 2.0 nos cabelos 
úmidos, massageando suavemente e enxáguar bem. Para um melhor resultado, repetir 
a operação. Após o enxágue, retirar o excesso de água dos fios.

Passo 2: Aplicar o Acidificante Infusão 2.0 mecha a mecha, massageando bem. Distribuir 
bem o produto com o auxílio de um pente, cobrindo todos os fios. Deixar agir de 05 a 
10 minutos e enxáguar.

Passo 3: Com os cabelos úmidos, aplicar a máscara revitalizante e deixar agir por 05 
minutos. Enxaguar e finalizar como desejar.

“SAMBAR É CHORAR DE ALEGRIA

É SORRIR DE NOSTALGIA DENTRO 
DA MELODIA.” (NOEL ROSA) O 
samba é um patrimônio cul-
tural do Brasil, admirado no 
mundo todo por traduzir a 
alegria, as cores, e a essência 
do nosso povo. Uma obra 
de arte essencialmente co-
letiva feita pelo povo e uma 
manifestação popular que 
conquistou o seu espaço, 
ganhou força e a dimensão 
na cultura brasileira.

A sua história tem uma 
tradição oral contada e re-
contada até chegar aos dias 
atuais para ser consolida-
da nos principais estudos 
acadêmicos e livros sobre 
o tema. Cada pesquisador 
conta os fatos através de 
suas lentes, vivência pesso-
al, campo de estudo e objeto 
estudado. Sou geógrafo por 
formação, portanto, recorro 
às ferramentas conceituais 
da Geografia que observam 
o samba. Também sou músi-
co com uma vivência pesso-
al com o ritmo musical por 
cantar na noite de Goiânia.

Pelas lentes dos estudos 
da geografia cultural, o sam-
ba apoia-se nas pesquisas 
sobre estudo de governo, 
economia, acontecimentos 
culturais do mundo, como 
artes, linguagem e religião. 
A representação dos bens 
culturais no espaço geo-
gráfico e sua imagem apre-
senta variações de acordo 

Samba como patrimônio cultural do Brasil
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com os valores e interesses 
dos setores dominantes da 
sociedade em momentos 
históricos específicos.

Podemos observar o 
nascimento do samba no 
recôncavo baiano até às co-
munidades do Rio de Janei-
ro, que em seu início foi per-
seguido e marginalizado, 
em virtude de ser cantado 
por negros, a partir de uma 
manifestação cultural dos 
trabalhadores expressada 
diante da visão de mundo 
e modo de vida. Somente 
conquistou espaço no perí-
odo histórico da Era Vargas.

Após a quarta década do 
século XX, o samba passa 
a ser entendido como si-
nônimo de dança e ritmo 
brasileiro. Ganha fama in-
ternacional, de modo que 
o mundo inteiro reconhe-
ce o país como sendo do 
carnaval, samba e futebol. 
Pela minha experiência de 
cantor na noite goiana com 
meu parceiro de dupla, logo 
compreendemos que na co-
letânea de música para os 
ensaios dos shows de Goi-
ânia teríamos de cantar e 
tocar as músicas de maior 
sucesso no momento.

Assim, no nosso reper-
tório musical tínhamos 
de ir muito além da nossa 
base: a música sertaneja. 
Para garantir o cachê da 
noite você tem que cantar 
e tocar todos os ritmos que 
os clientes solicitarem. 

Portanto, nós cantores, 
sabemos e fazemos uma 
compilação de música e rit-
mos diversificados que con-
templem o samba, o rock, 

o forró, o baião, o sertanejo, 
entre outros. Não foi à toa 
que o samba, em 2005, foi 
o primeiro gênero musical 
brasileiro a se tornar patri-
mônio oral e imaterial da 
humanidade pela Unesco. 
O ritmo possui variadas for-
mas: samba comum, samba 
de partido alto, pagode, sam-
ba enredo, samba reggae. 

É repleto de canções que 
viram hit atemporal e pode 
ser tocado em qualquer am-
biente com todos cantando 
juntos, principalmente em 
uma grande roda de samba. 
O samba é muito valoriza-
do pelas políticas públicas 
do município de Goiânia, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultural onde há 
projetos que tocam samba 
o ano todo como o do Mer-
cado da 74 tradicionalmente 
realizado nas quartas-feiras 
e inúmeras rodas de samba 
que existem na capital.

Parabéns ao samba! 
Viva o coração que batuca 
e o pé que samba no Mer-
cado da 74. Viva a cultura 
do samba em cada um de 
nós. Um agradecimento 
por tudo que o samba já 
fez pela cultura do Brasil 
e faz pelas manifestações 
populares até hoje. No dia 
do samba, meu abraço e 
carinho a todos os artistas 
de Goiânia que levantam 
a bandeira do ritmo com 
garra, construindo na ci-
dade mais uma importante 
manifestação cultural da 
nossa história e cultura.

ZANDER FÁBIO É 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

CULTURA DE GOIÂNIA

PIRENÓPOLIS 

Parceria busca recuperar 
espécies nativas do Cerrado
Iniciativa promovida pela estância Moriá Village e pelo programa 
ProFloresta, da Universidade Federal de Goiás (UFG), busca recuperar área 
de 20 mil m² que era destinada à pastagem e criação de gado

Nos últimos anos, o 
Cerrado tem sofrido com o 
constante desmatamento, 
situação que compromete 
ainda mais o bioma que per-
deu cerca de 50% da vegeta-
ção original e viu o aumento 
de desmatamento e incên-
dios bater recorde neste ano. 
Segundo dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), o Cerrado teve 
3.774 km² de área desma-
tada entre 1º de janeiro e 31 
de agosto, número 25% em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. Já 
o número de incêndios é o 
maior desde 2012.

Diante desses números 
alarmantes, algumas inicia-
tivas buscam reverter esse 
cenário por meio da recupe-
ração de áreas degradadas. 
Em Pirenópolis, por exem-

plo, uma área de 20 mil me-
tros quadrados, que antes 
era destinada à pastagem 
de gado, dará espaço ao re-
florestamento com espécies 
nativas. O plantio de cerca 
de 600 mudas foi iniciado 
nesta semana e seguirá até 
sexta-feira (3) com o obje-
tivo de resgatar a fauna e a 
flora da região.

A iniciativa faz parte de 
um projeto desenvolvido 
em parceria entre a estância 
Moriá Village, uma estância 
turística de cabanas voltadas 
para quem curte o ecoturis-
mo, que abrange a área a ser 
recuperada, e o ProFloresta, 
projeto de extensão da Es-
cola de Agronomia da Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG). De acordo com o 
empreendedor Neylon Ja-
cob, o objetivo é promover a 

recuperação da área com o 
plantio de diversas espécies 
típicas do Cerrado. 

Segundo a doutoran-
da em Produção Vegetal e 
participante do ProFloresta, 
Indiara Nunes Mesquita, o 
projeto busca difundir o co-
nhecimento técnico-cientí-
fico relativo à conservação e 
manejo dos recursos flores-
tais. Ela ainda afirma que, 
quanto maior o número de 
mudas plantadas e áreas 
restauradas, maior será o 
benefício do meio ambiente 
para a sociedade.

Indiara. Ela afirma que 
o ProFloreta tem atuado 
mais na região metropoli-
tana de Goiânia e do Dis-
trito Federal.

DA REDAÇÃO COM 
INFORMAÇÕES DE LUIZ 

FERNANDO RODRIGUES
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ECCO
HERMENEUTICA

LASTMDLV
IBUSPEA
SRRAL

DEPRIMENTE
MUTUASDI

VBLOCAR
MINISTERIO
TSEUSURAD

CORQMA
CONSUMIDOR

NACONITO
TRUDEOS

RIZICULTURA

Narrativa
histórica 

dividida em
séculos

Executa 
correta-
mente (o

plano)

1.555, em
romanos

Principado
locali-

zado nos
Pirineus

Região 
Adminis-
trativa

(abrev.)

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Letra que
precede o
apóstrofo

"Um dia a
casa (?)"

(dito)

Gás 
usado em 
técnicas de
criogenia

Cobrança
de juros
exorbi-
tantes

Máquina 
ausente no
planador

Instância
superior
ao TRE
(sigla)

Veste de
indianas

"Top (?)",
antiga

novela da
Globo

Estado do
Palácio

dos Leões
(sigla)

Benefi-
ciário das
ações do
Procon

Erva ve-
nenosa de

regiões 
temperadas

Atividade
econô-
mica da
China

Pintor que ajudou a
introduzir o Impres-
sionismo no Brasil

Ópera cômica de
Richard Strauss

Tudo, na
internet

Ilha, em
francês

Que causa
abatimento

moral

Estudo in-
terpretativo
das leis
Último,

em inglês
Igor

Butman,
saxofo-

nista russo

Uma das
mais pres-
tigiadas
universi-

dades 
brasileiras

Time de
futebol de
Roraima Pedra de

antigos relógios

Recíprocas
Órgão do
Executivo

federal

Alugar; arrendar
A maior cobra
peçonhenta da
América do Sul 

Metal utilizado em
ligas com o cádmio

Artigo definido
masculino plural

Grosseiro;
indelicado

Tesla
(símbolo)

3/île. 4/baré — last. 5/model. 7/acônito. 8/centúria. 14/eliseu visconti.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Já reparou que sempre 
tem algo pra representar 

algo? A pomba representa 
a paz, galinha preta 

a macumba, fidelidade 
o homem.

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Peanuts


