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Indicadores do mercado de 
trabalho mostram piora
Os dois indicadores da Fundação Getulio Vargas que buscam registrar tendências do mercado de trabalho tiveram piora na passagem 
de abril para maio. O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), da Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 6,7 pontos em maio. p2
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morreu p4
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Governo começa a afrouxar Normas 
de segurança e saúde do trabalho
Bolsonaro prepara a flexibilização de 14 normas de segurança e saúde 
do trabalho neste ano, cinco serão alteradas no próximo mês. p5
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Indicadores do mercado de 
trabalho mostram piora em maio

OS dois indicado-
res da Funda-
ção Getulio 

Vargas (FGV) que buscam 
registrar tendências do mer-
cado de trabalho no país ti-
veram piora na passagem de 
abril para maio deste ano. 
O Indicador Antecedente de 
Emprego (Iaemp), da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 

caiu 6,7 pontos em maio.
Com a queda, o indicador, 

que busca antecipar tendên-
cias futuras do mercado de 
trabalho e é calculado com 
base em entrevistas com 
empresários da indústria e 
dos serviços e com consumi-
dores, chegou a 85,8 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos, o menor nível desde 

junho de 2016 (82,2 pontos).
De acordo com o pesqui-

sador rodolpho tobler, da 
FGV, essa, que é a quarta 
queda consecutiva do Ia-
emp, é fruto de desapon-
tamento com o ritmo de 
recuperação da atividade 
econômica e dos elevados 
níveis de incerteza.

O outro índice, Indicador 

coincidente de Desempre-
go (IcD), que mede a per-
cepção dos consumidores 
sobre a situação atual do 
mercado de trabalho, su-
biu 0,9 ponto, para 95,7, a 
maior pontuação desde de-
zembro do ano passado.

O IcD é medido em uma 
escala de zero a 200 pontos, 
em que quanto maior a pon-

tuação, pior é o resultado.
De acordo com tobler, 

apesar de ainda estar abai-
xo do nível do período elei-
toral, o IcD teve seu ter-
ceiro resultado negativo e 
ainda está em um patamar 
elevado. para ele, o dado 
confirma a percepção de 
lentidão na recuperação do 
mercado de trabalho.

reprodução

Prefeitura 
de Goiânia faz 
acordo com 
feirantes 

Depois de mais de 20 
reuniões e sete propostas, 
a negociação da prefeitura 
de Goiânia com os feiran-
tes e empresários da re-
gião da 44 foi fechada na 
manhã de ontem, com a 
definição dos novos locais 
e horários de funciona-
mento das Feiras Hippie e 
da Madrugada durante as 
obras de revitalização da 
praça do trabalhador. 

previstas inicialmente 
para o dia 3 de junho, as 
obras começaram ontem, 
mas a Feira Hippie e a Feira 
da Madrugada ainda fun-
cionarão no mesmo local 
na primeira semana.

O secretário de trânsito, 
transportes e mobilidade, 
Fernando Santana, anun-
ciou no final de manhã que, 
durante as obras, a Feira 
Hippie vai ocupar parte da 
praça do trabalhador. para 
acomodar as barracas, uma 
pista da Avenida 44, entre a 
Viela da 44 e Avenida Inde-
pendência será interditada 
para o trânsito no sentido 
norte/sul. Feirantes tam-
bém ocuparão o trecho da 
67-A, paralelo à Avenida In-
dependência, entre a Ave-
nida 44 e a Goiás norte. 

para facilitar a circula-
ção no maior bloco da Feira 
Hippie, será criada uma via 
central entre a 44 e a Goiás 
norte. A Feira da madru-
gada ocupará a Viela da 
44. segundo o secretário 
Fernando Santana, essa 
proposta atende a todos 
os envolvidos, feirantes, 
empresários e a população. 
“Conseguimos negociar 
com respeito à toda co-
munidade e a revitalização 
vai garantir uma belíssima 
praça para toda a cidade 
e uma Feira Hippie com as 
condições ideais.”

A prefeitura programa 
que a Feira da Madruga-
da comece a funcionar no 
novo local a partir do dia 19 
e a Feira Hippie, a partir do 
dia 21. A Feira da madru-
gada terá montagem das 
bancas após às 13 horas de 
quarta-feira e funcioname-
to de 15 horas da quarta até 
23h59 de quinta-feira. Já a 
Feira Hippie será montada 
partir da 3 horas de sexta-
-feira, com funcionamento 
das 10 horas de sexta-feira 
até 15 horas de domingo. 

PM apreende carregamento de cocaína 
avaliado em R$ 20 milhões em Cristalina

O comando de Opera-
ções de Divisas (cOD) e o 
Batalhão de Choque, da 
polícia militar de Goiás, 
apreenderam ontem, cer-
ca de 400 quilos de clori-
drato de cocaína. A droga 
foi encontrada no trecho 
que faz divisa entre cris-
talina, em Goiás, e para-
catu, em Minas Gerais, 
dentro de um caminhão.

Dois homens foram 
presos em flagrante na 
ação: Italo dos reis ro-
drigues e Deyvid Gou-
veia de Oliveira. A carga 

foi encontrada com a ajuda 
de cães farejadores. “O mo-
torista ficou extremamente 
nervoso com a abordagem. 
Isso nos motivou a conferir 
a carga transportada no ve-
ículo”, disse o capitão reny-
son castanheiras.

no total, a carga está 
avaliada em cerca de r$ 20 
milhões. Vinda da Bolívia, a 
droga estava escondida em 
sacos de ração para porcos e 
seria comercializada em mi-
nas Gerais. A dupla foi levada 
à delegacia da polícia Federal. 

O cloridrato apreendido é 

equivalente à forma pura 
da cocaína.nos primeiros 
cinco meses de 2019, por 
determinação do Gover-
no de Goiás, por meio da 
Secretaria de Segurança 
pública (ssp), todas as 
forças policiais intensi-
ficaram o combate ao 
tráfico de drogas. neste 
período, foram apreen-
didas 30,7 toneladas de 
entorpecentes em todo 
o Estado. O aumento, na 
comparação com o mes-
mo período do ano pas-
sado, é de 156,56%.
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Procon GO divulga pesquisa para 
Dia dos Namorados e dá dicas
De olho no Dia dos 

namorados, ce-
lebrado em 12 de 

junho, o procon Goiás di-
vulgou ontem uma pesqui-
sa envolvendo preços de 
sugestões de presentes. 
segundo levantamento, a 
maior variação foi de 235% 
, encontrada no preço do 
barbeador elétrico GsH 860. 
O aparelho chega a custar de 
r$ 199 a r$ 399 de um esta-
belecimento para outro.

A pesquisa foi realizada 
em 24 estabelecimentos 
de Goiânia, sendo perfu-
marias, floriculturas e lojas 
de eletroeletrônicos, entre 
os dias 31 de maio e 7 de 
junho. Ao todo, foram ve-
rificados os preços de 61 
produtos, como perfumes 
importados (masculino e 
feminino), flores, cestas de 
café da manhã e eletroe-
letrônicos. Os técnicos do 
procon Goiás realizam a 
comparação dos valores em 
produtos idênticos, ou seja, 
da mesma marca e modelo.

no caso das flores, a 
margem de diferença é de 
37,5%, como é o caso do 
buquê de flores nacionais 

– de R$ 80 a R$ 110 –, a 
150% no preço do vaso de 
gérberas, cujo valor varia 
de r$ 18 a r$ 45.

também houve produ-
tos cujos preços ficaram es-
táveis, como o secador de 
cabelo profissional da mar-
ca Gama – r$ 139,90. no 
entanto, na comparação do 

preço médio de 2018 para 
2019, o salto foi de 133,21%. 
na comparação com o levan-
tamento de preços realizado 
no ano passado, o desta-
que foi no preço do secador 
Gama, que sofreu aumento 
de 133,21%. Em 2018, o pre-
ço médio do produto era de 
r$ 59,99 e o maior r$ 139,90.

 Dicas 
segundo o órgão de defe-

sa do consumidor, é preciso 
considerar que os preços co-
letados refletem a realidade 
no momento da visita dos 
técnicos do órgão e podem 
sofrer alterações com a pro-
ximidade do Dia dos namo-
rados. confira algumas dicas 

que devem ser consideradas 
na compra do produto:

troca: Antes de comprar o 
produto, o consumidor deve 
perguntar se o lojista faz a 
troca, que não é obrigató-
ria. O lojista deverá fornecer 
por escrito esta “garantia”, 
na etiqueta ou cupom fiscal, 
além de informar a data limi-
te para realizar a troca.

teste do produto: O lojis-
ta também não é obrigado a 
fazer a troca, caso o produto 
não esteja funcionando. O 
item deve ser encaminhado 
à assistência técnica que terá 
um prazo de até 30 dias para 
solucionar o problema. caso 
esse prazo não seja cumpri-
do, o consumidor poderá 
escolher entre a devolução 
do valor pago ou a troca do 
produto. por isso, é muito 
importante pedir para que 
seja feito o teste do produto 
ainda dentro da loja.

pagamento em cheque 
ou cartão de crédito: A úni-
ca forma de pagamento que 
não pode ser recusada é em 
dinheiro. no caso de outras 
formas de pagamento, não 
pode haver restrições como 
tempo mínimo de abertura 

de conta corrente para acei-
tação do cheque ou valor mí-
nimo para uso do cartão.

O estabelecimento 
pode exigir um cadastro e 
consultas, para aceitar o 
cheque. Vale lembrar que 
no caso de pagamento com 
cartão, o estabelecimento 
poderá cobrar preços di-
ferenciados, desde que tal 
informação seja fornecida 
previamente ao consumi-
dor de forma clara, precisa 
e ostensiva, e não induza o 
consumidor a erro.

compra fora do esta-
belecimento: Em todas as 
compras realizadas fora do 
estabelecimento comercial 
(internet, telefone, residên-
cia, catálogo postal, etc), o 
consumidor tem o direito 
de se arrepender da compra 
em até sete dias. Esse prazo 
é contado a partir da assina-
tura do contrato (no caso de 
contratação de serviços) ou 
da entrega do produto.

contudo, ao exigir esse 
direito, documente toda a 
devolução e qualquer valor 
que já tenha sido pago. só 
assim o consumidor conse-
guirá a restituição.

reprodução

Vereador é 
indiciado por 
aliciamento 
de menor, 
em Aurilândia

Aparecida: Gustavo Mendanha 
inaugura praça no Parque Atalaia hoje 

Comércios da região da 
avenida 44 passam por 
fiscalização de alvarás

um vereador do município 
de Aurilândia, a 146 quilôme-
tros de Goiânia, foi indiciado 
por aliciar um adolescente de 
13 anos. De acordo com o de-
legado responsável pelo caso, 
Antônio machado Azevedo, 
o parlamentar João de Jesus 
(pr), conhecido como “João 
pezão”, responderá pelo crime 
previsto no Artigo 241 D, do 
Estatuto da criança e do Ado-
lescente (EcA), e pode pegar 
pena de 1 a 3 anos de prisão.

“O artigo é sobre o uso de re-
des sociais com cunho pornográ-
fico e aliciamento de menores”, 
explica o delegado. O caso ocor-
reu no mês de fevereiro. “Após 
enviar vários conteúdos nesse 
sentido, o menino contou ao pai, 
que denunciou à polícia”, conta.

Em depoimento, o verea-
dor afirmou que se tratou “de 
um vacilo”. concluído o inqué-
rito na polícia civil (pc), o caso 
agora está sob responsabilida-
de do poder Judiciário. O caso 
aconteceu em fevereiro

De acordo com a prefei-
tura de Goiânia, desde o mês 
de abril a região da Avenida 
44 tem passado por diversas 
averiguações da secretaria 
municipal de planejamen-
to urbano e Habitação 
(seplanh). O órgão verifica 
as condições de funciona-
mento de galerias, shop-
pings e hotéis na região.

segundo o secretário 
de planejamento urbano e 
habitação, Henrique Alves, 
as fiscalizações almejam 
a regularidade dos esta-
belecimentos quanto aos 
alvarás de funcionamento. 
“nosso intuito é garantir a 
segurança e salubridade de 
todos na região. O alvará é a 
comprovação de que o em-
preendimento atende todos 
os critérios necessários para 
funcionamento, sem colo-
car em risco a vida dos fre-
quentadores”, afirma.

Até o momento, entre 
78 locais visitados, 44 fo-
ram autuados e um inter-
ditado pela fiscalização mu-

nicipal. Até o final de junho, 
outros 70 estabelecimen-
tos devem receber nova vi-
sita da seplanh e, caso não 
tenham se adequado às 
normas também poderão 
ser autuados ou interdita-
dos pela fiscalização.

As multas aplicadas va-
riam de r$ 122 a r$ 1.500 
e, em caso de reincidência, 
os valores podem ser do-
brados. todos os estabe-
lecimentos autuados têm 
oito dias de prazo, após 
a data da autuação, para 
apresentarem defesa ao 
Contencioso Fiscal da Se-
planh Goiânia.

De acordo com o pre-
sidente da Associação 
Empresarial da região 44 
(AEr44), Jairo Gomes, a 
ação está na contramão 
e a falta de comunicação 
entre as gestões gerou es-
sas fiscalizações que “não 
são necessárias, pois os co-
merciantes da região estão 
dentro de um prazo para 
toda regularização”.

A prefeitura de Apare-
cida de Goiânia inaugura 
hoje a praça Dona nedina 
silvestre siqueira no par-
que Atalaia. A solenidade 
será realizada na rua ma-
ria Algeri com Avenida são 
Dimas, a partir das 17h. O 
local poderá ser utilizado 
pelos moradores para a 
prática de atividades físi-
cas, lazer e convivência. 
“nosso objetivo é levar os 
benefícios e equipamen-
tos públicos para todas as 
regiões da cidade”, des-
taca o prefeito Gustavo 
mendanha, que estará 
presente na inauguração. 

A praça conta com 
pista de caminhada, play-
ground, academia aberta 
e paisagismo que foram 
divididos em 2,4 mil me-
tros quadrados. O secre-
tário de Desenvolvimen-
to urbano, max menezes, 
destaca que a  Secretaria 
de Desenvolvimento ur-
bano (sDu) tem trabalha-
do em diversos projetos 
para ampliar o número 
de praças na cidade e 
também embelezar as 

claudivino Antunes

principais vias do do mu-
nicípio, que já estão sendo 
contempladas com moderno 
projeto paisagístico.

“Somos cerca de mil ser-
vidores à disposição para 
cuidar da cidade, construin-
do praças, fazendo a roça-
gem, limpando terrenos 
baldios e executando outros 
serviços”, salienta.

A praça recebe o nome 
de uma importante mora-
dora da região. nascida em 
Aparecida de Goiânia, Dona 
nedina desenvolveu duran-

te muitos anos trabalho 
social importante na re-
gião. Ela sempre acolheu 
e ajudou famílias humil-
des do Jardim Monte 
cristo, parque Atalaia e 
Jardim cristalino.

Dona nedina também 
foi uma das fundadoras 
da Comunidade nossa 
Senhora da Guia, que 
hoje é paróquia são 
José. na ocasião, os fa-
miliares de Dona nedina 
serão homenageados 
pela administração.
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Árvore plantada por 
Trump e Macron como 
sinal de amizade morreu

A foto do presidente 
americano Donald trump 
e de seu colega francês 
Emmanuel macron plan-
tando um carvalho no 
jardim da Casa Branca 
em abril do ano passado 
simbolizava a amizade en-
tre os dois líderes. mas a 
relação enfrenta um des-
gaste desde então, por 
assuntos que vão do Irã 
ao comércio, e a árvore 
não sobreviveu, informou 
uma fonte diplomática.

macron ofereceu a ár-
vore a trump durante uma 
visita de Estado a Washing-
ton em 2018, e os dois 
presidentes plantaram o 
carvalho diante de suas es-
posas e dos dos fotógrafos.

Era um gesto simbó-
lico: a árvore era pro-
cedente de uma flores-
ta do norte da França 
onde 2.000 soldados 
americanos morreram 
durante a I Guerra mun-
dial. mas poucos dias 
depois não havia sinais 
da árvore, que foi colo-
cada em quarentena.

“É uma quarentena 
obrigatória para qualquer 
organismo vivo importa-
do aos Estados unidos”, 
anunciou ocasião Gerard 
Araud, embaixador fran-
cês nos Estados unidos. 
A árvore morreu na qua-
rentena e nunca voltou 
ao local planejado, infor-
mou a fonte diplomática.

 Jim Watson

Canadá proibirá plásticos 
descartáveis em 2021

O canadá proibirá a 
partir de 2021 os 
plásticos de um 

só uso, anunciou ontem o 
primeiro-ministro, Justin 
trudeau. sacolas, colheres 
de café e garrafas serão os 

principais produtos afeta-
dos por essa decisão, disse 
trudeau à imprensa, acres-
centando que menos de 10% 
dos plásticos desse tipo usa-
dos no país são reciclados.

“como pais, quando le-

vamos as crianças à praia, 
temos que buscar areia que 
não esteja cheia de plástico, 
de garrafas ou de espuma de 
poliestireno”, disse.

Anualmente, um milhão 
de pássaros e mais de 100 

mil mamíferos se ferem ou 
morrem por ficarem presos 
em meio a dejetos plásticos 
ou por comê-los, confundin-
do-os com alimentos, apon-
tou um comunicado do pri-
meiro-ministro canadense.

Fausi Humberto letícia coqueiro

Fausi Humberto Arquivo pessoal

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Boteco

Romântico

Lançamento

Imagem pessoal

Palestra

Corações Show Biblioteca
O Boteco do Filhote, de Aparecida 
de Goiânia, é o grande campeão do 
comida di Buteco 2019, em Goiás. 
O Bar do Dodô ficou em segundo 
lugar e a terceira colocação ficou 
para o camargos chopp. O campeão 
se junta, agora, aos vencedores de 
outras 20 cidades na disputa do título 
de melhor boteco do Brasil, no dia 15 
de julho, em são paulo (sp).

O chef marco soares preparou para 
amanhã um cardápio especial para 
proporcionar a melhor experiência aos 
casais. no ambiente harmonioso e ao 
som do Quarteto Ellas, conhecido pelo 
repertório romântico, o jantar promete 
ser inesquecível, com brinde exclusivo 
de chandon rosé. O restaurante tam-
bém oferece o jantar hoje, com reserva.

O centro de Integração Empresa-
-Escola (cIEE) lança amanhã a 4ª 
edição da Expo cIEE Goiás, às 9h, no 
K Hotel, para imprensa e convidados. 
realização conjunta do cIEE, da 
Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e da Bolsa universitária, com 
apoio do Governo de Goiás, a mostra 
será realizada nos dias 06 e 07 de 
novembro de 2019, em Goiânia.

As consultoras lud medeiros, Edna 
moura, liza Belegante e Osseria mars 
se encontram na próxima sexta-feira, 
dia 14, às 17 horas, no café Biano, 
em Goiânia, durante o evento pauta-
do no tema “Imagem pessoal: como 
você se mostra ao mundo?” O bate 
papo será mediado pela psicóloga e 
master coach mara suassuna.

A FGR urbanismo acaba de 
lançar o Jardins parma, a 
10 minutos do shopping Flam-
boyant, em senador canedo. 

Os parabéns de hoje vão 
para a procuradora do Estado 
mheliza mariani mendes pelo 
seu aniversário.

O Boticário acaba de lançar 
a linha mach tropa de Estilo 
com seis opções exclusivas de 
escovas de cabelo.

Em sua 2ª edição na cidade 
Goiânia, set-up conference 2019 
conta com o patrocínio da clínica 
Anis. O evento que acontece no 
próximo sábado, dia 15, das 9h 
às 12h, no shopping Bougainville, 
traz como palestrantes Freddy ra-
bbat e Ester morgan. referências 
no mercado de luxo, os empre-
sários irão falar sobre produtos e 
serviços de qualidade excepcio-
nal, além de atendimento e recru-
tamento de profissionais para 
atenderem clientes cada vez mais 
exigentes e exclusivos.

O cantor e compositor Fernando 
manso fará show romântico ao vivo 
no Dia dos namorados, que será 
celebrado amanhã, no Évora Gas-
tronomia restaurante, localizado 
no setor marista. O cardápio será 
assinado pela chef Bia pimentel.

A banda roupa nova que até hoje 
mantém a sua formação original 
com Cleberson, Feghali, nando, 
serginho, paulinho e Kiko, se 
apresenta na próxima sexta-feira, 
dia 14, no Atlanta Music Hall, no 
Encontro dos namorados.

uma ótima notícia para os goianos! 
O centro cultural Oscar niemeyer, 
unidade da Secretaria de Cultura 
de Goiás (secult Goiás), inaugura, 
no dia 19 de junho, às 8 horas, sua 
biblioteca infantil, localizada no 1° 
piso do prédio principal.

Adilson Costa Jr., Rimenes Prado, Marcilio Velasco, Henrique Ramos, 
Samuel Auad, John William e Adriano Reges se encontraram no stand da 
TV anhanguera, no Festival Italiano de Nova Veneza (GO)

Os empresários franqueados da Cacau Show em Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, Vanessa Leão e Brenno Castro estiveram presentes no aniversário 
do jornalista Nícholas Bárhtras (esquerda), comemorado na última semana.

Leonardo Silva e Jennifer Silva, da Conec-
tafarma, prestigiaram a festa italiana que 
acontecer em Nova Veneza

Leilah Geraes e Izídio Inácio (Bahrem) 
curtiram o Arraiá do Country, que teve 
como atração o cantor Leonardo

ZONA FRANCA

Lars Hagberg
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Governo começa a afrouxar 
Normas de segurança 
e saúde do trabalho
O governo de Jair Bol-

sonaro prepara a 
flexibilização de 14 

normas de segurança e saú-
de do trabalho neste ano, 
das quais cinco serão altera-
das no próximo mês. Entre 
elas a chamada nR-12, que 
trata de regras para manu-
seio de máquinas e equipa-
mentos, o que abrange des-
de padarias a siderúrgicas. 
Juízes, procuradores, audito-
res fiscais do trabalho e pes-
quisadores são contrários à 
flexibilização.

Outras 11 das normas re-
gulamentadoras (nrs) serão 
alteradas ano que vem e, 
até 2021, todos os 37 instru-
mentos criados para garantir 
a saúde e a segurança dos 
trabalhadores terão passa-
do por mudanças, conforme 
cronograma aprovado sema-
na passada pela comissão 
tripartite paritária perma-
nente, a ctpp. A comissão é 
formada por representantes 
de governo, empregadores e 
trabalhadores.

no caso da nR-12 - a mais 
controversa -, será acres-
centado novo capítulo, per-
mitindo que equipamentos 
estejam adaptados a normas 
técnicas europeias, para 
além das brasileiras. tam-
bém haverá mudanças no 
campo da robótica.

O governo michel temer 
já havia tentado flexibilizar 
esta norma, atendendo a 
pleito antigo da indústria. A 
nr-12 foi criada em 1978. 
A última atualização foi em 
2010, quando foram feitas 
especificações para tornar 
os equipamentos já existen-
tes mais seguros. segundo 
a indústria, isso encarece a 
produção. pesquisadores es-

timam que poucas empresas 
se adaptaram às exigências.

MPT pode ir à Justiça
Segundo o Ministério 

público do trabalho (mpt), 
ocorreram 4,5 milhões de 
acidentes de trabalho no 
Brasil entre 2012 e 2018 - 
um a cada 49 segundos -, 
resultando em 16 mil mor-
tes e 38,1 mil amputações. 
Duas mil dessas mortes fo-
ram causadas por máquinas. 
Além disso, r$ 79 bilhões 
foram gastos pela previdên-
cia para cobrir benefícios de 
acidentados, e 350 mil dias 
de trabalho foram perdidos.

- É preocupante fazer essas 
mudanças neste momento. A 
gente ainda conta os mortos 
de Brumadinho (acidente com 
a barragem da Vale) - afirma o 
procurador-geral do trabalho, 
ronaldo Fleury. - Algumas nrs 
caíram em desuso e precisam 
ser alteradas. nosso receio 

é que isso seja usado para 
afrouxar normas funda-
mentais na segurança.

O mpt acompanha as 
discussões e, caso constate 
alterações que tragam risco 
à saúde do trabalhador, vai 
levá-las à Justiça, diz Fleury.

Em maio, o secretário 
especial de previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho, 
disse que as nRs seriam re-
duzidas em 90%, para sim-
plificá-las e modernizá-las 
. Fontes relatam que, pelo 
teor das discussões, a re-
dução de 90% teria caráter 
mais “retórico”. A flexibili-
zação, porém, é real e ace-
lerada, conforme auditores 
e procuradores do trabalho 
ouvidos pelo GlOBO. segun-
do eles, não haverá possibi-
lidade de discussão aprofun-
dada sobre os efeitos na vida 
do trabalhador.

- O processo é tripartite, 
sempre aconteceu. mas o 

novo governo acha a regu-
lamentação excessiva, e im-
plantou processo acelerado 
de mudanças - disse o auditor 
fiscal do trabalho luiz scienza.

Danielle Bernardes, co-
ordenadora da bancada de 
empregadores na comis-
são, sustenta, porém , que 
a ideia é retirar termos que 
não sejam mais usados e 
modernizar normas.

para Washington santos, 
coordenador da bancada 
dos trabalhadores na ctpp, 
“ao capital, interessa o re-
torno financeiro, mas não 
podemos perder de vista os 
direitos dos trabalhadores”. 
Em nota, a secretaria do tra-
balho do ministério da Eco-
nomia disse que o objetivo 
é a “construção de conjunto 
normativo que salvaguar-
dará a saúde e a segurança 
do trabalhador”. A confede-
ração nacional da Indústria 
(cnI) não se manifestou.

Guito Moreto

Desabamento em obra de construção na Ilha do Governador causou a morte de operário



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 fl ex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 fl ex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 fl ex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 fl ex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------

ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 fl ex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
fl ex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fi re completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------

Veículos
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------------------------------- 
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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Ator de Chiquititas e pais 
são assassinados a tiros 
na zona sul de São Paulo 

O ator Rafael Henrique 
Miguel, de 22 anos, foi as-
sassinado junto com seus 
pais na tarde deste domin-
go, no bairro pedreira (zona 
sul da capital), na casa da 
namorada do jovem. O ra-
paz interpretou o persona-
gem paçoca, na novela chi-
quititas, exibida pelo sBt.

De acordo com o boletim 
policial, rafael estava acom-
panhado dos pais, João Al-
cisio Miguel, de 52 anos, e 
Miriam Selma Miguel, 50, 
no momento em que estava 
indo até a  casa  de sua na-
morada, para discutir sobre  
o relacionamento.

As vítimas foram recebi-
das pela mãe e namorada 
do ator, durante a recep-
ção, o pai da garota, um co-
merciante de 48 anos, teria 
chegado com uma arma, 
efetuando os disparos. ra-
fael e seus pais morreram 
no local e o suspeito, fugiu 
logo após o crime.

Além de atuar em Chi-
quitas, Rafael trabalhou 
nas novelas “pé na Jaca” e 
“cama de Gato”, ambas da 
tV Globo. O ator também 
ficou conhecido pelo co-
mercial em que pedia para 
a mãe comprar brócolis no 
supermercado.

Amor ‘proibido’
O comerciante paulo 

cupertino matias conti-
nua foragido. segundo in-
formações do boletim de 

ocorrência, paulo cupertino 
era contra o namoro.

O caso, registrado como 
homicídio consumado, é inves-
tigado pelo 98º Distrito policial 
(Jardim miriam) e as equipes 
estão em diligência para locali-
zar e prender o autor do crime.

namorada do Rafael Mi-
guel, Isabela tibcherani pu-
blicou uma homenagem ao 
ator em suas redes sociais. 
“só queríamos ser livres pra 
amar, sem medida. Quería-
mos explorar o mundo e ex-
plorar a vida. crescer, lado a 
lado, como um só”, afirmou.

Isabela lembrou do encon-
tro com Rafael um dia antes 
do crime: “Dá pra ver pelo 
nosso olhar, nesse momento 
éramos só você e eu, em meio 
a todas aquelas pessoas, não 
tinha mais nada além de nós 
dois. lembra, minha vida, que 
a gente casou de brincadei-
ra? trocamos nossas alianças 
pra mão esquerda e dissemos 
‘pronto! casamos!’”.

“tá muito difícil de assimi-
lar mas eu quero pensar em 
você como o homem ilumina-
do que é, o homem que me 
orgulha, que me fez a mulher 
mais feliz do mundo, que me 
apresentou o amor de verda-
de, que me salvou e acreditou 
em mim, quando muitas vezes 
eu pensei em desistir. Você foi 
meu pilar, minha força, mes-
mo enfrentando seus próprios 
problemas, mesmo vivendo 
uma luta constante. lutamos 
juntos, até o final”, disse.

Luan Santana cancela 
participação em DVD 
de Paula Fernandes
não haverá registro 

ao vivo de “juntos e 
shallow now”. nesta 

segunda-feira, via assessoria 
de imprensa, o cantor luan 
Santana anunciou que não 
participará do novo DVD de 
paula Fernandes, Origens. 
Os dois cantariam a faixa 
Juntos, versão brasileira de 
shallow, de lady Gaga.

na nota, a assessoria de 
imprensa de luan santana 
explica que o cantor está 
totalmente focado em seu 
próprio DVD, gravado em 
salvador no mês passado. 
“A gravadora som livre e os 
gestores entenderam que era 
necessário o luan focar inte-
gralmente no seu DVD, por 
isso não estará na gravação 
do DVD da paula Fernandes, 
a quem deseja todo sucesso 
e as melhores vibrações. Que 
seja uma noite linda”.

O cantor está em Buenos 
Aires, de folga com a namo-
rada, Jade magalhães. Ele pu-
blicou uma foto com a moça, 
afirmando que a comemora-
ção de Dia dos namorados 
começava para eles.

Em vídeo publicado nas 
redes sociais, paula mostrou-
-se visivelmente chateada 
com a situação. “Estou com o 
coração partido sim. Eu esta-
va na expectativa da parceria 
acontecer ao vivo, muito feliz 
com a participação dele. se-
ria a realização de um sonho 
para mim”, disse a cantora.

“Eu estava na expectativa 
e muito feliz com a partici-
pação dele”, pontuou Fer-
nandes. “Depois do susto, tá 
passando um filme da minha 

cabeça”, continuou a canto-
ra, lembrando-se da auto-
rização de lady Gaga para 
fazer a faixa, a correria das 
gravações e o lançamento.

“Estive na nativa esses 
dias e fiquei sabendo que 
ela [Juntos] está em primeiro 
lugar [nas mais executadas]; 
está tocando no Brasil inteiro. 
teve uma comoção nacional”, 
sublinhou. “Isso me alegra e 
me emociona demais. nosso 
filho deu certo”, completou.

para suprir a falta de luan 
santana, paula Fernandes 
sugeriu que os fãs fizessem 
a parte masculina do dueto. 
“Eu tenho um batalhão de 
fãs. Eles é que têm que ser 
meu Bradley cooper. se vo-
cês toparem, acho que vai ser 
incrível a gente cantar junto… 
e shallow now”, pediu.
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