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A CRIATIVIDADE DE WAGNER AUGUSTO

O universo da imaginação 
materializado no papel

MINAS E ENERGIA

Senador Wilder quer 
ouvir do novo ministro 
projetos para a mineração
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Marconi anuncia melhorias 
na infraestrutura para o 
comércio da Rua 44
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WAGNER AUGUSTO DE CASTRO 

Do mundo digital para o real
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MATHEUS GEOVANE

Pela segunda vez o artista 
Wagner Augusto de Castro 
exibiu suas criações digitais 
no salão da Assembleia Le-
gislativa. Capaz de estampar 
desenhos digitais em papel 
fotográfico, suas criações 
únicas chamam a atenção por 
esboçarem super-heróis, per-

sonagens de séries e filmes 
consagrados, tudo de forma 
criativa e harmoniosa.

De um jovem que mos-
tra tamanha criatividade, 
se espera ser um estudan-
te de artes plásticas, design, 
ou cursos afins, na verdade, 
Wagner Augusto utiliza as 
criações digitais como renda 
extra para cursar o Engenha-
ria Civil. Segundo o artista, o 

que antes era um hobbie, se 
transformou em uma ativida-
de lucrativa que ele começou 
a fazer de forma espontânea. 
“Comecei desenhando para 
meu irmão, meus amigos, pois 
gostavam das ilustrações que 
eu fazia. Então, logo percebi 
uma oportunidade”, diz.

As ilustrações são todas 
digitais, criadas a partir dos 
renomados programas de edi-

ção de imagens, Illustratror 
e Photoshop, reveladas em 
papel fotográfico em diver-
sos tamanhos. Wagner expli-
ca que sua inspiração surgiu 
do universo de séries e filmes 
que gosta. “Eu sempre gostei 
de séries, filmes e seus perso-
nagens. Então comecei a fazer 
como distração essas ilustra-
ções e o pessoal gostou”.

Wagner possui uma loja na 

rede social Instagram, cha-
mada Universo Geek, onde se 
pode encontrar todas as cria-
ções com preços acessíveis 
que vão de R$ 40 por uma 
ilustração única, até R$ 160, 
reais caso o desenho seja um 
mosaico composto por mais 
de duas ou três ilustrações. 
Na Assembleia, a sua exposi-
ção segue até a próxima se-
gunda-feira, 6.



WELLITON CARLOS

O senador Wilder Morais 
convocou audiência públi-
ca para avaliação da situação 
institucional do Departamen-
to Nacional de Produção Mi-
neral (DNPM). A Subcomissão 
Permanente de Acompanha-
mento do Setor de Mineração 
(Subminera) pretende ouvir   
Fernando Coelho Filho, novo 
ministro de Minas e Energia.

Além do gestor maior do 
setor, a comissão requereu a 
presença de Telton Elber Cor-
rêa, diretor do Departamento 
Nacional de Produção Mine-
ral (DNPM); Dagoberto Perei-
ra Souza, superintendente do 
DNPM em Goiás; Carlos Bote-
lho da Costa, superintenden-
te do DNPM do Pará; Paulo 
Sérgio Costa Almeida, supe-
rintendente do DNPM de Mi-
nas Gerais; Ricardo de Oliveira 
Moraes, superintendente do 
DNPM de São Paulo; Adiel de 
Macedo Veras, superintenden-
te do DNPM da Bahia, dentre 
outros interessados no tema.

Conforme Wilder Morais, 
a estrutura do DNPM é uma 
das mais importantes no or-
ganograma da produção mi-
neral do país. Autarquia fe-
deral que está vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, 
o departamento tem como 
meta orientar o planejamen-
to e o fomento da exploração 
mineral no Brasil.

É o órgão que regula o apro-
veitamento dos recursos mine-

rais e pesquisas geológicas. É o 
DNPM também que controla e 
fiscaliza o exercício das ativida-
des de mineração no país.

Wilder destaca a importân-
cia do departamento e de sua 
missão institucional. Para ele 
o aperfeiçoamento do DNPM 
é necessário se o Brasil dese-
jar ampliar suas ações no seg-
mento mineral. “Temos que 
debater o aprimoramento dos 
órgãos que lidam com a ex-
ploração mineral”.

Segundo o senador, o Códi-
go Mineral brasileiro atribui ao 
DNPM a formulação e propo-
sição de diretrizes para a orien-
tação da política mineral. “É o 
DNPM que fomenta a produção 
e estimula o uso racional e efi-
ciente dos recursos minerais”.

Presidente da subcomissão 
da área, Wilder Morais tem atu-
ado para que ocorra aumento 
da arrecadação dos municípios 
e uma maior preocupação com 
a proteção do meio ambiente. 

“Temos o aprendizado terrível 
de Mariana. A população viu a ci-
dade desmoronar e sabemos as 
dificuldades que serão enfrenta-
das daqui para frente.  Portanto, 
os municípios precisam ser me-
lhor atendidos com este repasse 
de tributos, que pode e deve ser 
repactuado”, diz.

O parlamentar já realizou 
audiência para discutir a Com-
pensação Financeira da Ex-
ploração Mineral (CFEM) e tem 
reiterado o debate sobre a situ-

ação de Niquelândia, município 
em que a Votorantim decidiu 
fechar postos de trabalho.

Wilder afirma que uma das 
propostas apresentadas é de 
que o CFEM das cidades seja 
dobrado. A alíquota destinada 
aos municípios é de 2% na atu-
alidade.  “O que os prefeitos e 
nós da Subminera propomos é 
que este percentual chegue aos 
4%, em relação à venda final do 
que e produzido pela empre-
sas”, diz o senador goiano. 

O governador Marconi Pe-
rillo prestigiou, na noite desta 
terça-feira, 31, a festa inaugu-
ral da expansão do Mega Moda 
Shopping, localizado na região 
de comércio da Rua 44, no 
centro da capital. A nova eta-
pa elevou para 1.300 o número 
de lojas, para 700 as vagas nas 
garagens internas e para 60 os 
estacionamentos para ônibus.

Fundado em 2011 na região 
da 44, em Goiânia, o complexo 
se tornou em pouco tempo o 
maior shopping atacadista de 
moda do país. Com um investi-
mento total de R$ 150 milhões 
na construção, com hotel in-
terligado ao complexo, só a ex-
pansão deve gerar agora 13 mil 
novos empregos diretos.

O shopping recebe em mé-
dia 500 mil pessoas/mês de 
todas as regiões do Brasil e do 
Paraguai. O hotel Soft Inn Mega 
Moda, inaugurado em março do 
ano passado, é o maior de Goi-
ânia, com 270 apartamentos. 
“Tudo isso nos ajuda a atrair 
cada vez mais clientes”, conta 
Chrystiano Câmara, superin-
tendente do empreendimento.

Carlos Luciano, presiden-
te executivo do Grupo Novo 
Mundo, dono do shopping, 
lembrou que o governador 
Marconi Perillo sempre fez 
questão de prestigiar o centro 
comercial. “Ele esteve na inau-
guração de todas as etapas do 
shopping. É um governante de 
visão, que enxerga essa região 
com olhos de um administra-
dor moderno. Ele vê que, den-
tre as vocações que Goiás tem, 
uma delas, sem dúvida é distri-
buir moda”, comentou.

O governador Marconi Pe-
rillo percorreu grande parte 
das dependências do sho-
pping e depois falou aos lojis-
tas presentes na solenidade. 
Anunciou que, através de par-
ceria entre o Governo do Esta-
do, a Prefeitura de Goiânia e os 
empreendedores, “nós vamos 
fazer a revitalização completa 
da Praça do Trabalhador, uma 
obra que custará cerca de R$ 5 
milhões. Trata-se de uma obra 
que vai valorizar muito esta 
área que é hoje o pulmão do 
emprego e do trabalho digno 
das famílias”.

Com os dirigentes do sho-
pping, o governador também 
discutiu o policiamento na re-
gião. Comprometeu-se a agir 
em conjunto com a Guarda 
Municipal “para dar proteção 
e segurança a vocês que tra-
balham aqui honesta e legal-
mente”, salientou.

Marconi reafirmou que o 
Estado continua a incentivar 
os empreendedores através 
de créditos da GoiásFomen-
to. “Trata-se de um programa 
lançado aqui  há cerca de três 
anos. Todos podem ter acesso 
aos créditos, basta procurar a 
GoiásFomento”.

Por fim, o governador 
Marconi disse ter recebido em 
audiência durante o dia, vá-
rios embaixadores africanos. 
Anunciou que eles vieram 
aqui exatamente em busca de 
parcerias na área da moda e 
da confecção. “Estamos, por-
tanto, diante da possibilidade 
de expandirmos o nosso co-
mércio da moda com outros 
países, aumentando o volume 
de vendas e a renda dos em-
preendedores”, observou. 

3GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA
2 DE JUNHO DE 2016CERRADO

MINERAÇÃO

MEGA MODA SHOPPING

Senador Wilder quer ouvir novo 
ministro em reunião da Subminera

Marconi visita shopping e anuncia 
obras para a região da Rua 44

Wilder diz que é necessário debater o aprimoramento dos órgãos que lidam com a exploração mineral

Marconi anunciou que o Governo de Goiás fará a 
revitalização do maior shopping atacadista de moda do país
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SENADOR WILDER SE REÚNE COM VICE-PRESIDENTE DA CNI
RAFAELA FEIJÓ

Em reunião com o vice-
-presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), Paulo Afonso Ferrei-
ra, o senador Wilder Mo-
rais pediu apoio do setor 
produtivo para reverter o 
quadro nacional de desem-
prego, que alcança cerca de 
11,5 milhões de brasileiros. 
Paulo Afonso apresentou 
uma pauta que busca des-
burocratizar o setor e, em 
parceria com o Congresso, 
acelerar o desenvolvimento 

industrial, um caminho es-
tratégico para reaquecer a 
economia e estimular a ge-
ração de emprego. 

Durante a reunião, ele 
afirmou que contará com o 
senador Wilder Morais para 
ser o protagonista em defe-
sa da indústria no Senado. 
Em conversa com o senador 
Wilder ele apresentou o le-
vantamento feito pela CNI  
Agenda para o Brasil sair da 
crise 2016-2018. 

O documento defende 
sete ações fundamentais: 
garantir a sustentabilidade 

fiscal; assegurar a seguran-
ça jurídica nas relações de 
trabalho; ampliar o prazo de 
recolhimentos de tributos; 
acelerar o processo de con-
cessões ao setor privado 
na infraestrutura; priorizar 
as exportações como mo-
tor do crescimento; sustar 
temporariamente a impo-
sição de novas obrigações 
acessórias às empresas e 
desenvolver programa de 
simplificação e redução da 
burocracia tributária; e re-
gularizar as condições de 
crédito às empresas.


