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RESUMO 

 

Nesta dissertação, são estudadas as formas mais frequentes de expressão de futuro no 

Português do Brasil, observadas neste e em estudos anteriores: o futuro simples, o futuro 

perifrástico e o presente do indicativo. Com o objetivo de investigar as especificidades 

relacionadas ao uso das formas referidas neste estudo, foram analisados dados extraídos de 

corpus constituído de manchetes e lides de jornais on-line das diferentes regiões brasileiras, 

no período de maio de 2015 a janeiro de 2016. Ao todo, foram selecionadas 167 notícias, 

totalizando 343 registros das formas de expressão de futuro em tela. Adotou-se o arcabouço 

teórico da Linguística Cognitiva, mais precisamente as abordagens sobre Conceptualização e 

Modelos Cognitivos Idealizados (LANGACKER, 1991, 2008), a fim de se buscar desvelar 

como um determinado evento relacionado ao futuro é construído pelo conceptualizador. Na 

análise dos dados, observando-se a influência de fatores, tais como “atividade programada”, 

“presença de especificador circunstancial” e “certeza epistêmica”, constatou-se que, de uma 

forma geral, o futuro simples é a forma que apresenta maior frequência em manchetes e lides 

de jornais on-line para se referir a um evento futuro. No entanto, verificou-se também que, em 

se tratando de uma atividade programada, o presente do indicativo é a forma de expressão do 

futuro mais produtiva. Observou-se ainda a importância do parâmetro “certeza epistêmica”, 

em função do qual foi possível propor uma escala relativa ao emprego, nos jornais on-line, 

das três formas de expressão do futuro estudadas, tomando como base o grau de certeza 

epistêmica do conceptualizador (de [+] para [-]): presente do indicativo > futuro simples > 

futuro perifrástico. 

 

Palavras-chave: Tempo futuro - Português Brasileiro - Linguística Cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this dissertation, the most frequent forms of expression of the future in Brazilian 

Portuguese (PB) observed in this and previous studies are studied: the present tense, the 

simple future and the periphrastic future. With the objective of investigating specificities 

related to the use of the forms considered in this study, data extracted from the corpus 

composed of headlines and online newspaper headlines from different Brazilian regions were 

analyzed from May 2015 to January 2016. In all, 167 news items were selected, totaling 343 

records of future forms of expression on screen. The theoretical framework of Cognitive 

Linguistics was adopted, more precisely the approaches on the Conceptualization Process and 

the notion of Idealized Cognitive Models (Langaker, 1991, 2008), in order to seek to unveil 

how a particular event related to the future is constructed by the Conceptualizer. In the 

analysis of the data, observing the influence of factors such as "programmed activity", 

"presence of circumstantial specifier" and "epistemic certainty", it was verified that, in a 

general way, the simple future is the form that presents greater frequency in headlines and 

online newspaper headlines to refer to a future event. However, it has also been found that in 

the case of a programmed activity, the present tense is the form of future expression more 

productive. It was also observed the importance of the parameter "epistemic certainty", 

according to which it was possible to propose a scale related to the use, in the online 

newspaper, of the three forms of expression of the future studied, based on the degree of 

epistemic certainty of the conceptualizer (from [+] to [-]): present tense> simple future> 

periphrastic future. 

 

Keywords: Future time. Brazilian Portuguese. Cognitive Linguistics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na literatura dos estudos sobre o tempo, é perceptível o grande número de trabalhos 

realizados em torno do futuro, configurando-o apenas como uma ação que se realiza após o 

momento da enunciação. A noção em questão, além de limitada, pouco contribui para a 

explicação do funcionamento da língua em perspectivas reais de interação. 

Nesse sentido, em nossa pesquisa, buscamos novos caminhos com a finalidade de 

atribuirmos um tratamento mais adequado para a noção de futuro na língua. Logo, com a 

finalidade de direcionarmos a discussão para o emprego do futuro no Português Brasileiro 

(PB), selecionamos, como objeto da pesquisa, as três formas de expressão de futuro mais 

recorrentes nessa língua. 

Ao analisarmos os contextos de ocorrência do futuro, verificamos que, nos 

enunciados que fazem menção a um evento futuro, há um leque variado de formas de 

expressão de futuro à disposição do usuário da língua, tais como: futuro simples [Eu 

defenderei o meu trabalho final amanhã]; presente do indicativo [Eu defendo o meu trabalho 

final amanhã]; futuro perifrástico – verbo ir + infinitivo [Eu vou defender o meu trabalho 

final amanhã]; futuro perifrástico - verbo haver + de + infinitivo [Eu hei de defender meu 

trabalho final amanhã]; futuro perifrástico - verbo estar + gerúndio [Eu estou defendendo o 

meu trabalho final amanhã]. Em função disso, tivemos o cuidado de delimitarmos mais ainda 

a nossa pesquisa, de modo que pudéssemos desenvolver um trabalho sólido naquilo que 

intentamos. 

Desse modo, concentramos nossa atenção para as formas de expressão de futuro que 

são mais recorrentes no PB, a saber: 

 

(i) Presente do indicativo (seguido de um especificador circunstancial). Exemplo; Viajo, 

amanhã, para o Rio de Janeiro; 

(ii) Futuro simples ou morfológico: Exemplo: Viajarei para o Rio de Janeiro; 

(iii) Futuro perifrástico. Exemplo: Vou viajar para o Rio de Janeiro. 

 

O tempo futuro é apresentado em nossas gramáticas tradicionais como um dos 

assuntos concernentes ao verbo e, além do mais, estabeleceu-se uma forma engessada de 

conceber o futuro de maneira linear, sob a representação esquemática de presente > passado 

> futuro. Ainda na perspectiva da gramática tradicional, está assentada a noção de modelo 
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canônico da forma de expressão de futuro, em que o futuro simples ou morfológico é a 

representação desse modelo. 

As demais formas de expressão de futuro pouco são abordadas pelos gramáticos 

tradicionais. Quando mencionam outras variações de futuro em seus estudos, a visão ainda é 

bastante superficial. Em razão disso, lançamos mão do desafio de aprofundar algumas 

questões referentes a esse assunto.  

Partimos do ponto de vista de que a língua comporta uma diversidade de formas de 

expressão de futuro que são empregadas por seus usuários de acordo com as circunstâncias 

discursivas e com o conteúdo da mensagem a ser veiculada. Nesse sentido, selecionamos uma 

quantidade significativa de dados, nos quais são empregadas as formas de expressão de futuro 

em estudo, de modo que possamos analisar as especificidades quanto ao uso dessas formas. 

Quanto à estrutura, a nossa dissertação está organizada em quatro capítulos: 

No capítulo 1, apresentamos uma revisão da literatura acerca do tempo futuro, 

buscando demonstrar que a noção de futuro não se resume a um momento posterior ao ato de 

fala. Como forma de aprofundarmos o debate sobre essa questão, fazemos uso das noções de 

realidade vivenciada e realidade não vivenciada. Ainda nesse capítulo, também apresentamos 

as visões tanto dos gramáticos, quanto dos linguistas acerca dos estudos em torno da noção de 

futuro. 

No capítulo 2, que é o da fundamentação teórica, realizamos um percurso pelos 

estudos da Linguística Cognitiva, a fim de discorrermos sobre explicações referentes a como 

se constitui o significado, levando sempre em conta que a Linguística Cognitiva reúne 

diversas abordagens, as quais se aproximam por considerarem que o significado é dinâmico, 

enciclopédico e estruturado a partir da experiência humana. 

No capítulo 3, apresentamos os procedimentos metodológicos que adotamos para 

esta pesquisa e caracterizamos o corpus, constituído por notícias jornalísticas de edições 

eletrônicas de cinco jornais brasileiro de diferentes regiões: O Liberal (região norte); A Tarde 

(região nordeste); Diário da Manhã (região centro – oeste); Jornal do Brasil (região sudeste) 

e Zero Hora (região sul).  

Ainda nesse mesmo capítulo, é apresentada a descrição do gênero notícia 

jornalística, assim como a justificativa para a sua escolha. São explicitadas também a forma 

como os dados foram organizados e a maneira como foram analisados. 

Por fim, o capítulo 4 apresenta a análise dos dados. Em um primeiro momento, 

analisamos a frequência de uso das formas de expressão de futuro, em que constatamos que o 

futuro simples é a forma mais empregada em contextos que fazem menção a eventos futuros. 



14 

 

No segundo momento, passamos a analisar os dados sob o viés dos parâmetros de análise 

adotados, por meio dos quais constatamos que, na conceptualização de eventos com  grau 

elevado de certeza epistêmica, em relação à realização de um evento futuro, por parte do 

conceptualizador, o presente do indicativo é a forma de expressão de futuro que figura com 

maior frequência.  

E por fim, chegamos aos resultados gerais de nossa pesquisa, os quais esperamos que 

contribuam  para o panorama dos estudos linguísticos, sobretudo, no que diz respeito à noção 

do futuro no PB. 
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1 TEMPO VERBAL: O FUTURO COMO ESCOPO 

 

É difícil ouvirmos a expressão “tempo verbal” e não lembrarmos imediatamente do 

modelo tripartido pronto e acabado: presente, passado e futuro. Essa seja, talvez, uma das 

razões que limita a visão de muitos pesquisadores em relação à noção de futuro que, muitas 

vezes, encontra-se enraizada na perspectiva do tempo linear, em que o futuro é concebido 

como um mero evento a ser realizado posteriormente ao tempo presente, momento da 

enunciação. 

Sob uma visão geral acerca das categorias de tempo, podemos agrupá-las em dois 

polos: realidade vivenciada e realidade não vivenciada. A primeira é contemplada pelas 

categorias de passado e presente, pois os eventos que são enunciados sob o escopo dessas 

formas representam a nossa realidade factual, ou seja, a nossa vivência e experiência no 

espaço social. Assim, entendemos que o passado e o presente constituem a categoria de fatos 

acontecidos e que estão acontecendo, podendo, portanto, ser mencionados objetivamente, 

conforme propõe Langacker (1991).  

Por outro lado, a realidade não vivenciada, constituída pela categoria de futuro, 

carrega o rótulo do vir a ser, da possibilidade, do desejo, da permissão e da obrigação. Essas 

denominações são de Meillet (1912), para quem o futuro configura-se mais como uma 

categoria que exprime a noção de modalidade, a enfatizar a ideia de possibilidade, já que a 

realidade é não factual. 

É justamente no campo da realidade não vivenciada ou da realidade não factual que 

atrelamos nossa investigação. 

Ao observamos os processos de interação humana, vemos que o futuro traduz 

informações não tão somente como ideia de posterioridade, mas também de modalidade. 

Nesse sentido, atrelamos o nosso posicionamento à visão de Abraçado, Dias e Lima-

Hernandes (2015), sobre o uso do futuro no processo de interação. As autoras advogam que: 

 

Os usos de futuros mais conscientes são os que mais entranhados estão na 

sociedade, pois demandam estratégias complexas que ecoam a futuridade, travestida 

de intenções variadas, dentre as quais a intenção de ser polido, de preservar a 

própria face (e a condição do outro), de alcançar objetivos sem se arranhar 

subjetivamente. Parece-nos, então, que o futuro é muito mais do que um tempo 

posterior ao presente. (ABRAÇADO, DIAS e LIMA-HERNANDES, 2015, p. 200). 

 

O comentário das autoras pode ser complementado ainda com outro trecho da mesma 

obra: 
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O indivíduo usa o futuro para construir uma irrealidade necessária à condução 

interpessoal de sua vida. Ele precisa, dentre outras coisas, prometer, comunicar seu 

desejo e suas vontades, sinalizar sua intenção de realizar ações, protelar ações que 

não quer realizar no momento em que se manifesta. Para isso, ele precisa manipular 

a expectativa do outro e a suspender temporalmente as exigências do outro e as suas 

próprias para que siga seu curso em busca de cumprir seus objetos mais prementes. 

(ABRAÇADO, DIAS e LIMA-HERNANDES, 2015, p. 200). 

 

Desse modo, o futuro parece-nos revelar informações que vão além de uma noção 

simplória de posterioridade, pois, entendemos, por meio das palavras das autoras, que a 

constituição de enunciados que usam o futuro como escopo envolve um jogo de estratégia 

discursiva, em que a base da relação interpessoal entre os indivíduos é o conhecimento, a 

informação, ainda que mínimos, mas necessários para projetar uma expectativa para o campo 

da realidade não vivenciada. 

Logo, consideramos relevante mencionar que a noção de futuro que adotamos nessa 

dissertação é a projeção para a realidade não vivenciada, em que o objeto que se encontra no 

campo visual da lupa é o conhecimento, e a expectativa do indivíduo acerca da natureza e da 

realização de um evento. 

Ainda sobre a noção de futuridade, precisamos salientar que esta é bastante 

complexa e traduzida por diversas formas linguísticas. Ao olharmos para a história da língua, 

verificamos que os estudos em torno da futuridade adotam como ponto de partida a língua 

latina, como forma de explicação do fenômeno. Nessa linha de investigação, há dois autores 

que se destacam: Coseriu e Câmara Jr. 

Esses pesquisadores se preocuparam em analisar a trajetória das formas de expressão 

de futuro, e com isso, propuseram questões que dessem conta de explicar não só a origem, 

mas também os valores semânticos que as formas de futuro pudessem acarretar. Além disso, 

podemos encontrar também em seus trabalhos um debate sobre a instabilidade do futuro, no 

que diz respeito a alteração na forma. 

Em Coseriu (1957), podemos encontrar a discussão em torno da renovação das 

formas de futuro no latim. Para o autor, essa é uma questão bastante complexa e que ainda 

não foi totalmente esclarecida. Ele apresenta uma proposta de explicação para o fato de ter 

ocorrido a mudança das formas sintéticas para a forma perifrástica, levando em consideração 

tanto a questão da heterogeneidade, como da deficiência da forma sintética. 
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Coseriu chama a atenção para o processo de mudança que ocorreu na transição do 

latim clássico para o latim vulgar. No clássico, o futuro era expresso pela forma morfológica, 

que por sua vez chegou a ser utilizada também por falantes do latim vulgar. Nesse último, no 

entanto, foram implementadas algumas mudanças fônicas que, de certo modo, dificultaram a 

interação entre os falantes da língua. 

A título de ilustração, podemos citar a constante troca dos fonemas /w/ e /b/, em que 

a forma de futuro “amabit”, registrada com o fonema /b/, em algumas situações, era grafada 

de forma equivocada, resultando, assim, na forma “amavit”, que por sua vez, era uma forma 

do perfeito do indicativo. 

Câmara Jr. (1956) também já sinalizara a questão da transição das formas sintéticas 

para as formas perifrásticas de futuro no latim. Verificamos que o autor também utiliza a 

transição do latim clássico para o latim vulgar como forma de explicação do processo de 

mudança das formas de futuro. 

Uma das razões que justifica os argumentos dos autores mencionados anteriormente 

é o processo da romanização, ou seja, a expansão do Império Romano. A conquista de novas 

terras possibilitou aos povos dominadores levarem tanto a cultura como a língua aos povos 

dominados.  

Esse feito favoreceu a existência de um cenário de contato linguístico, estabelecendo 

uma nova esfera denominada latim vulgar. Câmara Jr. (1956) advoga que, no século III a.C, 

ainda no latim clássico, o futuro era expresso morfologicamente, no entanto, a escrita dessa 

forma era registrada de três maneiras diferentes, em função da influência das formas de futuro 

de outras línguas, a saber: do grego, do sânscrito e do indo-europeu. Contudo, elas 

sinalizavam exclusivamente a ideia de tempo. Já na passagem para o latim vulgar, o contato 

entre as línguas do dominante e do dominado favoreceu o surgimento de uma nova forma de 

futuro, que não mais se limitava a expressar a noção de tempo. Surge, pois, o futuro 

perifrástico com gradações modais, apresentando um valor hipotético. 

Dessa maneira, o futuro simples e o futuro perifrástico passaram a co-ocorrer na 

língua, de modo que, gradativamente, a segunda forma tornou-se mais frequente do que a 

primeira no latim vulgar. Curiosamente, o futuro simples, que cede espaço para o futuro 

perifrástico, mais adiante, é inserido novamente na língua, manifestando-se a partir da 

compactação da estrutura composta, ou seja, da forma perifrástica. 

Assim, a construção formada pela flexão do verbo habere no presente do indicativo 

+ o verbo principal no infinitivo originou o futuro românico sintético, conforme relata 

Câmara Jr. (1985), no seguinte esquema: cantare habeo > cantare hei > cantarei (português). 
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Esse fenômeno não é exclusivo do português, uma vez que se registra a presença de formas 

perifrásticas de futuro no francês também.  

 

1.1 O futuro na perspectiva dos gramáticos 

 

O conceito de tempo futuro na maioria das gramáticas tradicionais resume-se à visão 

das categorias de tempo sob a ótica do tempo cronológico: passado, presente e futuro. Outro 

aspecto relevante a ser destacado nos estudos dos gramáticos tradicionais é a redução das 

formas de futuro em futuro do presente e futuro do pretérito. 

Alguns gramáticos só fazem referências ao futuro morfológico. Outros reconhecem   

haver  formas de futuro diferentes da forma de futuro morfológico, como o caso de Said Ali 

(1965), para quem a forma perifrástica “ir + infinitivo” expressa locomoção, desejo ou fato 

que será realizado em breve. Além desse gramático, Cunha e Cintra (1985) também advogam 

que a forma perifrástica “ir + infinitivo” substituirá o futuro simples ou morfológico. 

Observamos ainda que as variedades das formas de expressão de futuro no PB não 

recebem um tratamento adequado e formalizado por parte dos gramáticos tradicionais, no que 

se refere ao emprego dessas formas pelos usuários da língua.  

Bechara (2003), em referência ao tempo futuro, assevera que esse expressa fatos 

ainda não realizados, como em “cantarei” (futuro do presente) e “cantaria” (futuro do 

pretérito). O autor chama a atenção também para o uso do presente do indicativo como forma 

de futuro. Nessas situações, Bechara afirma que a intenção do falante é atribuir ênfase a uma 

decisão já tomada. 

Cunha (1986) já registra em sua gramática que o futuro simples é pouco utilizado na 

modalidade oral, sendo as formas perifrásticas “haver + de + infinitivo”, “ter + de + 

infinitivo” e “ir + infinitivo” as mais recorrentes nessa modalidade. Esta última, objeto de 

nossa pesquisa, expressa, para o autor, uma ação futura imediata. 

É bem verdade que muitos conceitos que figuram em algumas gramáticas 

tradicionais precisam ser repensados, mas não são em sua totalidade descartados. 

Acreditamos que o problema no tratamento da conceituação é de natureza metodológica, pois 

uma pesquisa empírica, como esta que desenvolvemos, é capaz de abordar o tema sobre o 

futuro com mais profundidade. 
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1.2 O futuro na perspectiva dos linguistas  

 

O tempo futuro no PB recebe um tratamento mais detalhado pelos linguistas, no que 

concerne à maneira de reconhecer variadas formas de expressão em co-ocorrência na língua. 

Alguns pesquisadores adotam a abordagem variacionista com o intuito de identificar os 

fatores que condicionam o uso dessas formas, entre os quais,  os de natureza social, como 

idade, grau de escolaridade e região  geográfica; outros, porém, direcionam o foco para o 

sujeito conceptualizador e consideram a perspectivação conceptual como o ponto nevrálgico 

das explicações acerca  do emprego de uma ou outra forma de expressão do futuro. 

Em nossa dissertação, aliamos o nosso posicionamento ao segundo grupo de 

pesquisadores. Na seção da fundamentação teórica, explicitaremos melhor nosso 

posicionamento em relação ao modelo teórico e à noção de conceptualização. 

Por ora, nos reservamos a destacar que, nesta linha de raciocínio, a visão de que o 

futuro é posterior ao ato de fala cede espaço para discussões como: por que novas formas de 

expressão de futuro surgem na língua? Os estudiosos que se fazem essa pergunta colocam no 

centro de suas discussões a motivação como um dos fatores desencadeadores do surgimento 

de novas formas de futuro no idioma. 

Por exemplo, no que diz respeito ao registro da forma de futuro perifrástico, Oliveira 

(2006) recorre aos estudos de Silva Neto (1977) e observa que este autor relatou que a forma 

analítica (perifrástica) prevalece em detrimento da sintética nos falares rurais brasileiros e 

crioulos, e que esse fenômeno tenha sido, talvez, um fator que se estenderia para a formação 

dos tempos verbais. 

Na sequência de seus argumentos, Oliveira (2006) põe em xeque o posicionamento 

do autor, pois ela relata que o surgimento de formas perifrásticas na língua não é uma 

particularidade do português, já que outras línguas, como as indo-europeias, em contextos 

sociais diferentes do nosso, também registram a ocorrência da forma perifrástica. 

A partir dessa afirmação, podemos conjecturar que o futuro está condicionado 

também ao sistema interno da língua, apesar de não ser nosso objetivo discorrer acerca deste 

argumento neste trabalho. 

Outra questão que nos chama a atenção nos estudos dos linguistas é a preocupação 

com o registro de diferentes formas de expressão de futuro em seus trabalhos. Thomas (1969), 

relata a ocorrência de cinco formas: o futuro simples (estudarei), o presente (estudo), a 

perífrase com haver no presente (hei de estudar), a perífrase com ir no presente (vou estudar) 

e a perífrase com ir no futuro (irei estudar). 
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 Em relação a esses registros, o autor destaca o uso de duas formas. A primeira é em 

relação ao futuro simples que cada vez mais é menos selecionada na língua falada, com 

exceção de alguns verbos monossilábicos, como ver, ter, ser, dar, vir, ir etc. A segunda é em 

relação ao futuro perifrástico sob o escopo da forma ir no presente mais o infinitivo (ir + 

infinitivo), que, para o autor, tem se tornado muito comum para referir uma noção de futuro.  

 Em  análise do português europeu, Oliveira (1985) observou a ocorrência de três 

formas de expressão do futuro: futuro simples (estudarei amanhã); futuro perifrástico (vou 

estudar amanhã) e o presente (estudo amanhã). No que se refere a essa última forma, a autora 

parte da hipótese de que a forma presente só é capaz de expressar uma relação de futuro, 

quando seguida de um advérbio de tempo. Já o futuro perifrástico é o mais frequente no 

discurso de modalidade não padrão da língua. 

E por fim, o futuro simples é registrado com uma certa curiosidade pela autora, pois 

a forma em questão parece denotar mais relação de modalidade do que de tempo. No 

enunciado “Não atrasarás a dissertação”, se pronunciado pela orientadora da pesquisa com o 

intuito de chamar a atenção de seu orientando para o cumprimento de prazo, a modalidade é 

considerada deôntica, por expressar uma obrigação; por outro lado, se pronunciada por uma 

pessoa que seja próxima do autor da dissertação e que tenha ciência de que a monografia 

desse está bem encaminhada, a modalidade é considerada epistêmica, por expressar uma 

relação de conhecimento acerca de uma situação.  

Santos (1997), ao selecionar amostras da escrita padrão constatou a presença de 

quatro formas de expressão de futuro: futuro simples (comerei), futuro perifrástico (vou 

comer), futuro simples perifrástico (irei comer) e presente do indicativo (como). Partindo da 

análise de textos do “Diário do Congresso Nacional” e da “Revista Isto É”, a autora observou 

que o futuro simples não só é a forma mais frequente nestes textos, como também é a que 

mais expressa prestígio. 

 Já a forma perifrástica, figura com mais frequência em textos de pouca formalidade, 

ao passo que o futuro simples enquadra-se em um nível intermediário de formalidade, e o 

presente do indicativo apresentou um baixo registro, em função desta forma requerer 

contextos mais específicos para seu emprego. 

Como podemos perceber, a expressão do tempo futuro é vista pelos linguistas como 

um vasto campo de pesquisa. Por isso, muitos caminhos desse campo ainda precisam ser 

desvendados. 
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1.3 As formas de futuro em estudo 

 

Nessa seção discorreremos sobre cada uma das formas de expressão de futuro que 

constituem o nosso foco nessa pesquisa, apresentando exemplos do nosso corpus e 

destacando os trabalhos de alguns estudiosos, os quais nos auxiliarão a compreendermos a 

noção de futuridade. 

   

1.3.1 O futuro simples 

 

(01) Antiga residência de Carlos Marighella será memorial 

A casa em que o guerrilheiro comunista Carlos Marighella morou, na rua do 

Desterro, Baixa dos Sapateiros, entrará em um roteiro de locais importantes 

para a história que o governo estadual pretende proteger por meio de um 

registro especial. – (A Tarde – 13.08.2015). 

 

 

No exemplo (01), identificamos dois registros do futuro simples ou morfológico: 

“será” (na manchete) e “entrará” (na lide). Se consultarmos alguns compêndios gramaticais 

do português, encontraremos abordagens acerca do tempo futuro, em que esta forma seja 

considerada a forma de prestígio.  

Quando nos deparamos com a expressão “forma de prestígio”, pressupomos que 

existem, então, formas de não prestígio. Tais formas são aquelas que se distanciam da escrita 

padrão, em que o futuro simples costuma figurar. Em determinado momento da história da 

língua, passou-se a conceber o futuro simples como a forma canônica. Mais adiante, 

entretanto, veremos que o futuro simples originou-se de uma forma analítica, constituída de 

uma perífrase verbal.  

Como o gênero que adotamos para compor o nosso corpus de pesquisa é pertencente 

à modalidade escrita, é de se esperar que o futuro simples apresente um índice considerável de 

ocorrências. 

 

1.3.2 O futuro perifrástico 

 

(02) Dirceu vai ficar em silêncio na CPI da Petrobras, diz defesa 

O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu vai ficar em silêncio na CPI 

da Petrobras. A informação é do advogado penalista Roberto Podval, 

defensor de Dirceu. – (Zero Hora – 27.08.2015). 
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O exemplo em questão apresenta dois registros do futuro perifrástico “vai ficar”, um 

na manchete e um na lide. Já vimos anteriormente que Thomas (1969) sustenta o ponto de 

vista de que essa forma cada vez mais é empregada em contextos que se referem ao futuro; já 

Santos (1997) realiza uma afirmação mais detalhada ao defender o argumento de que o futuro 

perifrástico figura com mais frequência em contextos de pouca formalidade. Além disso, 

estudos demonstram  que o futuro perifrástico é a forma mais utilizada na linguagem oral.  

Sobre essa forma, parece que ainda paira um olhar estigmatizado em relação aos 

falantes que a utilizam em situações de uso formal da língua. Em nossa pesquisa, há registros 

suficientes do futuro perifrástico em notícia jornalística que, por ser um gênero formal, 

poderia auxiliar na desconstrução dessa noção. 

Consideramos relevante apresentarmos as relações que existem entre o futuro 

perifrástico e o futuro simples. Ao olharmos para a história da língua, verificamos que o 

futuro simples é originado a partir do futuro perifrástico, conforme relata Lima (2003) em seu 

artigo sobre a gênese e a evolução do tempo futuro com o verbo ir em português. O autor 

relata o processo lat. cantare habeo › port. ant. cantar hey › port. mod. cantarei, para ilustrar 

o seu ponto de vista de que a origem do futuro na língua deu-se a partir de uma construção 

analítica, que envolve dois verbos, e que, posteriormente, evoluiu, gradativamente, para um 

morfema preso gramatical, originando, assim, o futuro simples. 

O autor observou que “uma das maneiras mais comuns de expressão do futuro é o 

uso de um verbo de movimento (ir ou equivalente) numa forma finita, seguido de um verbo 

pleno, na forma infinita” (LIMA, 2003, p. 120), configurando a expressão como futuro 

analítico. Um dos objetivos do autor era identificar os traços semânticos de movimento, 

intenção e futuro presentes no verbo finito da expressão em questão, a fim de compreender o 

momento a partir do qual o verbo ir passa a expressar mais ou somente a noção de futuro. 

 

1.3.3 O presente do indicativo  

 

(03) Desconto do IPVA para placas 71 a 91 termina segunda (18) 

Os donos de veículos com placas de numeração final entre 71 e 91 têm até a 

próxima segunda-feira (18) para receber o desconto do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O desconto é válido para 

quem não tem multas de trânsito. – (O Liberal – 14.01.2016). 

 



23 

 

Em (03), registramos a ocorrência da forma presente do indicativo, seguida de um 

especificador circunstancial, tanto na manchete quanto na lide da reportagem. No primeiro 

registro, o especificador circunstancial é a expressão “segunda (18)”, e no segundo é a 

expressão “a próxima segunda-feira (18)”.  

Mateus et al (2003), ao discorrerem acerca do tempo gramatical presente, defendem 

o ponto de vista de que existe a possibilidade deste tempo expressar uma relação de futuro. 

Contudo, as autoras estabelecem uma condição para o efeito: que no contexto de emprego da 

forma de presente esteja expresso um advérbio de tempo, a exemplo do dado (03).  

A forma em questão parece apresentar a funcionalidade de um curinga na língua no 

que se refere ao uso do tempo verbal, pois seja para relatar um fato passado ou para expressar 

uma hipótese ou uma possibilidade no futuro, o presente do indicativo, seguido ou não de um 

especificador circunstancial, pode se configurar como uma forma de expressão que, além do 

presente, pode fazer alusão ao passado ou ao futuro1. Em nossos dados, a maioria das formas 

de expressão de futuro no presente do indicativo seleciona um especificador circunstancial de 

tempo. 

Como já explicitamos, nosso corpus é constituído por matérias jornalísticas 

(manchetes e lides) de jornais eletrônicos, em que o presente do indicativo tende a figurar 

referindo-se a eventos futuros, transmitindo ao leitor a impressão de estar vivenciando em 

tempo real os fatos descritos ou relatados pelo jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Em Silva (2013), pode-se encontrar uma reflexão acerca do uso do presente como forma de fazer menção a 

fatos passados. 
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2 ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

O presente capítulo é uma exposição dos fundamentos teóricos de nossa pesquisa. 

Sob os pressupostos da Linguística Cognitiva, analisamos os contextos de ocorrência das 

formas de expressão de futuro selecionadas para esta dissertação. As abordagens do modelo 

teórico em questão, que serão fundamentais para descrevermos o fenômeno em estudo, são o 

processo de Conceptualização e os Modelos Cognitivos Idealizados. 

Considerando que a Linguística Cognitiva se preocupa com o significado linguístico, 

o qual é concebido por meio da experiência humana, partimos do pressuposto de que a 

significação é construída a partir da percepção dos indivíduos, o que lhes possibilita conhecer 

uma dada informação, armazená-la e, posteriormente, construir novas cenas a partir de sua 

própria vivência. 

 

2.1 Estudos em Linguística Cognitiva 

 

Os estudos em Linguística Cognitiva se iniciaram no final da década de setenta e 

início da década de oitenta como um novo paradigma teórico, cujo objetivo era servir de 

análise para as línguas naturais. Os primeiros pesquisadores a desenvolver trabalhos sob a luz 

desse paradigma foram George Lakoff, Ronald Langacker, Leonard Talmy, Charlles Fillmore 

e Gilles Fauconnier, os quais passaram a conceber a linguagem como “um instrumento de 

organização, processamento e transmissão de informação”2 (GEERAERTS & CUYCKENS, 

2007, p. 3 (tradução nossa)). 

Para esses pesquisadores, a Linguística Cognitiva utiliza-se de uma base conceptual e 

experiencial da linguagem, a direcionar a sua atenção para as estruturas formais da língua. 

Deve-se ressaltar que essa perspectiva enxerga a linguagem não como uma atividade 

autônoma, mas como mais uma capacidade cognitiva que ajuda no processo de reflexão sobre 

a organização conceptual e influências ambientais e experienciais. 

Geeraerts e Cuyckens (2007) argumentam que a Linguística Cognitiva não é uma 

teoria única da linguagem, mas um conjunto de abordagens que compartilham de uma mesma 

perspectiva: a linguagem é uma atividade cognitiva que se relaciona com outras dessa mesma 

natureza. 

                                                 
2
 [...] an instrument for organizing, processing, and conveying information. (GEERAETS & CUYCKENS, 2007, 

p. 3) 
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Em Geeraerts (2006, p. 2), encontramos a metáfora da Linguística Cognitiva como 

um “arquipélago”. Para esse autor, os diversos modelos teóricos que compõem esse 

arquipélago são considerados pequenas ilhas. Dentre elas, destacam-se: A Teoria dos 

Protótipos, os Esquemas Imagéticos, os Espaços Mentais, a Gramática de Construções, a 

Teoria da Metáfora e a Semântica de Frames. 

Dentre os modelos teóricos representados metaforicamente pelas ilhas, destacamos a 

Teoria da Metáfora que se apresentou como um abre-alas para a Linguística Cognitiva. Essa 

teoria, inclusive, destaca-se como um fator que diferencia a Linguística Cognitiva de outras 

abordagens linguísticas, pelo simples fato de que a relação entre domínios experienciais faz-

se por meio da conceptualização. 

A noção de metáfora restringia-se ao campo da linguagem literária em que a sua 

aplicabilidade reportava-se apenas para os aspectos poéticos e figurativos. Contudo, 

pesquisadores como Lakoff e Johnson (1980) passaram a conceber a metáfora como um 

mecanismo fundamental no uso da linguagem. 

Estes autores escreveram um livro intitulado Metaphors we live by, instituindo a 

Teoria da Metáfora Conceptual, a qual apresenta argumentos consistentes acerca do uso de 

processos metafóricos na linguagem do dia a dia. Assim, eles concluem que a metáfora ocorre 

não apenas na linguagem, mas no pensamento e na ação.  

Em consonância com os estudos dessa natureza, Michael Reddy (1993) desenvolve 

um trabalho denominado Metáfora do Conduto (Conduit Metaphor). Para o autor, existe um 

modelo abstrato que rege o processo de comunicação, em que as ideias são consideradas um 

objeto, que é colocado dentro de um recipiente, rotulado de expressões linguísticas, e mais 

adiante esse recipiente, ideias, é enviado ou comunicado. 

Além disso, Reddy (1993) também argumentou que a metáfora não só é um elemento 

essencial que serve para conceituarmos o mundo, como também reflete a nossa compreensão 

metafórica das experiências, a partir do nosso contato com o ambiente. Em outras palavras, a 

metáfora é um mecanismo que vislumbra a experiência como forma de compreensão da nossa 

realidade. Por essa razão, a Teoria da Metáfora é um pequeno território que compõe o 

“arquipélago” da Linguística Cognitiva. 

Outra questão que se torna relevante para a literatura dos estudos em Linguística 

Cognitiva é justamente o termo “cognitivo”, pois esse mesmo termo já figurava no campo de 

estudo da Gramática Gerativa, a qual concebe a língua como uma faculdade biológica 

presente na mente humana. Se já havia um paradigma teórico que contemplava o termo 
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“cognitivo” em seu bojo de investigação, por que, então, houve a necessidade de se pensar em 

uma nova vertente dos estudos linguísticos denominada Linguística Cognitiva? 

Uma das razões que pode justificar a questão apresentada no parágrafo anterior é 

justamente a de que tanto a Gramática Gerativa quanto a Linguística Cognitiva apoiam-se no 

aparato “cognitivo” como forma de postular que não há significado sem representação mental 

(GERRAERTS & CUYCKENS, 2007).  

A primeira está interessada em saber como o conhecimento é adquirido, a considerar 

as estruturas mentais da língua como uma herança que possibilita a aprendizagem de uma 

língua. Já a segunda é “vista como um repositório de conhecimento do mundo, uma coleção 

de categorias significativas estruturadas que nos ajudam a lidar com novas experiências e 

armazenar informações sobre as antigas”3, conforme explicam Gerraerts e Cuyckens (2007, p. 

5 (Tradução nossa)). 

Dessa maneira, a questão apresentada anteriormente sobre a nova vertente dos 

estudos em linguística, Linguística Cognitiva, pode ser respondida a partir da consideração de 

que essa área se preocupa com a forma como o conhecimento é estruturado, adotando a 

perspectiva de que a linguagem interage com outras faculdades mentais. 

Nesse sentido, considera-se que uma série de elementos está relacionada 

cognitivamente, a fim de estabelecer sentidos a partir de informações armazenadas na mente, 

as quais interagem com a experiência humana e o com espaço físico e cultural, onde o ser está 

inserido. 

Assim, a Linguística Cognitiva focaliza a sua atenção para a construção do 

significado, a considerar que a língua é uma forma de conhecimento que ajuda na estruturação 

do significado linguístico. Devemos ressaltar que existem outras abordagens de cunho 

funcionalista que também adotam o significado como um objeto de investigação, porém, nesta 

dissertação, discorreremos acerca do significado na perspectiva da Linguística Cognitiva. 

Para Ferrari (2014, p. 15), no interior da Linguística Cognitiva, o significado é 

tratado como uma “construção mental, em um movimento contínuo de categorização e 

recategorização do mundo, a partir da interação de estruturas cognitivas e modelos 

compartilhados de crenças socioculturais”. De acordo com a autora, entendemos que o 

significado não é uma representação objetiva do mundo, e sim um processo de reflexão de 

                                                 
3
 [...] is seen as a repository of world knowledge, a structured collection of meaningful categories that help us 

deal with new experiences and store information about old ones. (GERRAERTS & CUYCKENS, 2007, p. 5) 
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nossas experiências com os aspectos cultural e social, os quais interagem com estruturas 

cognitivas, configurando, portanto, um significado experienciado. 

Em Geeraerts (2006, p. 4-5), podemos encontrar uma abordagem um pouco mais 

detalhada sobre o conceito de significado linguístico. O autor adota quatro características 

específicas para o significado, que traduzimos da seguinte forma: 

 

(i) O significado linguístico é perspectivizado; 

(ii) O significado linguístico é flexível; 

(iii) O significado linguístico é enciclopédico e não autônomo; 

(iv) O significado linguístico é baseado na experiência e no uso. 

 

Em relação à primeira característica, o significado é concebido como uma reflexão 

das experiências de um ser social no mundo. Essas experiências contribuem para a elaboração 

de estruturas linguísticas. Tomemos como exemplo a questão espacial. Quando um indivíduo 

pretende retratar a posição de um determinado objeto no espaço, geralmente ele adota a sua 

própria posição no espaço (ponto de vantagem), para construir predicações. Nesse sentido, ele 

pode informar que o objeto está localizado  “à frente” ou “atrás”.  

A título de ilustração, observemos a figura a seguir, que trata do par trajetor/marco4, 

retirada da obra de Langacker (2008, p. 76): 

 

Figura 1: Ponto de vantagem 

 

 

 

 

 

Fonte: Langacker (2008, p. 76) 

 

Podemos observar que tanto em “a” quanto em “b”, uma mesma cena é retratada, 

contudo, o ponto de vantagem (VP) estabelece uma diferença no modo como a predicação é 

construída. No que concerne à sintaxe da língua, construções diferentes, que evocam a mesma 

                                                 
4 Sinalizam relação de alinhamento, conforme Langacker (2008). 
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cena, são originadas a partir do arranjo visual do conceptualizador. Nesse sentido, para “a”, 

teremos as seguintes expressões: 

 

i) O trajetor está à frente do marco. 

ii) O marco está atrás do trajetor. 

 

Ao passo que para “b”, as expressões linguísticas possíveis são: 

 

(iv) O marco está à frente do trajetor. 

(v)  O trajetor está atrás do marco. 

 

Vemos claramente que, nos dois pares acima, a relação espacial tem como referência 

a localização do conceptualizador, ou seja, o ponto de vantagem coincide com o espaço físico 

por aquele ocupado. Por outro lado, o ponto de vantagem também pode tomar como 

referência uma entidade explicitada no discurso, por exemplo, imaginemos uma situação em 

que devamos ensinar o percurso de uma estrada a um motorista. Ao mencionarmos as 

coordenadas, tomamos o próprio motorista como o ponto de vantagem, pois sinalizamos as 

direções esquerda/direita conforme a posição deste no veículo em movimento. 

A discussão em torno do conhecimento perspectivizado leva em consideração as 

escolhas linguísticas que o conceptualizador realiza para construir uma cena, tomando como 

ponto de partida o espaço de onde ele observa o objeto da conceptualização para desenvolver 

a predicação. 

No que concerne à segunda característica de significado, como “flexível” e 

“dinâmico”, devemos considerar a noção de que o significado está relacionado à forma como 

moldamos o mundo. Ora, não devemos desconsiderar a informação de que o mundo sofre 

algumas mudanças.  

Se o significado é fruto do enquadramento que realizamos do mundo, e se este passa 

por mudanças, é natural, então, que o significado seja ressignificado, e isso implica na 

adaptação de categorias semânticas, conforme Gerraerts (2006). Em termos linguísticos, o 

autor chama a atenção para o fato de que a língua não é uma estrutura “rígida” e “estável”, e 

sim uma estrutura maleável que está vulnerável à ocorrência de mudanças. Logo, o 

significado, que é o foco de atenção da Linguística Cognitiva, é concebido como dinâmico e 

flexível. 
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No que tange à terceira característica do significado linguístico, o qual é concebido 

como enciclopédico e não autônomo, podemos levantar duas questões que são centrais na 

Linguística Cognitiva: a linguagem é uma forma de conhecimento e uma capacidade 

cognitiva que interage com outras dessa mesma natureza. 

Quando se assume que o significado é enciclopédico, tem-se a noção de que ele é 

interligado por uma rede de conhecimentos. Essa rede é estruturada a partir de nossas 

experiências com o mundo, as quais são refletidas no uso da língua. Na característica anterior 

do significado linguístico, tomamos como base a questão espacial como forma de ilustração 

de nossos argumentos. Agora, apoiaremo-nos na questão temporal para realizarmos tal ato. 

Em relação ao uso da língua, como objeto de reflexão de nossas experiências com o 

mundo, podemos identificar diversas formas de expressões linguísticas que fazem uso da 

noção temporal. Por exemplo “Depois da aula, irei ao shopping” ou “Antes de você chegar, 

estávamos falando de linguística”. Observemos que ambas as sentenças estão atreladas à 

noção de tempo, em que a primeira faz menção a uma noção de futuro; e a segunda, a uma 

noção de passado. 

Identificamos claramente que a noção temporal, tanto de futuro quanto de passado, é 

projetada para a língua. Desse modo, compreendemos que a nossa presença no mundo 

possibilita-nos criar perspectivas acerca de uma cena, as quais são refletidas no uso da língua. 

Além disso, a nossa presença no espaço físico não só nos possibilita construir experiências 

com base no ambiente, mas também com base na cultura e no social. Por esse motivo, 

sustenta-se o argumento de que o significado é enciclopédico, já que ele é construído por 

meio da ligação de três elementos: ambiente, cultura e sociedade, criando-se assim, uma rede. 

Por fim, a quarta e última característica do significado linguístico reside na 

afirmação de que ele é baseado no uso e na experiência. Esta característica de significado não 

difere muito da anterior, pois ambas adotam o ponto de vista de que o significado não é 

autônomo, e sim enraizado na experiência. 

O que especifica esta última característica é a noção de que a natureza experimental 

do conhecimento é importante para chegarmos ao conhecimento de uma língua por meio de 

seu uso (GEERAERTS, 2006). As estruturas abstratas da língua como SUJEITO, VERBO e 

OBJETO são ordenadas de forma diferente nas línguas, no que se refere à questão 

sintagmática. Há inclusive línguas que não apresentam algumas dessas estruturas abstratas. 

Geeraerts chega a questionar relação entre léxico e gramática, mas logo em seguida, 

ele parte para a conclusão de que a experiência da linguagem é de uso e não de definições de 

palavras, bem como observamos nos dicionários. O autor chama a atenção para o fato de que 
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é preciso atribuir mais seriedade aos estudos da gramática de base experimental, pois, assim, 

ficará mais evidente a noção de que o significado linguístico emerge do uso e da experiência. 

Em síntese, o significado linguístico é perspectivado pela forma como um usuário da 

língua molda o mundo; é também dinâmico e flexível, porque atende às mudanças pelas quais 

passam o mundo; é enciclopédico e não autônomo, porque o conhecimento dá-se de forma 

estruturada em rede e, por fim, é baseado na experiência e no uso, porque o enraizamento da 

experiência reflete a língua em seu estado real de uso. 

Ao retomarmos a metáfora do “arquipélago”, adotada por Gerraerts (2006), como 

forma de definição da Linguística Cognitiva, nessa dissertação, a exemplo de Pinheiro (2013) 

que realizou um tour em sua tese de doutoramento por três ilhas teóricas: Teoria dos Espaços 

Mentais, Gramática Cognitiva e Gramática de Construções, ancoraremos o nosso ponto de 

discussão em apenas duas das ilhas que compõem este arquipélago: Gramática Cognitiva 

(conceptualização) e Modelos Cognitivos Idealizados (modelos epistêmicos). 

  

2.2 Conceptualização 

 

O conceito de conceptualização é um dos temas centrais da Gramática Cognitiva, a 

qual compreende que o significado é construído cognitivamente. Para Langacker (2008), as 

estruturas gramaticais são consideradas simbólicas e, a partir delas, o conteúdo conceptual é 

estruturado. Dessa maneira, a noção de conceptualização está relacionada ao modo como o 

sujeito observa, analisa e constrói uma cena, a partir da conceptualização de um conteúdo. 

O termo conceptualização é também denominado de construal, e na esteira da 

Linguística Cognitiva, há trabalhos nessa perspectiva desenvolvidos por Croft e Cruse (2004), 

os quais tratam das operações de construal; Verhagen (2007), que elabora seus argumentos 

em torno da noção de objeto e sujeito da conceptualização, e Langacker (2008), o qual 

estabelece quatro facetas do construal (especificidade, focalização, proeminência e 

perspectiva). 

Em particular, a proeminência é a que mais nos interessa nesse trabalho, sobretudo a 

noção de perfilamento, que por sua vez focaliza uma subestrutura de uma determinada base. 

Entendamos a base como uma predicação completa, e o perfil como uma designação. Em 

Langacker (2006), está assentada a noção de que o valor semântico de uma expressão reside 

na relação entre base e perfil. Desse modo, conclui-se que o perfilamento de uma expressão 

emerge da focalização do conceptualizador em relação a uma predicação (base). 
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Em uma base existem vários aspectos que podem ser alvos do perfilamento, contudo 

ressaltamos que a seleção do conteúdo a ser perfilado é realizada conforme as expectativas de 

uma determinado conceptualizador. Um clássico exemplo de Langacker (2006) para explicar 

a relação entre base e perfil é a noção de hipotenusa, a qual só pode ser depreendida por meio 

do conhecimento que se tem acerca de um triângulo retângulo.  

Para fins ilustrativos, o triângulo é a base (predicação), na qual estão presentes 

subestrutras como os catetos e a hipotenusa. A designação de um desses elementos, no 

interior da predicação, consiste no processo de perfilamento, o qual é relaizado pelo sujeitos 

da conceptualização. 

A atenção que atribuímos à abordagem da conceptualização dá-se em função da 

maneira como construímos cenas a partir de expressões que apresentem as mesmas condições 

de verdade, mas que se diferem nos aspectos conceptual e semântico, conforme relata Soares 

da Silva (2006). 

Em seu artigo intitulado “Significado, conceptualização e experiência: sobre a 

natureza do significado linguístico”, Soares da Silva (2006) afirma que o significado deve ser 

compreendido como uma conceptualização, na qual estão em jogo questões relacionadas ao 

contexto físico, social e linguístico. 

O autor problematiza ainda que compreender o significado como uma 

conceptualização não o torna mais misterioso e nem o faz ultrapassar as barreiras do 

conhecimento científico, mas apresenta um novo modo de concebê-lo, pois: 

 

Se o significado é conceptualização, então o significado de uma expressão inclui, 

não apenas o ‘conteúdo’ conceptual que ela representa (as propriedades inerentes da 

entidade ou da situação designada), mas também o ‘modo’ como esse conteúdo é 

construído – o que em Semântica Cognitiva se designa por “construal” e que pode 

ser traduzido por perspectivação conceptual. (SOARES DA SILVA, 2006, p. 6, 

grifo do autor). 

 

Com base nas palavras do autor, entendemos que uma mesma situação da realidade 

pode apresentar perspectivas alternativas na construção de um significado linguístico. E um 

dos elementos fundamentais desse processo é exatamente o sujeito da conceptualização, o 

qual é responsável pelo processo da diferenciação do significado no que se refere à semântica. 

A título de ilustração, analisemos o dado a seguir: 

 

(04) Brasil terá superávit sustentado por queda de importações 

Para analistas de comércio exterior, isso ocorrerá porque as importações 

também estão caindo, e em ritmo mais intenso do que as vendas externas. 

http://www.dm.com.br/conteudo/comercio
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Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

mostram que, de janeiro a junho deste ano, houve queda de 14,6% das 

exportações em comparação com igual período de 2014. Do lado das 

importações, a queda no mesmo período de comparação foi mais acentuada, 

de 18,5%. – (Diário da Manhã – 03.08.2015) 

 

Se na manchete da matéria a palavra “queda” fosse substituída por “baixa”, ainda 

assim estaríamos diante de um cenário com as mesmas condições de verdade, em que o 

conteúdo conceptual expressaria crescimento do superávit, em função da ausência de compras 

de produtos realizadas pelo Brasil. No entanto, “queda” e “baixa” diferem em termos de 

perspectivação conceptual. 

O termo “queda” está relacionado a um maior desnível, aumentando a distância do 

objeto passivo de queda de maneira mais acentuada, mais dramática, ao passo que o termo 

“baixa” evoca o desnível de maneira mais amena, controlada e menos acentuada. 

Em (04), podemos notar que um mesmo conteúdo conceptual pode ser 

conceptualizado de maneiras diferentes, e o que vai estabelecer tal diferença é justamente o 

sujeito da conceptualização. Logo, compreendemos que o significado da expressão “queda de 

importações” envolve não apenas as informações referentes ao seu conteúdo conceptual, mas 

também o modo como esse conteúdo é construído. 

Ainda sobre o exemplo em questão, podemos observar que o evento de que trata a 

matéria, aumento do superávite no futuro, é construído sob a ótica de um sujeito observador, 

que se utiliza de informações já conhecidas, como a queda das importações no período de 

janeiro a junho do ano de 2014, que inclusive está em comparação com o mesmo período de 

2015. 

O que é mais interessante nesse dado é o conteúdo semântico evocado pelo 

conceptualizador com a seleção lexical do termo “queda”, pois ao relatar a queda das 

importações, o jornalista (conceptualizador) não só constrói uma cena na qual, 

metaforicamente, coloca as importações em um nível inferior mais profundo, como também 

acentua a sua convicção de que o superávite terá um crescimento no momento posterior. 

Ressaltamos que essa convicção não deve ser entendida como a crença em etapas de 

ações que independem para acontecer, mas uma crença que toma como base o conhecimento, 

a vivência e a experiência de um indivíduo no espaço físico e social. 

É em razão disso que a abordagem da conceptualização figura no interior dos estudos 

da Linguística Cognitiva, uma vez que o significado é construído por meio da experiência 
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humana, envolvendo a percepção de um indivíduo na direção de um objeto, de uma cena ou 

de um evento provável. 

Nesta dissertação, a noção  de conceptualização nos ajudará a analisar as formas de 

expressão de futuro em estudo, considerando o conhecimento já construído e estruturado na 

mente do indivíduo que, por sua vez, fará uso dessas informações para conceber ou construir 

uma realidade que ainda está por vir. 

A essa realidade chamaremos de projetada5, pois ela expressa “uma situação futura 

que podemos, com maior ou menor segurança, prever a partir das experiências passadas ou 

presentes” (SOARES DA SILVA, p. 282, no prelo). Discorreremos com mais propriedade 

acerca do conceito de realidade projetada na seção que trata do Modelo Dinâmico Evolutivo.  

Contudo, sua menção neste momento serve justamente para sinalizar que a noção de 

futuro que assumimos nesta pesquisa está relacionada à previsão de um determinado evento 

sob o domínio da perspectivação conceptual.  

  

2.3 Modelos Cognitivos Idealizados  

 

A abordagem de Modelos Cognitivos Idealizados tem se tornando um importante 

método de análise no interior da linguística, uma vez que nesses modelos são representadas as 

experiências humanas construídas no espaço físico-social. 

É importante mencionarmos que a discussão em torno dos Modelos Cognitivos 

Idealizados, também referenciados como MCIs, originou-se a partir de estudos relacionados à 

psicologia Gestalt, corrente da psicologia moderna, surgida em meados do século XX na 

Alemanha, que teve como seus principais expoentes Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, 

Kurt Koffka e Kurt Lewin. De acordo com essa corrente, a mente humana configura, por meio 

de diversas leis, os elementos que chegam até ela via percepção ou memória (a inteligência). 

Para a psicologia da Gestalt, o todo é mais do que a soma das suas partes. Nessa direção, 

aspectos relacionados a percepção, emoções, raciocínio e memória são considerados 

relevantes para a caracterização das estruturas linguísticas (LAKOFF, 1977).  Foi George 

Lakoff um dos primeiros pesquisadores a desenvolver propostas de análise em torno de MCIs, 

tendo como principal objetivo verificar a organização do conhecimento. 

Cienki (2007, p.176), com base no trabalho de Lakoff (1987), afirma que Modelos 

Cognitivos Idealizados “são propostas que funcionam como forma de organizar o 

                                                 
5
 Este conceito será desenvolvido mais adiante, na seção 2.7 
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conhecimento, e não como reflexo direto de um estado objetivo de coisas no mundo”. Em 

outras palavras, os MCIs não são representações da realidade, mas são formas de idealização 

de modos, costumes e práticas desenvolvidos no espaço sociocultural. 

Nesse sentido, Duque e Costa (2012, p. 76), explicam que: 

 

Modelos Cognitivos Idealizados são conhecimentos, produzidos socialmente e 

disponibilizados culturalmente, que representam um papel relevante para a cognição 

humana: viabilizam o gerenciamento e uso do amplo conjunto de experiências 

adquiridas no dia a dia, durante toda a nossa vida. 

 

De acordo com os autores, nós criamos modelos a partir da nossa experiência , e a 

partir deles, estabelecemos elos de interação na sociedade, uma vez que os modelos são 

compartilhados socialmente e culturalmente. Um exemplo disso é a nossa forma de 

organização da passagem do tempo sintetizada ou simbolizada em um calendário. 

O calendário não é algo que existe, de fato, no espaço social, mas é uma 

representação mental idealizada da passagem do tempo, decorrente da necessidade de se 

demarcar um período em termos de dias, semanas, meses e anos. Essa representação tem 

como base o ciclo natural da terra em torno do sol.  

No que se refere ao compartilhamento cultural de informações, a noção de calendário 

como MCIs só faz sentido para sociedades que compartilham da mesma informação, quanto à 

estruturação e organização deste. A noção de calendário leva em consideração as 

especificidades do tempo estruturado em ciclos, e o seu compartilhamento torna o modelo 

idealizado pela sociedade.  

Eventos como carnaval, réveillon, jogos olímpicos e campeonatos podem ser 

considerados MCIs, já que eles evocam informações específicas de sua natureza que estão 

armazenadas em nossa memória. Por exemplo, a noção que temos de jogos olímpicos é de 

uma série de competições de diversas modalidades entre atletas de variados países. Esse 

evento é programado para ser realizado a cada quatro anos em uma cidade diferente, 

escolhida por meio de votação entre o comitê organizador dos jogos. 

A considerar que todas essas informações são compartilhadas por um número 

significativo de pessoas no mundo, podemos então afirmar que os jogos olímpicos são a 

idealização do modelo de um evento, que ocorre num espaço físico e que tem como base a 

competição entre atletas de diversos países. Nesse sentido, “os modelos são idealizados, na 

medida em que envolvem uma abstração perceptual e conceitual, a partir da complexidade do 

mundo físico” (CIENKI, 2007, p. 176). 
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Como os MCIs são estruturas de conhecimento armazenadas na memória permanente 

de um usuário da língua, possibilitando-lhe conjecturar etapas posteriores de um evento já 

idealizado, consideramos relevante fazermos uso dessa abordagem em nossa dissertação, pois 

ao considerarmos o papel do conceptualizador no processo de elaboração de uma informação, 

sobretudo no que diz respeito a eventos com conteúdos relacionados ao tempo futuro, os 

MCIs são elementos cruciais para que o conceptualizador realize uma espécie de avaliação do 

desenvolvimento dos fatos, antecipando, em certa medida, algumas etapas desse evento, em 

função do conhecimento do próprio conceptualizador acerca da estruturação do evento. 

A título de ilustração, analisemos um exemplo de nossos dados: 

 

(05) América vence e vai disputar série A do campeonato carioca em 

2016 

Depois de cinco anos de ausência e sofrimento, um dos times mais 

tradicionais do Rio de Janeiro vai voltar à elite do futebol carioca em 2016, 

se juntando aos outros grandes Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. – 

(Jornal do Brasil – 15.07.2015) 

 

Em (05), podemos notar que o conteúdo da matéria jornalística é referente ao 

campeonato carioca de futebol do ano de 2015. Tendo o conhecimento armazenado em sua 

memória sobre o regulamento da competição, o conceptualizador realiza uma espécie de 

projeção da realidade futura. Ele utiliza duas formas de expressão de futuro perifrástico para 

veicular a informação de que o América, campeão da série B do campeonato carioca, 

disputará o mesmo campeonato na série de elite no ano seguinte. 

Nesse exemplo, chamamos a atenção para o grau elevado de certeza epistêmica do 

conceptualizador, no caso, o jornalista. Certamente, a informação sobre o funcionamento do 

campeonato carioca de futebol está armazenada na memória desse conceptualizador, 

possibilitando-lhe estruturar essa informação em um MCI relativo  ao evento. 

 

Dessa maneira, os Modelos Cognitivos Idealizados funcionam como uma espécie de 

memória enciclopédica, em que o significado linguístico de uma expressão dá-se por meio de 

uma relação de informações em redes. Devemos ressaltar que a antecipação pelo 

conceptualizador das etapas de um evento deve-se em função dessas informações que estão 

disponíveis na rede. 

Por esse motivo, consideramos relevante os estudos dos Modelos Cognitivos 

Idealizados para o nosso trabalho, uma vez que eles nos auxiliam na análise do papel do 

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/15/america-vence-e-vai-disputar-serie-a-do-campeonato-carioca-em-2016/
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conceptualizador durante o ato de produção de uma informação. As seções seguintes tratarão 

de MCIs mais específicos, relacionados ao tempo e à  modalidade, como ponto de partida, 

uma vez que tais modelos foram formulados com base nos estudos dos modais na língua 

inglesa. 

 

2.4 Abordagem cognitiva do tempo: a questão da modalidade 

 

Nesta seção, abordaremos a noção de tempo futuro a considerar a realidade dinâmica 

de um conceptualizador, o qual por meio de seu conhecimento, pode projetar dois tipos de 

realidade: potencial e projetada (cf. LANGACKER, 1991). Deve-se considerar que este autor 

desenvolveu seus estudos, baseando-se no prisma do sistema temporal e modal do inglês. 

A modalidade não é  um campo de estudo tão fácil de se delimitar e conceituar. A 

presente dificuldade é oriunda de questões referentes ao tratamento que é implementado a 

essa área. Ora focaliza-se a semântica em formas específicas, como adjetivos, advérbios e 

verbos modais, ora evidenciam-se as discussões que tendem a estabelecer diferenças entre os 

tipos de modalidade. 

Em Palmer (1989), entende-se que os conceitos de possibilidade e permissão são 

centrais nos estudos da modalidade. Além disso, o autor, ao recorrer aos estudos de Lyons 

(1977), observa que a noção de modalidade está ligada à opinião e à atitude do locutor. 

Palmer constatou essa premissa no sistema dos verbos modais em inglês. Contudo, o autor 

não deixou de explicitar outras formas que também expressem modalidade, como no caso do 

modo subjuntivo, de algumas línguas europeias, e de clíticos em línguas indígenas da 

Austrália. 

González (2012), menciona os estudos de Nuyts (2002) e de Floyd (2005), os quais, 

respectivamente, abordam a modalidade por meio dos adjetivos e dos advérbios modais em 

inglês. Como nesta dissertação o nosso objeto de estudo são as formas de expressão de futuro, 

por meio de construções com verbos no PB, consideramos relevante focalizar o sistema dos 

verbos modais do inglês, a fim de construirmos um paralelo entre esses modais, que denotam 

futuro no inglês, e as formas de expressão do português escopadas por verbos, que denotem 

noção de futuro. 

Langacker (1991, p. 269), sinaliza que perspectivas diacrônicas são bastante úteis 

para explicar o processo que originou os modais ingleses. Nesse sentido, o autor parte do 

princípio de que “um significado concreto dá origem, com frequência, a outros significados 
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mais abstratos, e que este tipo de mudança semântica em geral acompanha a transformação 

histórica gradual de itens léxicos em sinalizadores gramaticais.” 

Assim, o autor afirma que os verbos modais já foram verbos de conteúdo no inglês 

arcaico figurando na posição de verbo principal. Um exemplo disso são os verbos Will que se 

originou a partir de um verbo que designava querer; Can, o qual era selecionado por sujeitos 

que possuíam conhecimento ou habilidade mental para efetuar uma determinada atividade e o 

May, que também acarretava a noção de força ou habilidade física necessária. Logo, podemos 

verificar que esses significados serviram de base para originar o sistema modal do inglês. 

Langacker advoga ainda que a semântica dos verbos originais “querer”, “saber” ou 

“ter” pode ocasionar três tipos de relações. A primeira consiste no fato de que a natureza 

desses verbos seleciona um complemento relacional, o que de certo modo explicita que o 

emprego de um desses verbos implica na realização de uma atividade sucessiva a outra.  

A segunda expressa simultaneidade entre o trajector e o marco relacional. Nessa 

relação, destacam-se as locuções inglesas como (want/know how/be able) to swim, em que o 

sujeito é considerado como o trajector da situação que se iguala ao ponto de referência. E por 

fim, a terceira, em que o sujeito é concebido como uma entidade capaz de gerar uma força 

física ou mental, e ao liberá-la na direção do ponto de referência, este processo tende a entrar 

em funcionamento. Vejamos a configuração destas características na figura a seguir: 

 

Figura 2: Evolução dos modais em inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Langacker (1991, p. 270) 

 

Na figura 2, identificamos claramente que os modais, no inglês moderno, estão 

condicionados à ocorrência de três aspectos: “referência a um processo esquematizado 

caracterizado; ocorrência desse processo ser potencial e não real; e a noção de uma força 

direcionada à realização do processo”, tal como postula Langacker (1991, p. 270). 
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Devemos ressaltar que a estrutura apresentada na figura anterior não é um modelo 

que rege o acontecimento de um evento, tendo em si o mapeamento de uma situação projetada 

para o futuro, e sim uma estruturação do mundo, tal como ele é observado. Por exemplo, a 

atividade de natação é algo que pode ser previsto por um determinado conceptualizador, 

desde que as condições adequadas para a referida atividade sejam estabelecidas. Analisemos o 

exemplo a seguir: 

 

(i) Como amanhã é dia de treino, João nadará6. 

 

O exemplo em questão insere-se na modalidade epistêmica, pois o que está em foco 

é a informação que se tem acerca da entidade João e de suas ações desenvolvidas no espaço 

social. Em termos de análise, o que é mais interessante observar é o conhecimento que o 

conceptualizador detém, dadas as condições do mundo estruturado em que ele está imerso. 

Além disso, devemos chamar a atenção para outro fator que é bastante significativo 

no quadro da modalidade, a força dinâmica. A informação “Como amanhã é dia de treino”, 

funciona como uma espécie de força que impulsiona a realização da atividade de Jonh.   

A noção de dinâmica de força pode ser encontrada nos estudos de Sweetser (1984, 

1990), Johnson (1987), Langacker (1990, 1991), Jackendoff’s (1990) e Talmy (1976, 1985, 

1988, 2000). Porém, na abordagem deste último autor, está assentada a noção de que a força 

dinâmica gera uma semântica de causação. 

Essa semântica reflete a conceptualização de variadas forças que podem ser 

originadas a partir de uma experiência corporal de um esforço físico, de um movimento 

muscular ou até mesmo de um processo mental. Tais forças podem operar diretamente em 

sujeitos ou interferir no curso de eventos sociais.  

Por considerar a semântica de causação, devemos compreender que existem dois 

elementos envolvidos no processo da dinâmica de força: antagonista, que é responsável pela 

causa da força; e agonista, que é o sujeito ou o objeto afetado pela força impressa por aquele. 

Em termos linguísticos, o processo da dinâmica de força incide diferentes formas de 

conceptualização, a partir das escolhas realizadas pelo conceptualizador. 

Sweetser (1990) realiza um refinamento sobre a abordagem de Tamly (1985, 1988a) 

em torno da conceituação da dinâmica de força. Para a autora, o falante é submetido às forças 

                                                 
6 Exemplo por nós criado, a fim de ilustrar os nossos argumentos. 
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das evidências, de tal modo que ele pode ser conduzido por um caminho que parte de uma 

dedução, para se chegar a uma conclusão. 

De igual modo, Langacker (1991) também recorre ao conceito de dinâmica de força 

para advogar acerca das características dos modais em inglês. Porém, ao contrário de 

Seewtser (1990), que concebe o falante como o alvo da força, Langacker postula que a força 

dinâmica além de ser altamente abstrata, atua no “momentum” da realidade em evolução. 

Logo, podemos perceber que o diferencial entre a abordagem do modelo da força dinâmica, 

defendida por estes dois autores, reside na direção. Na próxima subseção, aprofundaremos a 

discussão acerca do modelo epistêmico básico e do modelo epistêmico elaborado, que por sua 

vez, resultam no modelo dinâmico evolucionário (cf. LANGACKER, 1991). 

 

2.5 O tempo no modelo epistêmico básico 

 

No primeiro capítulo desta dissertação, realizamos uma visita à literatura da 

abordagem do tempo futuro, em seu conceito mais complexo, e tivemos a possibilidade de 

observar como os estudiosos se debruçaram nesse assunto com a finalidade de demonstrar a 

maneira como nós atrelamos as nossas experiências no mundo, de modo que passamos a criar 

ciclos que pudessem regular nossas atividades no espaço social. Além disso, verificamos 

também como fazemos uso do tempo para localizarmos a ocorrência de um determinado 

evento. 

Esta última definição soa-nos como uma afirmação moderada acerca da noção de 

tempo, pois se adotarmos esta definição como um conceito ideal, deixaremos de lado uma 

série de discussões que não se limita a compreender o tempo como um mero fenômeno 

dêitico, sinalizando apenas a localização de um evento na linha temporal. 

Inserimos em nossa discussão elementos como conceptualizador (observador), 

conhecimento e interesse desse conceptualizador, a fim de que possamos implementar um 

tratamento mais adequado à noção de tempo. Em Langacker (1991, p. 241), podemos notar 

uma abordagem significativa acerca do modo como o conceptualizador perspectiva os eventos 

no tempo. O autor, ao analisar o tempo verbal presente, percebeu que este tempo também “é 

usado em situações que não estão localizados no tempo onde ocorre a fala”. Analisemos as 

situações em que o tempo verbal presente é utilizado, segundo o autor: 

 

(a)  Para expressar eventos futuros (O passeio começa amanhã). 
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(b)  Para realizar uma afirmativa atemporal (A energia de repouso de um corpo é dada pelo 

produto de sua massa de repouso e da velocidade da luz no vácuo ao quadrado). 

 

Nos dois exemplos anteriores, podemos notar claramente que o tempo verbal 

presente não foi empregado com o intuito de explicitar o momento atual de fala, mas de 

apresentar o conhecimento de um falante sobre a situação a que ele se refere na proposição. A 

noção de afirmativa atemporal, que está descrita na alternativa (b), poderia também estar 

expressa em a água ferve a cem graus Celsius ou em o estado do Pará está na região norte 

do país.  

Já na alternativa (a), o uso do presente como forma de expressar o futuro ocorre 

também em proposições como: “os jogos olímpicos começam em agosto do ano de 2016” ou 

em “em outubro do ano de 2016, há eleições municipais", enunciadas no início do referido 

ano. Embora em (a) esteja expresso um especificador circunstancial7 de tempo no evento, um 

fator que precisa ser destacado é o conhecimento do conceptualizador acerca dos assuntos 

enunciados. Logo, só foi possível projetar um evento para um momento posterior ao de fala, 

porque o conceptualizador não só detém o conhecimento do conteúdo mencionado no texto, 

como também o considera verdadeiro8. 

De igual modo, Langacker (1991, p.241) também analisa o tempo verbal passado e 

demonstra que, em geral, esse tempo não se limita apenas a referir um evento passado, 

sobretudo quando se constrói uma proposição que envolva modais.  

Langacker (1991), advoga ainda que a nossa observação em relação ao mundo, ao 

espaço que ocupamos nele e às ações que ocorrem dentro dessa esfera possibilita-nos 

conhecer a nossa própria realidade, de tal modo que somos levados a compreender as nossas 

consequências conceptuais.  

A percepção de uma atividade recorrente no espaço físico-social incide diretamente 

na configuração dos domínios cognitivos que, por sua vez, funcionam como uma base de 

acesso para a construção de um significado. Esses domínios são variados e a capacidade 

humana tende a categorizá-los, criando assim, os Modelos Cognitivos Idealizados.  

Langacker (1991, p. 242) afirma ainda que “os modelos adjacentes às propriedades 

básicas de ‘tempo-modalidade’ são bastante abstratos, envolvendo concepções fundamentais 

                                                 
7
 Neste trabalho, é compreendido como advérbio ou locução adverbial de tempo. Além disso, é também um dos 

parâmetros de análise, que será melhor descrito em seções posteriores. 
8
 Mais adiante, desenvolveremos o nosso raciocínio da noção de aceitabilidade do conceptualizador acerca de 

um evento, de acordo com os estudos de Langacker (1991). 
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do mundo e do nosso lugar nele”. Nesse sentido, o autor cria dois modelos, por meio dos 

quais discorre acerca do processo da experienciação de um conceptualizador em relação aos 

eventos no mundo: modelo epistêmico básico, que mais adiante cede espaço para dois 

modelos mais elaborados (modelo epistêmico elaborado e modelo da linha do tempo) e o 

modelo dinâmico evolutivo. Para fins argumentativos, discorreremos acerca dos modelos 

epistêmico básico, epistêmico elaborado e dinâmico evolutivo. 

O primeiro modelo, intitulado modelo epistêmico básico, apresenta o 

conceptualizador imerso em uma realidade, a qual está em constante evolução. Observemos a 

figura a seguir, para melhor compreendermos esse modelo: 

 

Figura 3 – Modelo epistêmico básico 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Langacker (1991, p. 242) 

 

Para Langacker (1991), a pressuposição desse modelo é a de que determinadas 

situações ou estado de coisas são aceitas como reais ou não por um conceptualizador (C). Ao 

observarmos a figura 3, notaremos que há um cilindro, cuja base, denominada realidade 

imediata, representa o espaço onde se encontra o conceptualizador. É a partir dessa região que 

(C) visualiza as coisas no mundo. Ou seja, é a partir da realidade imediata que os Modelos 

Cognitivos Idealizados começam a ser estruturados.  

Ainda sobre esse modelo, o autor menciona a questão da realidade, que por sua vez 

não é “simples” e nem “estática” (cf. LANGACKER, 1991, p. 242). Ela está em constante 

evolução, aumentando a complexidade a partir de sua história prévia. É em função dessa 

história prévia que o conceptualizador estabelece a sua realidade conhecida. O cilindro 

representa o caráter dinâmico da realidade, que expressa a noção de “crescendo” no sentido 
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indicado pela seta. Por fim, o autor considera irrealidade tudo o que não pertence à realidade 

(conhecida) do (C). 

Contudo, Langacker (1991, p. 243) salienta que: 

 

É importante ter em mente que uma situação não pertence à realidade ou à 

irrealidade, por causa do modo como o mundo tenha verdadeiramente evoluído; ao 

invés disso, essa pertinência depende da aceitação e do conhecimento do 

conceptualizador, como sendo parte dessa sequência evolucionária. 

 

Como vemos, Langacker compreende que a realidade e a irrealidade não são dois 

polos distintos em que determinadas situações ora fazem parte de um, ora fazem parte de 

outro. Para ele, dois fatores são extremamente importantes para caracterizar se uma situação 

pertence à realidade ou à irrealidade: aceitação e conhecimento do conceptualizador acerca de 

um determinado evento. 

Desse modo, podemos concluir acerca desse modelo que as informações que estão 

sob o conhecimento do conceptualizador funcionam como uma espécie de histórico da 

realidade armazenado em sua mente, de tal modo que, por razões subjetivas, o 

conceptualizador pode considerá-lo positivamente ou negativamente, em razão de sua 

aceitação ou não. Esse é um fator que expressa o grau de epistemicidade do sujeito 

observador em relação à realização de um evento. 

 

2.6 Modelo epistêmico elaborado 

 

Esse modelo é compatível com o modelo epistêmico básico apresentado na subseção 

anterior. Contudo, o epistêmico elaborado figura como uma espécie de aperfeiçoamento do 

modelo, acrescentando-o à noção de que o conceptualizador não conhece por completo a 

realidade histórica evolutiva do mundo. Analisemos a figura a seguir: 
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Figura 4: Modelo epistêmico elaborado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Langacker (1991, p. 244) 

 

Com base na figura 4, podemos argumentar que existem duas realidades para o 

conceptualizador, ao longo da evolução do mundo: a conhecida e a desconhecida. Percebemos 

claramente que o núcleo da primeira encontra-se na parte interna do cilindro mais extenso, o 

qual representa a realidade desconhecida.  

A explicação para esse fato reside na localização do conceptualizador, que por sua 

vez, ocupa o centro do cilindro da realidade conhecida, especialmente, o estágio último da 

evolução dessa realidade, que é denominada de realidade imediata. A partir dessa realidade, o 

conceptualizador registra as informações, à medida que a dinâmica de força impulsiona o 

cilindro da realidade para o seu percurso natural. 

Desse modo, cria-se um registro na mente do conceptualizador, estabelecendo-se 

assim uma espécie de armazenamento de informações que configurarão a sua realidade 

conhecida. Devemos ressaltar que o conhecimento dessas informações não implica na 

situação de concordância do observador em relação aos fatos por ele conhecidos, pois é a sua 

interpretação ou opinião que condicionará o grau de aceitabilidade dessa tal realidade. 

No que concerne à compreensão da realidade desconhecida, basta pensarmos na 

nossa própria existência no mundo. O nosso nascimento é apenas um dos pontos que se situa 

ao longo do percurso da evolução da realidade. Logo, antes desta interceptar o nosso ponto de 

origem no mundo, uma séria de fatos já havia acontecido. É bem verdade que alguns depois 

tornam-se parte de nossa realidade conhecida, quando tomamos nota de um registro histórico 

da humanidade, porém são apenas alguns, uma vez que seja pouco provável, senão 

impossível, chegarmos ao aspecto exaustivo da realidade do mundo. 
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Cumpre destacar que Langacker (1991, p. 243) chama a atenção para o fato de que, 

na realidade desconhecida, “estão incluídas situações, de pelo menos, dois tipos: aquelas das 

quais (C) pelo menos suspeita ou percebe, mas não aceita como estabelecidas, e aquelas que 

ele ignora totalmente.” O autor defende, ainda, que a realidade desconhecida pertence à região 

da irrealidade. 

No que concerne às contribuições que o modelo epistêmico elaborado apresenta para 

esta dissertação, destacamos o papel do conceptualizador o qual, no ato de uma cena do 

mundo, não só tem a sua área de conhecimento delimitada no percurso da realidade, como 

também tem a possibilidade de considerar esse conhecimento aceito ou não. 

 

2.7 Modelo dinâmico evolutivo 

 

Langacker (1991) propõe nesse modelo uma unificação dos modelos epistêmicos 

abordados anteriormente. Para o autor, o modelo dinâmico evolutivo é um modelo cognitivo 

idealizado que construímos acerca da forma como representamos o mundo, considerando o 

curso das atividades naturais e as ações desenvolvidas pelos indivíduos. Desse modo, uma das 

características que configura esse modelo é a de um mundo estruturado por eventos. 

Do modelo epistêmico básico são extraídas as noções de que o conceptualizador está 

imerso em uma região da realidade conhecida, na qual ele obtém o conhecimento do último 

estágio de evolução de um evento, denominado de realidade imediata. E no que diz respeito 

ao modelo epistêmico elaborado, são extraídas as noções que o conceptualizador conhece 

somente em parte. 

Ademais, o modelo dinâmico evolutivo integra a noção de que forças dinâmicas 

metafóricas incidem sobre a realidade, movendo-a para o seu curso natural, assegurando-se, 

assim, um histórico do momento já evoluído e uma constante evolução da realidade, à medida 

que o tempo passa. 

Nesse modelo, Langacker apresenta uma abordagem acerca do mundo como um 

espaço estruturado que está propenso a ser irradiado pela força dinâmica, a qual por sua vez, 

influencia na realização dos eventos. É justamente nesse modelo que o autor trata de questões 

relacionadas ao tempo futuro, seguindo a linha de raciocínio de que o tempo presente é apenas 

uma parte do processo de evolução da realidade, a qual continua o seu curso para atingir 

outros pontos que estão na direção do percurso evolutivo. 

Contudo, como sabemos que a evolução da realidade apresenta um processo natural, 

é possível conjecturarmos que certos eventos que foram iniciados na região da realidade 
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conhecida podem ser previstos no tempo futuro, alguns com mais certeza, outros com menos. 

Para cada situação, Langacker postula duas realidades, respectivamente, intituladas de 

realidade projetada e realidade potencial. Observemos a figura a seguir: 

 

Figura 5: Modelo dinâmico evolutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Langacker (1991, p. 277) 

 

Ao analisarmos a figura acima, verificaremos que a realidade não se mantém 

estática. À medida que ela evolui ao longo do tempo, consequentemente, aumenta-se a região 

da realidade conhecida e, naturalmente, a realidade aproxima-se do futuro. De acordo com 

Langacker (1991), a realidade é a “história do que acontece no mundo”. Em outras palavras, 

as ações e as relações entre os seres humanos, ou qualquer outra entidade com o mundo 

ajudam a construir um histórico deste, estabelecendo-se, assim, a realidade. 

Em que consiste a realidade projetada e a realidade potencial? O que precisamos 

compreender para entendermos esses dois conceitos é justamente o percurso desenvolvido 

pela realidade. Langacker (1991) sustenta o posicionamento de que alguns cursos são 

excluídos pela realidade, ao passo que outros não o são. Logo, podemos concluir que, na 

trajetória da realidade, há caminhos que já são automaticamente excluídos, e há caminhos que 

não são descartados, porém, dentre estes, alguns se mantêm à margem, e outros permanecerão 

no itinerário da realidade.  

Para fins ilustrativos, imaginemos uma situação de uso da tecnologia do IGPs. 

Suponhamos que devemos ir a um determinado local desconhecido. Antes de iniciarmos a 

nossa viagem, informamos ao aparelho tecnológico o nosso destino. Desde então, passamos a 

ser guiados pela tecnologia que seleciona o itinerário para nos conduzir ao ponto de chegada. 

Ao longo do percurso, o IGPs nos informa o caminho que deve ser seguido, mas também ele 
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não descarta a existência de outras possibilidades de itinerário. Logo, entendemos que a rota 

traçada pela tecnologia é a que apresenta a maior probabilidade de chegarmos ao destino com 

êxito. 

De igual modo acontece com o modelo dinâmico evolutivo, em que a realidade 

funciona como o IGPs que, ao se deslocar no espaço, depara-se com caminhos que, por ora, 

não são excluídos (realidade potencial), mas também não são tomados como referência; ou 

depara-se com caminhos considerados mais eficientes, por serem situados em uma trajetória 

mais certa (realidade projetada). 

Tal abordagem nos será útil para compreendermos melhor a noção de evento atrelado 

a realidade. Se um evento se encontra em consonância com a realidade, no que concerne à 

dinâmica evolutiva desta, podemos até conjecturar o futuro, de modo que aquela pode ser 

direcionado para o campo da realidade projetada.  

É conveniente ressaltarmos que não podemos deixar de fora da discussão outro fator 

que atua diretamente no plano da dinâmica evolutiva: a dinâmica de força. Esse fator 

compreende que, ao invés de o falante, é a realidade que é levada para a região da futuridade. 

Porém, o falante não se encontra fora desta realidade. A ele, cabe “avaliar a probabilidade de 

a realidade evoluir de uma certa maneira” (LANGACKER, 1991, p. 274). 

 Assim, concluímos que o falante está imerso em uma realidade evolutiva, a qual 

sofre interferência de forças dinâmicas que asseguram a sua constante evolução. Desse modo, 

percebemos que o papel do falante nesse modelo dinâmico evolutivo não é impulsionar a 

realidade, mas observá-la em cada etapa de seu curso. 

Especificamente neste trabalho, interessa-nos focalizar a etapa do momento futuro, 

percurso para o qual a realidade se encaminha. A projeção para esse momento dá-se por meio 

da conceptualização do falante. Neste sentido, a partir do momento presente, o falante 

conceptualiza diversos eventos, os quais, dependendo do grau de conhecimento e 

aceitabilidade no ato de sua conceptualização, podem figurar na rota da realidade potencial ou 

na rota da realidade projetada. 

Logo, podemos concluir que as projeções que o conceptualizador realiza para o 

tempo futuro levam em consideração o seu grau de conhecimento acerca do desenvolvimento 

de um evento que ocorre ou pode ocorrer em um determinado momento da realidade, 

possibilitando, em alguns momentos, um certo grau de regularidade de determinadas 

atividades.  

Por esse motivo, decidimos selecionar, para esta pesquisa, três parâmetros (atividade 

programada, especificador circunstancial e certeza epistêmica), a fim de que possamos 
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analisar os contextos de ocorrência das formas de expressão do presente do indicativo, do 

futuro simples e do futuro perifrástico, no que tange à conceptualização dessas formas no uso 

da língua.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para desenvolvermos uma pesquisa acerca das formas de expressão do futuro no PB, 

recorremos à literatura da Linguística Cognitiva com a finalidade de nos apropriarmos de 

algumas das abordagens dessa esteira de estudos, para melhor explicarmos o fenômeno em 

tela. Como o procedimento analítico pauta-se na observação da influência de parâmetros 

específicos9 em contextos de empregabilidade das três formas de expressão de futuro 

consideradas nesta pesquisa, levando em conta que esses parâmetros expressam a 

subjetividade do usuário da língua no ato da enunciação, apoiamo-nos na noção de construal 

(conceptualização), a fim de verificarmos as circunstâncias favorecedoras do emprego de uma  

ou de outra forma de expressão de futuro. 

Ressaltamos que esta pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa, pautada em 

dados do português brasileiro em uso. Elaboramos um banco de dados com manchetes e lides 

coletadas de edições eletrônicas de jornais de diferentes regiões brasileiras, buscando 

desenvolver  uma pesquisa de base empírica. Assim, distanciamo-nos de análises que se 

pautam apenas na introspecção e nos aproximamos do conjunto de trabalhos realizados à luz 

da Linguística Cognitiva, nos últimos anos, que têm buscado, no corpus, a explicação para os 

fenômenos que permeiam os objetos de estudo. Encontramos essa constatação no trabalho de 

Heylen, Tummers e Geeraerts (2008, p. 91-92), que traduzimos da seguinte forma: 

 

Cada vez mais pesquisadores acham que os métodos tradicionais de investigação 

linguística, baseados principalmente na análise introspectiva, não são suficientes 

para o estudo da gramática cognitiva ou de sua conceituação. Várias alternativas, 

para ampliar a base empírica da Linguística Cognitiva, estão sendo exploradas 

atualmente, mas a Linguística Cognitiva é essencialmente uma abordagem baseada 

no uso, o corpus contendo o uso da linguagem, que ocorre naturalmente, 

desempenham um papel central. 

 

De fato, a Linguística Cognitiva se configura como um conjunto de abordagens que 

tem em comum a discussão em torno da perspectiva da língua em uso. Em termos 

metodológicos, uma pesquisa que se concentra nesta perspectiva tem como base a análise de 

dados dos contextos reais de comunicação.  

Devemos ressaltar qua a escolha do corpus realizou-se de modo estratégico, 

contemplando o gênero notícia jornalística, que compreende, em termos de análise, a 

                                                 
9
 Especificador circunstancial, atividade programada e certeza epistêmica. 
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manchete e a lide de jornais eletrônicos brasileiros. A escolha deste gênero possibilitou-nos  a  

obtenção de um número considerável de amostras das três formas de expressão de futuro e, 

em especial, do  futuro simples, uma vez que essa forma de expressão pode ser capturada com 

menos dificuldades em gêneros de modalidade escrita. 

Desenvolvemos a análise dos dados, ancorando  nossa observação em dois aspectos 

importantes no que diz respeito ao tempo futuro: o conhecimento e a noção de mundo 

estruturado. Acrescentace-se também a questão dos Modelos Cognitivos Idealizados. Esta 

abordagem contempla a discussão em torno das informações que são armazenadas em nossa 

mente e culturalmente compartilhadas. Neste trabalho, a noção de Modelo Cognitivo 

Idealizado contribui para explicar a projeção que o conceptualizador faz de um evento  para a 

região da realidade projetada, levando em consideração o seu próprio conhecimento 

armazenado em função da realidade conhecida. 

Desse modo, com base na abordagem de Langacker (1991), criamos dois modelos: 

um para contemplar os eventos que representam atividades programadas, e outro que 

contemple  os eventos cuja realização é delimitada por especificadores circunstancias. Ambos 

os modelos encontram-se na seção de análise desta dissertação. 

Nas próximas seções, apresentaremos os parâmetros que utilizaremos para a análise 

dos dados e uma caracterização do corpus. 

 

3.1 Parâmetros de análise 

 

✓ Atividade programada 

 

Tomaremos como base para a explicação deste parâmetro a noção do modelo de 

mundo estruturado. Em tal modelo, está assentada a noção de que os eventos apresentam 

sequências específicas durante a sua realização, de tal modo que nos é permitido, em algumas 

situações, obter resultados desejados. 

Ao discorrer sobre o presente atemporal, Langacker (1991) salienta que certas 

atividades futuras podem ser programadas. Quando isso acontece, o conceptualizador passa a 

conceber o presente atemporal como o momento da realidade imediata, ou seja, a sua última 

fase de desenvolvimento. Vejamos um exemplo do próprio autor (adaptado para o português): 

 

(i) Para desligar a máquina de lavar louça, mova a alavanca para a esquerda. 
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Do evento em questão, destacamos a atividade de mover a alavanca, a qual se 

desenvolve em um momento futuro, em função de que esta é uma atividade que faz parte do 

curso normal no uso da máquina. Desse modo, podemos constatar que o resultado da ação é 

de certa maneira programado, já que o conhecimento sobre o manuseio do equipamento 

doméstico constitui a noção de mundo estruturado. 

No que diz respeito ao presente com valor de futuro, Langacker (1991, p. 266) 

afirma que “planos, agendas e intenções determinam o curso esperado da atividade humana, 

da mesma maneira que as forças físicas e propriedades determinam o comportamento normal 

de objetos físicos”, a menos que fatores imprevistos interfiram na realização do evento, 

impedindo a sua ocorrência. 

Assim, o futuro expresso por meio do tempo presente pode ser encontrado em 

expressões linguísticas como “O jantar é servido a partir das 20 horas”, “A orientação para o 

desenvolvimento do trabalho acadêmico começa amanhã” ou “Tarifas do transporte aéreo 

aumentam no próximo mês”, configurando, portanto, uma séria de atividades planejadas, que 

no curso natural da realidade, apresenta uma considerável probabilidade de ocorrência no 

futuro, caso não seja impedida por fatores externos. 

 

✓ Especificador circunstancial 

 

Neste trabalho, chamaremos de especificador circunstancial todos os advérbios ou 

locuções adverbiais de tempo, os quais funcionam como elementos de ancoragem de uma 

informação em um determinado período do tempo. 

Em se tratando de futuro, o planejamento das atividades no espaço social implica na 

ancoragem do evento em uma data ou em um período específico, que pode ser explicitado ou 

não. Quando fizemos uso do trabalho de Langacker para explicar o parâmetro anterior, no que 

se refere ao curso esperado da atividade humana, verificamos que o elemento “agendas” é um 

dos aspectos relevantes para a determinação da evolução de um evento. 

O frame de AGENDA nos remete para os desdobramentos do tempo em períodos 

cíclicos como dia, semana, mês, ano, década etc. Ressaltamos que esses períodos são 

meramente perspectivizações do homem com o intuito de organizar as suas atividades no 

espaço. Logo, o uso de um especificador circunstancial em uma construção linguística 

objetiva sinaliza a realização de um evento esperado pelo homem, no que concerne ao tempo 

futuro. 
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Contudo, há expressões linguísticas que fazem menção ao futuro sem, no entanto, 

empregar, necessariamente, o especificador circunstancial de tempo, como no caso das formas 

de expressão de futuro simples e futuro perifrástico do português. Isso não significa que estas 

formas de expressão não expressem um evento esperado pelo homem, porém, a ausência de 

um especificador circunstancial, no contexto discursivo destas expressões de futuro, apresenta 

uma predicação menos delimitada, em termos de informação, sobre o curso esperado da 

atividade humana. Analisemos dois exemplos de manchetes extraídas do nosso banco de 

dados: 

 

(06) Pará receberá a construção e reforma de 24 aeroportos. – (O Liberal – 06.08.2015) 

(07) Roberto Carlos faz show em Goiânia no dia 24 de setembro. - (Diário da Manhã – 

09.09.2015) 

 

Em ambos os exemplos, podemos notar a noção de futuridade. No entanto, em (06), 

a forma de expressão futuro simples foi empregada em um contexto em que não há a presença 

do especificador circunstancial, o que nos permite inferir que essa predicação não apresenta 

um período exato para a sua realização. Ainda que o evento possa fazer parte do percurso de 

uma atividade esperada, ele é conceptualizado com menor grau de probabilidade, em função 

da ausência de uma programação. 

Já no exemplo (07), podemos notar a presença do especificador circunstancial em 

torno da expressão de futuro presente do indicativo. Gostaríamos de chamar a atenção para 

duas situações, quanto ao uso do especificador circunstancial. A primeira diz respeito ao 

caráter de futuro que esse elemento atribui à forma do presente do indicativo; caso contrário, a 

manchete em (07) poderia ser conceptualizada na região da realidade imediata. A segunda diz 

respeito à delimitação da informação presente na predicação, pois a data e o mês específicos 

para a realização do show apresentam uma certa programação, impactando de forma mais 

ativa o leitor para a atividade esperada. 

Logo, ao observarmos os dois exemplos, notaremos que o aspecto da atividade 

esperada é mais programado em (07) do que em (06), em função da presença do especificador 

circunstancial em torno da forma de expressão de futuro. Assim, podemos concluir que um 

parâmetro está ligado ao outro, ou seja, quando houver a presença de um especificador 

circunstancial, maior será a probabilidade de a atividade ser programada. 

 Acrescentamos que os dois parâmetros já apresentados são fundamentais para a 

definição do parâmetro a seguir (certeza epistêmica), uma vez que a elevação do grau de 
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certeza do conceptualizador depende da crença nas informações que ele detém, e além disso, 

ressaltamos que o planejamento é um fator significativo para tal questão. 

 

✓ Certeza epistêmica 

O parâmetro da certeza epistêmica está relacionado à avaliação ou opinião acerca do 

grau de conhecimento que o conceptualizador apresenta sobre um determinado evento. Se 

voltarmos ao modelo epistêmico básico de Langacker (1991), verificaremos que há dois 

aspectos que configuram a realidade como real: a aceitabilidade e o conhecimento do 

conceptualizador. 

Esses dois aspectos ajudam a desconstruir a noção de que o modelo epistêmico 

básico gira em torno de uma verdade absoluta. Se assim fosse, desconsideraríamos o papel do 

conceptualizador, reduzindo-o a um mero expectador incapaz de formular as suas hipóteses 

por meio de sua percepção. 

Ao fazermos uso de um dos princípios da Linguística Cognitiva, de que o significado 

é perspectivizado e dinâmico, conforme argumenta Geeraerts (2006), compreendemos que o 

conhecimento linguístico é estruturado por meio de nossas reflexões acerca do mundo e pela 

forma como o moldamos.  

Nesse sentido, argumentamos que a construção da realidade conhecida do 

conceptualizador é fruto de sua experiência no mundo, o que de certa forma possibilitou-lhe 

depreender a sua realidade a partir de sua própria subjetividade. Por isso não é adequada a 

defesa de um argumento no que diz respeito à verdade absoluta para descrever o papel do 

conceptualizador. 

Ressaltamos também que a escolha deste parâmetro deu-se em função da 

necessidade de verificar o grau de certeza do conceptualizador, em relação à realização do 

evento e, por conseguinte, a influência desse fator na seleção de uma das formas de expressão 

de futuro selecionadas para esta pesquisa. Por ora, já sabemos que os fatores determinantes 

que atribuirão certeza à realização de um evento são o conhecimento e a aceitabilidade do 

conceptualizador, já que esses dois fatores situam o evento no polo da realidade. 

Desse modo, concluímos que o parâmetro da certeza epistêmica está relacionado ao 

conhecimento estruturado por meio da conceptualização, a qual contempla a perspectiva de 

um observador em relação a uma cena. Assim, a atividade esperada só apresentará maior 

probabilidade de ocorrência se o conceptualizador considerar o evento como realizável. 
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3.2 A constituição do corpus: notícia jornalística 

 

O avanço dos recursos tecnológicos propiciou à sociedade uma nova forma de 

receber informações: jornalismo on line. A criação desse recurso em um suporte digital não 

desconfigurou esse gênero, apenas o atualizou, de modo que a forma como a linguagem é 

trabalhada nesse espaço proporcionou a criação de novos gêneros, ou estabeleceu o processo 

de transmutação de gêneros (BAKHTIN, 1992). 

Nesse processo, manteve-se a noção de gênero como um molde pelo qual 

concretizamos a comunicação. Contudo, novos elementos foram incorporados a esse novo 

modelo de produzir linguagem no espaço digital. A saber, destacam-se a 

multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização, memória, 

instantaneidade e atualização contínua, conforme argumenta Palacios (2003). 

De acordo com esse autor, o jornalismo desenvolvido para a Web ganha 

potencialidade em função dos variados recursos que a rede Internet oferece. Em termos de 

multimidialidade/convergência, podemos observar que a informação é estruturada por um 

processo de semiose no qual, além do texto verbal, existem outras modalidades como imagens 

e gráficos ocasionando a convergência de sentidos. 

Ademais, o texto jornalístico na modalidade on line possibilita ao leitor o contato 

com informações adjacentes ao conteúdo abordado na matéria. Em apenas um link, o leitor é 

direcionado para outra página, na qual ele pode ampliar a sua pesquisa na Internet. Esse 

recurso é denominado hipertexto. 

No que se refere à aproximação do jornalista com o público leitor, enfatizamos o 

conceito de interatividade, pois essa atividade tornou-se mais dinâmica e pode ser realizada 

em um período mais curto, já que os recursos tecnológicos possibilitaram a criação de novos 

gêneros como o e-mail e o whatsapp, os quais garantem maior agilidade entre as trocas de 

informação. 

 

3.3 Seleção e descrição dos dados 

 

O nosso corpus é constituído de manchetes e lides de jornais eletrônicos das cinco 

regiões do país, a saber são: O Liberal (Norte), A Tarde (Nordeste), Diário da Manhã 

(Centro-Oeste), Jornal do Brasil (Sudeste) e Zero Hora (Sul). Esses canais de comunicação 

constantemente atualizam notícias em suas páginas, a fim de acelerar a velocidade da 

informação para o público leitor, conforme ilustra a tabela a seguir: 
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Tabela 1: Coleta de dados das cinco regiões brasileiras 

Região Jornal Notícias Ocorrências 

Norte O Liberal 44 92 

Nordeste A Tarde 37 67 

Centro-Oeste Diário da Manhã 29 68 

Sudeste Jornal do Brasil 32 68 

Sul Zero Hora 25 48 

 

 

Foram coletadas 167 notícias, totalizando 343 registros das três formas de expressão 

de futuro: presente do indicativo, futuro simples e futuro perifrástico. A coleta se deu no 

período de maio do ano de 2015 a janeiro do ano de 2016, ao longo de oito meses. 

 No ato da seleção, tivemos o cuidado de selecionar somente notícias de repórteres 

ou agências de informações nacionais, uma vez que um dos objetivos deste trabalho é 

descrever o panorama linguístico das três formas de expressões de futuro do português 

brasileiro.  

Além disso, preocupamo-nos em selecionar contextos discursivos em que figuravam 

somente as formas de expressão de futuro em estudo. Como o tempo futuro é uma categoria 

instável, é comum encontrarmos informações relacionadas a um evento posterior ao ato de 

fala sob o escopo de outras formas, como em: 

 

a) TSE deve julgar na quinta-feira ação que pede impugnação de mandato de Dilma. – (A 

Tarde – 10.08.2015). PERÍFRASE VERBO + INFINITIVO COM NOÇÃO DE 

MODALIDADE. 

 

b) Índios Carajás serão incluídos em programa de alimentação. – (O Liberal – 11.08.2015). 

PERÍFRASE FUTURO SIMPLES + PARTICÍPIO PASSADO. 

 

c) Dilma estima redução de até 20% no valor adicional cobrado em contas de luz. – (Diário 

da Manhã – 11.08.2015). NOÇÃO SEMÂNTICA DE FUTURIDADE. 
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Ressaltamos que as notícias desenvolvidas sob o escopo dessas formas não foram 

selecionadas para a composição do nosso corpus. No entanto, consideramos relevante 

mencionar o registro destas formas em nosso texto, pois isso demonstra o quão extenso é o 

terreno dos estudos acerca da futuridade no PB. A delimitação do assunto, em nossa 

dissertação, objetiva desbravar uma pequena parcela desse terreno, a fim de contribuirmos 

para o cenário das pesquisas sobre o tempo futuro. 

Ainda sobre a seleção dos dados, também tivemos o cuidado em selecionar matérias 

jornalísticas em que não houvesse citações diretas dos sujeitos referidos no conteúdo da 

informação, como ocorre no exemplo a seguir: 

 

(08) Dilma reconhece crise e diz que Brasil vai voltar a gerar empregos 

A presidenta da República, Dilma Rousseff, demonstrou confiança na volta 

por cima do país. Ela reconheceu a crise econômica, mas disse que 

o Brasil vai voltar a crescer. “Hoje estamos passando por dificuldades 

econômicas. Nós enfrentamos as dificuldades, porque só enfrentando é que 

se supera a dificuldade. É preciso humildade para reconhecer a dificuldade, 

mas também coragem para vencer a dificuldade. [...] Podem ter certeza, o 

Brasil voltará a crescer e gerar empregos”. – (Jornal do Brasil – 

15.07.2015). 

 

Em (08), o jornalista (conceptualizador) noticia uma informação sobre um discurso 

da presidente Dilma Roussef em relação à crise econômica no país. No texto, podemos notar 

claramente que há uma transcrição direta da fala da presidente sinalizada com aspas. 

Exemplos dessa natureza não são adequados para o nosso trabalho, pois eles não favorecem a 

análise, pelo simples fato de que há uma mudança de conceptualizador. 

Como uma de nossas investigações é observar o grau de certeza epistêmica do 

conceptualizador em relação à realização do evento, em que o conceptualizador a ser 

analisado é apenas o jornalista, não é adequado, metodologicamente, realizar análise da 

conceptualização de outro sujeito, que não seja o jornalista. Por esse motivo, resolvemos 

descartar os exemplos que apresentam discurso direto no interior da matéria. 

Como não há restrição do uso de uma forma de expressão de futuro para um contexto 

específico, por exemplo, de maior certeza epistêmica, realizamos um cálculo estatístico a fim 

de observarmos a frequência de cada uma das formas de expressão de futuro, de modo a 

verificarmos a sua ocorrência nos contextos de certeza epistêmica, de uso de especificadores 

circunstanciais e de controle da atividade programada. Apresentamos essa análise mais 

apurada na seção seguinte. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/dilma-reconhece-crise-e-diz-que-brasil-vai-voltar-a-gerar-empregos/
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para esta pesquisa, elaboramos um banco de dados sincrônicos do Português 

Brasileiro que reuniu 343 casos de expressões de futuro, sob as formas do presente do 

indicativo, do futuro simples e do futuro perifrástico, composto pela estrutura “ir + 

infinitivo”. 

Um trabalho dessa natureza nos permitiu identificar a frequência de uso das três 

formas de expressão de futuro em tela, o que nos possibilitou descrever uma porção do 

fenômeno do futuro no PB. Diante dessas três formas de expressão de futuro extraídas de 

notícias de jornais eletrônicos, direcionamos nossa atenção para a predicação em que as 

formas de expressão são empregadas, a fim de identificarmos os elementos que expressem o 

grau de certeza do conceptualizador em relação ao conteúdo veiculado. 

No primeiro momento, apresentaremos os contextos de uso das formas de expressão 

de futuro selecionadas para a pesquisa, além de explicitarmos os dados estatísticos da 

frequência dessas formas. E no segundo momento, analisaremos os contextos de uso dessas 

formas com base nos parâmetros da atividade programada, especificação circunstancial e 

certeza epistêmica. 

 

4.1 Frequência de uso das formas de expressão de futuro em estudo 

 

Nesta subseção, discorreremos acerca da frequência de uso das formas de expressão 

de futuro, de modo a identificarmos a forma mais acionada pelo conceptualizador para 

construir uma predicação em projeção ao tempo futuro.  

Assim, consideramos que tanto o presente do indicativo, quanto o futuro simples e o 

futuro perifrástico ora podem figurar em contextos de atividade programada, ora não 

programada; ou com maior grau de certeza, ou menor grau de certeza epistêmica. Ainda que 

façamos uma análise das formas de futuro em relação aos parâmetros, o nosso foco nesta 

subseção é aferir a frequência de uso dessas formas. 
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✓ Presente do indicativo 

 

(09) Inscrições ao cursinho pré-vestibular começam dia 20 

As inscrições para o Cursinho Alternativo da Uepa (Universidade do Estado do Pará), que ajuda na 

preparação de alunos de escolas públicas para o vestibular, abre inscrições na próxima quarta-feira 

(20). As inscrições serão feitas das 8h às 12h, no Espaço de Convivência do Centro de Ciências 

Sociais e Educação (CCSE). – (O Liberal - 17.01.2016) 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetros de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Atividade 

Programada 
Especificador 

Circunstancial 
Certeza 

Epistêmica 

OL09A 1 0 0 1 1 1 

OL09B 1 0 0 1 1 1 

 

 

Nesse exemplo (09), o conceptualizador veicula uma informação acerca da abertura 

de inscrições para um cursinho pré-vestibular organizado pela Universidade Estadual do Pará 

(Uepa). Na matéria foram utilizados dois casos das formas de expressão de futuro, ambos de 

presente do indicativo seguido de especificador circunstancial, fazendo referência à data 

precisa para início das inscrições no cursinho. 

Tanto o caso OL09A “Inscrições ao cursinho pré-vestibular começam dia 20”, 

como o caso OL09B “As inscrições para o Cursinho Alternativo da Uepa (Universidade do 

Estado do Pará), que ajuda na preparação de alunos de escolas públicas para o vestibular, 

abre inscrições na próxima quarta-feira (20)” apresentam uma data específica que informa o 

início do período das inscrições. Essa é uma informação que estrutura a predicação no campo 

epistêmico da atividade programada, por se tratar de um evento pré-agendado. 

Em função da programação do evento, o grau de certeza epistêmica do 

conceptualizador é elevado, pelo simples fato de que o conhecimento, apreendido por aquele, 

possibilita-lhe elaborar uma predicação, a considerar a proposição como verdadeira. Dessa 

forma, todos os parâmetros (atividade programada, especificador circunstancial e certeza 

epistêmica) são registrados com grau um. 
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✓ Futuro simples 

 

(10)  Em meio a protestos, comissão da prefeitura receberá servidores em Caxias 

Em meio ao protesto que paralisou escolas e postos de saúde em Caxias do Sul nesta quarta-feira, 

uma comissão da prefeitura receberá representantes dos servidores municipais para mais uma 

rodada de negociação salarial. O encontro ocorrerá no Centro Administrativo, às 14h30min. A 

manifestação reuniu centenas de pessoas durante a manhã na frente da prefeitura, e prosseguirá à 

tarde. – (Zero Hora – 12.08.2015) 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetros de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Atividade 

Programada 
Especificador 

Circunstancial 
Certeza 

Epistêmica 

ZH10A 0 1 0 1 0 1 

ZH10B 0 1 0 1 0 1 

ZH10C 0 1 0 1 1 1 

ZH10D 0 1 0 1 1 1 

 

 

Em (10), o foco incide na forma de expressão do futuro simples. Por meio dela, o 

conceptualizador noticia que a prefeitura do município de Caxias do Sul receberá, por meio 

de uma comissão, os servidores que paralisaram os serviços nas áreas da saúde e da educação. 

Ao considerarmos o modelo evolutivo de Langacker (1991), verificamos que o 

conceptualizador se utiliza das informações de sua realidade conhecida para elaborar uma 

predicação em que ele demonstre crença, uma vez que a sua realidade imediata coincide em 

intervalos parciais com o evento. 

Se analisarmos somente a manchete da matéria, não nos será possível identificarmos 

a programação do evento. Contudo, quando recorremos à lide, observamos que o 

conceptualizador realiza uma projeção para um futuro próximo, no âmbito realidade projetada 

(cf. LANGACKER, 1991), na qual ele expressa um grau elevado de certeza em relação ao 

conteúdo do evento. 

Especificamente, o caso ZH10B “Em meio ao protesto que paralisou escolas e 

postos de saúde em Caxias do Sul nesta quarta-feira, uma comissão da prefeitura receberá 

representantes dos servidores municipais para mais uma rodada de negociação salarial” é o 

que melhor representa o modelo evolutivo de Langacker (1991), pois a realidade imediata do 

conceptualizador é o momento em que ele publica a matéria, sem desconsiderar a paralisação 

http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/cidades/noticia/2015/08/em-dia-de-protesto-centenas-ocupam-largo-da-prefeitura-de-caxias-do-sul-4822967.htm
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/cidades/noticia/2015/08/em-dia-de-protesto-centenas-ocupam-largo-da-prefeitura-de-caxias-do-sul-4822967.htm
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dos serviços na saúde e na educação, que ocorreu no mesmo dia, hora antes da publicação do 

conteúdo jornalístico. A esse momento, Langacker denomina de realidade conhecida. 

No que se refere à situação ou estado de coisas que são aceitos pelo 

conceptualizador, como forma de considerar verdadeira a informação por ele veiculada, 

destacamos a questão da programação da atividade, que está presente tanto no caso ZH10C 

(às 14:30min), quanto no caso ZH10D (à tarde), em que o perfilamento do período do dia, 

além de projetar a expectativa do conceptualizador para um futuro próximo, atribui também 

um alto grau de certeza em relação à realização do evento. 

Nesse exemplo, foram registradas quatro formas de expressão de futuro simples e 

ambas são sinalizadas com grau um em relação aos parâmetros de atividade programada e 

certeza epistêmica; já em relação ao parâmetro do especificador circunstancial, apenas os dois 

últimos casos (ZHA10C e ZH10D), são sinalizados com grau um. 

Gostaríamos de fazer uma pequena ressalva em relação à forma de expressão de 

futuro simples. Essa forma, por si só expressa a noção de futuro, ela não exige a presença de 

um especificador circunstancial para ancorar a projeção de futuridade. Porém, em algumas 

situações, como nos contextos de uso dos dois casos mencionados logo acima (ZH12C e 

ZH10D), a presença do especificador circunstancial explicita a programação de um evento, 

que se dá no campo da realidade projetada pelo conceptualizador. 

 

✓ Futuro perifrástico 

 

(11) Advogado vai levar Edilson para depor na Polícia Federal 

O advogado do ex-jogador de futebol Edilson vai levar o seu cliente para prestar depoimento à 

Polícia Federal entre esta sexta-feira, 11, e a próxima segunda-feira, 14, a fim de esclarecer o 

envolvimento do campeão da Copa do Mundo de 2002 no esquema de validação de bilhetes 

premiados que não foram sacados. – (Diário da Manhã – 10.09.2015) 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetros de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Atividade 

Programada 
Especificador 

Circunstancial 
Certeza 

Epistêmica 

DM11A 0 0 1 1 0 1 

DM11B 0 0 1 1 1 1 
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No exemplo em questão foram selecionadas duas formas de expressão de futuro 

perifrástico pelo conceptualizador, de modo que somente a segunda apresenta um 

especificador circunstancial ancorado em si. O caso DM11B apresenta o intervalo entre o dia 

11 e 14 de setembro do ano de 2015, como o momento da realização do evento, que nesse 

caso é o depoimento do ex-jogador de futebol, Edilson. 

Semelhante ao exemplo ilustrado anteriormente, em (11), o conceptualizador 

também demonstra ter consciência de sua realidade conhecida, ou seja, dos fatos ocorridos no 

momento anterior à publicação do conteúdo jornalístico. Ao considerar um possível 

envolvimento na irregularidade de um sorteio da Loteria Federal do Brasil, o 

conceptualizador realiza uma predicação inclinada para o campo da realidade projetada, a 

considerar, portanto, a sua proposição como uma asserção, em razão da conclusão de sua 

análise acerca do evento. 

Nesse sentido, a projeção futura da realidade perpassa pela avaliação do 

conceptualizador em relação ao desenvolvimento das atividades no mundo, tal como está 

assentado em Langacker (1991, p. 274). Assim, a evolução da realidade para o 

conceptualizador dá-se com base no conhecimento das informações que ele detém, por meio 

de sua própria experiência. 

Logo, ao lermos a manchete da matéria “Advogado vai levar Edilson para depor na 

Polícia Federal” (caso DM11A), identificamos um alto grau de certeza epistêmica do autor do 

texto, em virtude de sua avaliação sobre os fatos, que melhor são apresentados na lide do 

texto jornalístico. De igual modo, o segundo caso (DM11B) é sinalizado com grau um, no 

parâmetro da certeza epistêmica, pelo simples fato de ele conter as informações relevantes 

que possibilitem ao autor da matéria conceptualizar o evento no campo da realidade projetada. 

 

✓ Formas de expressão de futuro co-ocorrendo em uma mesma notícia 

 

(12) Postos Salvador Card fecham neste sábado para serviço 

Os postos do Salvador Card não vão funcionar neste sábado, 15. De acordo com a assessoria do 

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), o atendimento nas 

unidades da Lapa, Iguatemi e Comércio será suspenso para realizar melhorias no Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica. – (A Tarde – 12.08.2015). 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetros de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Atividade 

Programada 
Especificador 

Circunstancial 
Certeza 

Epistêmica 
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AT12A 1 0 0 1 1 1 

AT12B 0 0 1 1 1 1 

AT12C 0 1 0 1 1 1 

 

No exemplo (12), já podemos notar a presença das três formas de expressão de 

futuro (presente do indicativo, futuro perifrástico e futuro simples) co-ocorrendo no mesmo 

texto jornalístico. Um registro dessa natureza é extremamente relevante para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, pois foi a partir dele que surgiram nossas primeiras 

hipóteses quanto à investigação do uso de tais formas no PB. Há diversos fatores que podem 

ser investigados no que se refere à diversidade das formas de expressão de futuro. Por ora, 

focalizamos nossa atenção para o aspecto da frequência de uso dessas expressões no contexto 

discursivo. 

Curiosamente, os três casos de futuro registrados no exemplo em questão são 

sinalizados com grau 1 nos parâmetros de atividade programada, especificador circunstancial 

e certeza epistêmica. Essa constatação nos permite compreender que a conceptualização de 

um evento na região da realidade projetada pode ser feita a partir da seleção de qualquer uma 

das três formas de expressão de futuro em tela.  

Contudo, partimos da premissa de que, em meio a essa diversidade de formas de 

expressão de futuro, o conceptualizador deve selecionar uma em detrimento das outras, 

considerando o contexto discursivo. Essa, entre outras premissas, embasou esta pesquisa em 

que constatamos, por exemplo, que a forma de maior frequência de uso não é necessariamente 

a mais frequente também em contextos de alto grau de atividade programada. 

Trataremos dessas questões nas subseções posteriores, quando abordarmos, 

especificamente, os parâmetros de análise selecionados para esta pesquisa. No presente 

momento, cabe-nos discorrer acerca da forma de expressão de futuro que mais vezes é 

empregada em manchetes e lides de jornais on-line, ou seja, a de maior frequência no 

cômputo geral. 

É rara a ocorrência de um dado que contenha as três formas de expressão no mesmo 

texto jornalístico, como o exemplo (12). Entretanto, casos como esse existem. Juntas em uma 

mesma notícia, ou em notícias distintas, a possível seleção de uma forma de expressão induz 

às seguintes questões: (i) que diferença essas formas de expressão de futuro apresentam entre 

si? (ii) qual dessas formas é a mais recorrente? 



62 

 

Antes de tudo, precisamos considerar que as nossas escolhas lexicais dependem da 

situação discursiva em que estamos inseridos. Portanto, um questionamento dessa natureza 

parece ser um tanto complexo, por envolver fatores diversos.  Contudo, podemos desde já 

considerar dois aspectos importantes que respondem parcialmente as perguntas em tela. 

Como já informamos, nossa pesquisa se utiliza do gênero notícia jornalística 

(composto pela manchete e pela lide) de jornais eletrônicos. Em nossa coleta de dados, ao 

realizarmos um levantamento das ocorrências das três formas de expressão de futuro 

selecionadas para esta pesquisa, encontramos os seguintes resultados expressos na tabela a 

seguir: 

 

 

Tabela 2: Frequência das formas de expressão de futuro 

NÚMERO DE 

NOTÍCIAS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS 
FORMAS DE FUTURO NÚMERO DE OCORRÊNCIA 

167 343 

Presente do indicativo 57 

Futuro simples 202 

Futuro perifrástico 84 

 

 

Ao verificarmos a tabela acima, chama-nos a atenção a diferença considerável entre 

o número de ocorrências do futuro simples em relação ao presente do indicativo e futuro 

perifrástico. Devemos ressaltar que a contribuição para a ocorrência de 202 registros de futuro 

simples, em nossos dados, deve-se à natureza do gênero selecionado para esta pesquisa 

(notícia jornalística), que por sua vez é um gênero escrito, que ainda privilegia a forma 

canônica da expressão de futuro. 

 Em outras palavras, a maior frequência de uso do futuro simples que encontramos 

deve-se à modalidade escrita da língua  (natureza do corpus), que apresenta certo grau de 

formalidade, favorecendo o emprego de uma forma com maior grau de formalidade. 

 Chamamos a atenção, portanto, para a possibilidade de que os números apresentados 

acima, em relação às formas de expressão de futuro, sejam diferentes em uma pesquisa que 

selecione um gênero de natureza diferente do nosso. Podemos até adiantar que, em um gênero 

oral informal, o futuro perifrástico figurará com o maior número de ocorrências. Nossa 

afirmação dá-se em função da observação do uso do PB contemporâneo, em que os falantes 
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deste idioma priorizam, na fala, o futuro perifrástico, conforme demonstrado em diversos 

trabalhos anteriores, como Oliveira (2006), Silva (2011) e Gonçalves (2013). 

Já em relação ao gênero notícia jornalística veiculado no espaço virtual, que é um 

gênero da modalidade escrita, os resultados encontrados são os expostos na tabela 2 e 

representados graficamente a seguir: 

 

Gráfico 1: Frequência de uso das formas de expressão de futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta os percentuais expostos no Gráfico 1, propomos um roteiro de 

pesquisa, voltado para as especificidades de uso cada forma de expressão de futuro 

consideradas. Ao aplicarmos os parâmetros de análise apresentados na subseção 2.8 aos dados 

coletados, conseguimos capturar  diferenças relacionadas ao emprego de uma ou de outra 

forma  em contextos referentes a eventos programados ou a um maior grau de certeza do 

conceptualizador em relação à realização de um evento.  

Assim sendo, com o propósito de explicitarmos os contextos de uso favorecedores da 

ocorrência de uma ou outra forma de expressão de futuro em tela (presente do indicativo, 

futuro simples e futuro perifrástico), procedemos à análise dos dados, observando a  

influência dos  parâmetros atividade programada, especificador circunstancial e certeza 

epistêmica, no que se refere ao emprego das formas em tela. 

 A análise dos dados seguida de comentários, com base nos parâmetros em questão, 

será realizada nas próximas três subseções. 

  

 

 



64 

 

4.2 Atividade programada 

 

Em nosso corpus, encontramos dados em que a referência a eventos futuros 

programados verifica-se nas três formas de expressão de futuro. Apresentamos, no dado a 

seguir, o emprego de uma delas (presente do indicativo): 

 

(13) Liquida Santa Maria termina neste sábado 

Termina neste sábado o Liquida Santa Maria, tradicional período de descontos da cidade. As lojas 

participantes funcionam em horário normal, em geral até a tarde deste sábado. – (Zero Hora - 

12.02.2016). 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetro de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Atividade Programada 

ZH013A 1 0 0 1 

ZH013B 1 0 0 1 

 

 

No exemplo (13), é noticiada a ocorrência de um período de liquidação que ocorre 

no município de Santa Maria (RS). Ao lermos as informações da lide, verificamos que esse 

evento é recorrente na cidade, pois o elemento linguístico “tradicional” ativa o nosso 

conhecimento acerca de fatos que são recorrentes ou regulares. 

Tal informação é de extrema relevância para o conceptualizador, que ao 

compreender a dinâmica do mundo estruturado, baseia-se nas informações que estão situadas 

na região da realidade conhecida, armazenando-as em sua mente, possibilitando-lhe, assim, 

construir uma realidade projetada. Observe-se, ainda, que o evento programado é o término de 

um evento que se desenrola no presente. 

Sob a luz da Linguística Cognitiva, a linguagem é concebida como um instrumento 

de processamento e transmissão de informação, conforme Gerraerts e Cuyckens (2007). 

Identificamos esse processo na prática, quando analisamos o exemplo (13), em que o 

conceptualizador demonstra possuir um certo conhecimento sobre a liquidação no município 

gaúcho, ao adjetivá-la como tradicional.  Esse conhecimento, como vimos, atua no processo 

de conceptualização do evento e influencia a forma como a notícia é produzida. 

No que diz respeito, especificamente, à atividade programada, chamamos a atenção 

para o fato de o conceptualizador considerar o evento como um ato que é perpassado 

frequentemente pela evolução da realidade. Esclarecemos aqui que a realidade evolui 
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constantemente de modo unidirecional. Não é ela que se comporta como um processo cíclico, 

mas a percepção do conceptualizador acerca de um evento, tornando-o periódico. Analisemos 

a figura a seguir para compreendermos tal situação: 

 

Figura 6: Representação da atividade programada, 

 com base no modelo evolutivo de Langacker (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria do autor 

 

Na figura 6, podemos identificar que, ao longo da evolução contínua  da realidade, 

um evento apresenta basicamente três etapas: a primeira é o momento da realidade imediata 

em que o conceptualizador observa o evento em seu último estágio de evolução; a segunda é a  

região da realidade conhecida, na qual constam informações que estão armazenadas na mente 

desse conceptualizador, e a terceira etapa é o futuro, momento para o qual o conceptualizador 

projeta a realidade, a ter como base as experiências vivenciadas nas duas etapas anteriores. 

Além disso, podemos notar também a periodicidade, na figura 6, de um evento L, 

que ao ser interceptado pelo cilindro da realidade evolutiva, torna-se um evento passado. 

Nesse sentido, argumentamos que tal periodicidade faz parte da realidade conhecida pelo 

conceptualizador, possibilitando que projete futura realização do evento, como ilustram L’, 

L’’ e L’’’, os quais, por sua vez, servem de base para o conceptualizador projetar a realidade 

para o evento Lº. 

O legado que depreendemos desse modelo é a maneira como um evento é 

conceptualizado em termos de regularidade ao longo da evolução da realidade. Assim, 

retomamos o exemplo (13), a fim de demonstrarmos como o modelo da figura 6 pode auxiliar 

na análise do dado em questão. 
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Imaginemos que o sábado, mencionado pelo conceptualizador como o dia que marca 

o término da liquidação em Santa Maria, encontre-se na região da realidade projetada (Lº), ao 

passo que os eventos L’, L’’ e L’’’ constituem a região da realidade conhecida. Ou seja, esses 

eventos, por já terem feito parte da experiência do conceptualizador, estruturam uma série de 

informações que são armazenadas em sua mente. 

Dessa maneira, concluímos que a informação presente no caso ZH013A “Liquida 

Santa Maria termina neste sábado” é produzida pelo jornalista como um evento programado, 

porque tal evento já apresenta registros em sua memória, no que tange aos dias e ao período 

de duração, informações estas que configuram a realidade conhecida para o conceptualizador. 

Frisamos que o presente do indicativo foi a forma de expressão de futuro selecionada neste 

caso, que se trata de uma atividade programada. A mesma explicação também se aplica para o 

caso seguinte (ZH13B). Por isso, ambos são registrados com grau 1. 

 No que se refere a este parâmetro, identificamos que o contexto discursivo apresenta 

elementos que nos possibilitam compreender que um determinado evento é recorrente, em 

virtude de uma programação prévia realizada no espaço social. Logo, por conseguinte, 

conferimos que a ausência de tal programação gera contextos discursivos característicos de 

atividades não programadas ou com com grau baixo de programação.  Analisemos o próximo 

exemplo: 

 

(14) Beltrame vai propor penas mais rígidas para porte de armamento pesado 

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, anunciou nesta terça-feira, 11, 

que fará uma proposta de mudança no Estatuto do Desarmamento para impor penas mais rigorosas 

para quem usar armas exclusivas das Forças Armadas e também para portadores de fuzis, gramadas, 

dinamites e outros explosivos. – (A Tarde, 11.08.2015) 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetro de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Atividade Programada 

AT14A 0 0 1 0 

AT14B 0 1 0 0 

 

 

A matéria jornalística de que trata o exemplo (14) é relacionada ao porte de 

armamento pesado no estado do Rio de Janeiro. Em relação à noção de futuro, observamos 

duas informações: a primeira é sobre a proposta de pena mais rígida para quem faz uso de 
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armas de modo indevido; e a segunda é sobre a proposta de mudança no Estatuto do 

Desarmamento com a finalidade de conter o uso ilegal de armas pesadas no estado. 

Ainda verificamos que praticamente existem dois eventos no corpo da matéria, os 

quais fazem menção ao futuro. Contudo, se observarmos a realidade projetada pelo 

conceptualizador, veremos que nessa região não há delimitação referente à ocorrência dos 

eventos.  

A ausência de um advérbio ou de uma locução adverbial temporal, conforme 

veremos mais adiante, demonstra que o conceptualizador não previu e, portanto, não projetou 

o momento de realização dos eventos aos quais se refere, o que os configura como atividades 

de baixo grau de programação. 

Cumpre destacar que o conceptualizador, no caso, o jornalista, pode ter produzido a 

notícia, focalizando dado aspecto do conteúdo da informação, deixando para segundo plano as 

informações relacionadas ao momento específico da realização do evento, o que não invalida, 

contudo, a análise de que, conforme produzida a notícia, os eventos referidos caracterizam-se 

como atividades com baixo grau de programação. 

Situação semelhante acontece no caso AT14B, na lide, “José Mariano Beltrame, 

anunciou nesta terça-feira, 11, que fará uma proposta de mudança no Estatuto do 

Desarmamento”, em que o conceptualizador focaliza na realidade projetada apenas o aspecto 

informativo acerca da proposta de mudança no Estatuto do Desarmamento, sem delimitar a 

realização do evento.  

Ressaltamos ainda que, ao longo da materia, registramos a presença de duas formas 

de expressão de futuro: futuro perifrástico e futuro simples, respectivamente os casos AT14A 

e AT14B, anunciando um achado de nossa pesquisa: a análise  dos  dados demonstrou que 

contextos que apresentam menor grau de atividade programada favorecem a ocorrência das 

formas de expressão futuro referidas.  

Se montarmos uma escala para verificarmos o grau de atividade programada nos 

contextos de uso da língua em relação às três formas de expressão de futuro, verificaremos 

que o presente do indicativo ocupa a posição mais elevada, o futuro simples a posição 

intermediária, enquanto que o futuro perifrástico ocupa a posição menos elevada.  

O gráfico a seguir ilustra os resultados de nossa pesquisa em relação ao parâmetro da 

atividade programada. 
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Gráfico 2: Atividade programada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao emprego das formas de expressão de futuro em contextos discursivos 

que apresentam maior grau de atividade programada, o gráfico demonstra que a totalidade das 

ocorrências do presente do indicativo se deu em referência justamente a eventos 

caracterizados como atividades programadas e com realização prevista  num futuro próximo,  

conforme ilustra o exemplo a seguir: 

 

(15) Vistoria de transporte escolar vai até o próximo dia 28 

Cerca de 70 veículos que fazem o transporte escolar em Salvador realizaram 

a vistoria obrigatória do 2º semestre de 2015, no primeiro dia da ação. O 

serviço é realizado na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes 

Especiais (Cotae), no Vale dos Barris, até o dia 28 deste mês. – (A Tarde – 

17.08.2015).  

 

Devemos considerar que um evento é configurado como atividade  programada não 

somente quando ele é perspectivado como uma atividade recorrente, mas também quando, por 

meio de elementos linguísticos pontuais, o conceptualizador fornece pistas da existência de  

programação em período anterior à realidade por ele projetada. O  exemplo (15) ilustra bem 

tais casos. 

Ainda no mesmo exemplo, a matéria em pauta trata da vistoria do transporte escolar 

na cidade de Salvador, em que a data limite para a avaliação dos transportes é o dia 28 do mês 

de agosto do ano de 2016. Se observarmos a data da publicação da matéria (17 de agosto do 

mesmo ano), verificaremos que o intervalo entre a publicação e o prazo mencionado para o 

término da vistoria dos transportes escolares é bastante curto.  
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Se atentarmos também para a forma de expressão de futuro que foi selecionada, 

notaremos que se trata do presente do indicativo. Desse modo, confirmam-se os resultados 

encontrados, os quais indicam que o presente do indicativo é selecionado com maior 

frequência para fazer menção a um evento cuja realização não esteja tão distante da realidade 

imediata do conceptualizador. 

 

4.3 Presença de especificador circunstancial 

 

Nesta subseção, analisamos, em nossos dados, como a presença de um especificador 

circunstancial, em predicações construídas com o presente do indicativo, futuro simples e 

futuro perifrástico, pode envolver outras funções cognitivas, além da atribuição da noção de 

futuro no contexto discursivo. Comecemos pelo exemplo que segue: 

 

(16) Terminam amanhã as matrículas nos cursos de qualificação profissional da Faetec 

Termina nesta quarta-feira, dia 29, o período de matrículas para vagas ociosas nos cursos 

profissionalizantes da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Ao todo, 150 opções de 

Qualificação Profissional estão sendo oferecidas para todo o estado. Quem quiser se candidatar nesta 

terceira rodada de oportunidade deve procurar uma das mais de 100 unidades da Fundação para 

realizar o cadastro. – (Jornal do Brasil – 28.07.2015) 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetro de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Especificador Circunstancial 

JB16A 1 0 0 1 

JB16B 1 0 0 1 

 

 

A matéria publicada em (16) apresenta como conteúdo a informação sobre o término 

da realização da matrícula nos cursos profissionalizantes da Fundação de Apoio à Escola 

Técnica (Faetec). Se observarmos a data da publicação (28 de julho do ano de 2015), e a data 

a que o conceptualizador se refere para informar o prazo máximo da realização do evento (29 

de julho do ano de 2015), identificaremos que o futuro está bem próximo da realidade 

imediata. 

 Além disso, podemos constatar que o evento noticiado caracteriza-se como uma 

atividade programada. Um dos fatores que contribui para configurar esse evento como 

programado é justamente o parâmetro que ora estamos fazendo uso na análise: presença de 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/28/terminam-amanha-as-matriculas-nos-cursos-de-qualificacao-profissional-da-faetec/
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especificador circunstancial. Os dois casos de futuro registrados no exemplo em questão são 

expressões na forma do presente do indicativo e ambos estão acompanhados do especificador 

circunstancial. Por isso, foram registrados com grau 1 neste parâmetro. 

Desse modo, o especificador circunstancial, como se pode constatar no exemplo em 

em análise, exerce duas funções importantes, como a de atribuir a noção de futuro e a de 

delimitar no tempo fututro a realização do evento. Sem a presença do especificador, como 

supostamente em “Terminam Ø as matrículas nos cursos de qualificação profissional da 

Faetec”, o emprego do presente do indicativo remeteria, como ocorre na maioria dos casos, à 

realidade imediata à realização do evento.  

Chamamos a atenção para as predicações com as formas de expressão futuro simples 

e futuro perifrástico sem a presença do especificador circunstancial, pois nelas há a noção de 

futuro, porém, os detalhes informacionais, como a ancoragem do evento na realidade 

projetada, não é explicitada. É o que ocorre, por exemplo, no dado a seguir: 

 

(17) Petistas vão recorrer da decisão do STF de negar suspensão de impeachment 

O deputado petista Paulo Teixeira (SP) revelou que vai recorrer da decisão do ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que negou um dos pedidos para barrar a tramitação do 

processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo Teixeira, que é um dos autores 

desse requerimento ao lado dos deputados Wadih Damous (RJ) e Paulo Pimenta (RS), eles pedirão 

reconsideração ao próprio magistrado. – (Zero Hora – 04.12.2015) 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetro de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Especificador Circunstancial 

ZH17A 0 0 1 0 

ZH17B 0 0 1 0 

ZH17C 0 1 0 0 

 

 

Em (17), registramos a ocorrência de três formas de expressão de futuro, a saber, as 

duas primeiras são do futuro perifrástico, e a última de futuro simples. As três ocorrências não 

contam com a presença de um especificador circunstancial, deixando, portanto, sem qualquer 

delimitação ou ancoragem a realização do evento na realidade projetada.  

Há que se destacar que a ausência de um especificador circunstancial de tempo 

também sinaliza, como já mencionamos, tratar-se de um evento caracterizado como uma 

atividade não programada ou com baixo grau de programação. Em termos cognitivos, o 
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emprego de um especificador circunstancial no contexto discursivo permite-nos inferir que o 

conceptualizador delimita uma região na realidade projetada referente à realização do evento 

a que se refere. Vejamos a figura a seguir que ilustra as duas situações: 

 

Figura 7: Presença e ausência de especificador circunstancial 

na realidade projetada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria do autor 

 

Ao observarmos a figura 7, notamos que em MDE 1 (Modelo Dinâmico Evolutivo) o 

evento representa predicações que selecionam um especificador circunstancial no contexto 

discursivo. Observe-se que há uma região delimitada na realidade programada que 

corresponde à realização do evento. Diferentemente, em MDE 2, não há qualquer demarcação 

na região da realidade projetada, como resultado da ausência de um especificador 

circunstancial.  

No que diz respeito à frequência de uso dos especificadores circunstanciais em 

relação às três formas de expressão de futuro em estudo, os dados computados se assemelham 

aos do parâmetro da atividade programada. Analisemos o gráfico a seguir: 
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Gráfico 3: Especificador Circunstancial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 343 casos de expressão de futuro coletados, o presente do indicativo é a forma 

que apresenta o maior percentual em relação à seleção de um especificador circunstancial em 

seu contexto discursivo. O registro de especificadores circunstanciais é de 88% nessa forma 

de expressão de futuro, ao passo que o futuro simples apresenta um registro de 31%, e o 

futuro perifrástico 24%. 

Os nossos dados mostraram que, nos casos com presente do indicativo em que não 

havia um especificador circunstancial, a noção de tempo futuro deu-se por meio do contexto 

discursivo ou indicada pela própria semântica do verbo, como ilustra o exemplo seguinte com 

o verbo "ir". No mesmo exemplo, pode-se observar uma outra circunstância encontrada nos 

dados: o emprego do presente do indicativo na manchete sem a presença de um especificador 

circunstancial, sendo a realização do evento delimitada, por um especificador circunstancial, 

na lide da notícia: 

 

     (18) Crime de aborto vai a júri popular pela 1ª vez no município 

Um crime de aborto provocado em uma adolescente de 14 anos, em 2006, 

será o primeiro a ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, 

oeste do Pará. A sessão do júri que será realizada nesta terça-feira (8) pode 

se estender até a quarta-feira (9). – (O Liberal – 08.09.2015) 

 

Em relação às duas outras formas de expressão do futuro, o futuro simples e o futuro 

perifrástico, chamamos a atenção para o fato de ser pouco frequente a presença de 

especificadores circunstanciais aliados a suas ocorrências, o que nos leva à conclusão de que 
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essas duas formas de expressão de futuro são menos selecionadas em contextos discursivos 

que requeiram a delimitação da realização de eventos futuros.  

Passemos para o terceiro parâmetro, certeza epistêmica, que se relaciona de forma 

estrita com os dois primeiros.  

 

4.4 Certeza epistêmica 

 

Uma das situações que contribui para elevar o grau de certeza epistêmica do 

conceptualizador é a maneira como ele organiza a informação, apoiando-se em argumentos de 

fontes de autoridades que expressem notória credibilidade acerca da realização do evento. 

Podemos comprovar tal situação no exemplo a seguir: 

 

(19) Servidores do Pará recebem a partir da próxima terça 

Os funcionários públicos estaduais, da administração direta e indireta, começam a receber os 

salários de agosto a partir de terça-feira (25). Os primeiros beneficiados de acordo com o 

cronograma da Secretaria de Estado de Administração (Sead) são os inativos militares e pensionistas 

civis e militares. – (O Liberal – 21.08.2015) 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetro de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Certeza Epistêmica 

OL19A 1 0 0 1 

OL19B 1 0 0 1 

 

 

Em (19), podemos observar que as informações mais relevantes da matéria são o 

pagamento dos servidores do estado do Pará e a ordem de recebimento destes beneficiados. 

Especialmente, esta última informação “Os primeiros beneficiados de acordo com o 

cronograma da Secretaria de Estado de Administração (Sead) são os inativos militares e 

pensionistas civis e militares” é apresentada como se fosse um recorte do próprio discurso da 

secretaria em questão. Quando esse recurso discursivo é realizado, o conceptualizador tende a 

expressar um grau de certeza elevado acerca da concretização dos fatos.  

A informação oriunda do cronograma da Secretaria de Estado de Administração faz 

parte do conhecimento partilhado do conceptualizador que, por sua vez, constrói a cena, 

levando em consideração o planejamento do órgão em questão (Sead). Uma prova de que o 

conceptualizador tem ciência de tal cronograma acerca da concessão dos benefícios é a ordem 
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apresentada no texto, a qual apresenta os inativos militares e os pensionistas civis e militares 

como os primeiros a serem beneficiados.  

Tal conhecimento possibilita a existência de uma realidade projetada sob a ótica do 

conceptualizador, na qual este perfila uma região específica desta realidade, a fim de informar 

com exatidão o início do evento programado para ocorrer futuramente. Em outras palavras, se 

utilizarmos a metáfora da lupa com a sua lente direcionada para o futuro, veremos um 

aumento da realidade projetada, que nada mais que a perspectiva do conceptualizador em 

relação à realização do evento abordado. Além disso, o campo visual da realidade projetada 

ainda apresentaria um ponto específico delineado, que é justamente a data que marca o início 

do evento. 

Gostaríamos de frisar dois aspectos presentes no corpo da matéria, que são 

fundamentais no processo de elevação do grau de certeza epistêmica do conceptualizador 

acerca da realização de um evento. O primeiro é a presença de um especificador 

circunstancial, o qual sinaliza o período exato de início ou término de um evento. No caso 

OL19A “Os funcionários públicos estaduais, da administração direta e indireta, começam a 

receber os salários de agosto a partir de terça-feira (25)”, relata-se o início de um evento, ou 

seja, o período a partir do qual os funcionários públicos receberão os benefícios. 

A presença de um especificador circunstancial no corpo da matéria, em termos 

cognitivos, objetiva especificar, delimitar, informar com precisão a ocorrência de uma 

atividade, além de configurar evento planejado.  

O segundo aspecto é justamente a atividade programada do evento, que em razão da 

presença do especificador circunstancial, tende a tornar a realização do evento uma atividade 

humana esperada. Se nada ou nenhuma energia de força maior impedir a realização das 

atividades planejadas e agendadas (cf. LANGACKER, 1991), o evento em questão seguirá o 

seu percurso normal, tal como um fenômeno físico. 

Em vista disso, o conceptualizador tende a elevar o seu grau de certeza em relação à 

realização do evento no futuro, em função da crença naquilo que ele acredita como realidade. 

Deve-se ressaltar que a construção dessa realidade dá-se por meio do processo de 

experienciação do indivíduo com o espaço físico-social.  

É justamente a partir desse processo de experienciação que são elaborados os 

Modelos Cognitivos Idealizados, os quais são manifestações dos conhecimentos armazenados 

em nossa memória (cf. FERRARI, 2014). Nesse sentido, podemos supor que, no processo de 
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conceptualizção do evento mencionado no exemplo (19), o jornalista evocara a cena de um 

frame10 de PAGAMENTO, no qual figuram as seguintes partes: o governo (representado 

indiretamente pela Secretaria de Administração) e os servidores (representados pelos 

funcionários da esfera estadual), além da apresentação do período em que o devido 

pagamento poderia ocorrer. 

Logo, podemos notar que essa abstração do frame de PAGAMENTO, no qual se faz 

presente um especificador circunstancial, contribui significativamente para a elevação do grau 

de certeza epistêmica do conceptualizador. Desse modo, identificamos que a presença de um 

especificador no corpo da matéria, além de configurar a atividade como programada, tende a 

elevar a certeza epistêmica no processo da conceptualização.  

Por outro lado, quando analisamos o parâmetro da certeza epistêmica do 

conceptualizador acerca da realização de um evento no tempo futuro, consideramos não 

apenas a presença ou ausência de um especificador circunstancial, que de certo modo 

configura uma atividade como programada ou não, mas também o arranjo discursivo no qual 

versa o conteúdo da matéria jornalística. 

Analisemos agora um dado em que a certeza epistêmica do conceptualizador é 

considerada baixa, e um dos principais aspectos que influencia neste processo é justamente o 

contexto discursivo: 

 

(20) Economia vai retomar caminho de crescimento, diz Levy 

O ministro Joaquim Levy afirmou hoje (28) que o ajuste fiscal não é incompatível com o 

crescimento da economia e que as metas devem ser superadas nos próximos dois anos. O ministro 

disse que o Brasil passa por momentos de transformação, em que é preciso encontrar caminhos para 

evitar a crise. – (Jornal do Brasil – 28.07.2015). 

Casos 

Formas de Expressão de Futuro Parâmetro de Análise 

Presente do 

Indicativo 
Futuro 

Simples 
Futuro 

Perifrástico 
Certeza Epistêmica 

JB20A 0 0 1 0 

 

 

Antes de analisarmos o exemplo (20), precisamos levantar algumas questões. A 

primeira diz respeito à natureza do evento tratado no dado em questão. O crescimento da 

economia de um país depende de diversos fatores internos e externos. Devemos ressaltar que 

                                                 
10 Por meio de um conjunto complexo, estruturam os Modelos Cognitivos Idealizados, conforme Ferrari (2014). 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/07/28/economia-vai-retomar-caminho-de-crescimento-diz-levy/
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o crescimento não é contínuo. Um exemplo disso é exatamente o quadro em que se 

encontrava o país no período de publicação da matéria. A forma de expressão de futuro 

perifrástico “vai retomar”, empregada na manchete da notícia jornalística, já pressupõe que o 

país não está no caminho do crescimento. 

Desse modo, entendemos que o evento em questão é pouco programado, uma vez 

que não há uma certa regularidade em sua ocorrência. A segunda questão está relacionada à 

ausência de especificadores que façam menção à realidade projetada do conceptualizador. 

Como já vimos, esse elemento é responsável pelo estabelecimento de informações precisas 

quanto ao perfilamento da realidade projetada, no que se refere ao início, à ocorrência e ao 

término de uma atividade no futuro. 

E a terceira questão diz respeito ao papel da autoridade mencionada na matéria, 

Joaquim Levy, então Ministro da Fazenda, portanto, parte do governo. Ao analisarmos essas 

informações, torna-se mais clara a conceptualização do jornalista no ato de publicação do 

conteúdo jornalístico. 

Como já sabemos que os parâmetros de atividade programada e de especificador 

circunstancial, de certo modo, tendem a interferir no grau de certeza epistêmica do 

conceptualizador, em relação à realização de um evento no futuro, no exemplo em questão, a 

certeza epistêmica do conceptualizador é considerada baixa, justamente em função da 

ausência daqueles dois parâmetros. 

Outro índice que expressa a certeza epistêmica em um nível pouco elevado é a 

estrutura sintática do enunciado da manchete “Economia vai retomar caminho de 

crescimento, diz Levy”. O uso do verbo dicendi sinaliza que o conceptualizador atribui ao 

ministro a responsabilidade pela realização do evento em questão. 

No dado, o que reforça o nosso argumento em relação à preservação da face do 

conceptualizador é exatamente o uso de uma expressão modal na lide da matéria que, embora 

não constitua o nosso corpus de pesquisa, apresenta-se como uma informação relevante. 

Devemos esclarecer que o conceptualizador, ao preservar a sua face, tende a apresentar uma 

postura moderada no ato de publicação das informações. 

No que diz respeito às formas de expressão de futuro, se observarmos os dois últimos 

exemplos, verificaremos que, em (19), o grau de certeza epistêmica do conceptualizador é 

elevado, e as formas de expressão de futuro empregadas são, respectivamente, presente do 

indicativo e futuro simples. Por outro lado, em (20), o grau de certeza epistêmica do 

conceptualizador é considerado baixo, e a forma de expressão de futuro que foi selecionada 
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no contexto discursivo foi o futuro perifrástico. Logo, uma análise mais apurada de nossos 

dados revelou os seguintes resultado em relação à certeza epistêmica do conceptualizador. 

 

Gráfico 4: Certeza epistêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas as formas apresentam alto grau de certeza espistêmica. A considerar o uso, 

verificamos o registro de 96% para o presente do indicativo, 66% para o futuro simples e 57% 

para o futuro perifrástico. Esses dados traduzem a subjetividade do conceptualizador em 

relação à realização do evento, acerca do parâmetro em questão. Em resumo, concluímos que 

a forma de expressão presente do indicativo é a que apresenta maior uso em contextos em que 

o conceptualizador apresenta grau elevado de certeza, conforme registrado no gráfico 4. 

Desse modo, chegamos à conclusão de que o presente do indicativo é a forma de 

expressão mais selecionada pelo conceptualizador, quando demonstra conhecimento 

necessário que lhe leve a crer na realização de um evento no tempo futuro. 

Assim, concluímos a nossa análise, nessa pesquisa, sustentando o argumento de que 

o futuro acarreta muito mais informações do que uma simples noção de algo que se realize em 

um momento posterior ao da enunciação. Além disso, também ratificamos o nosso ponto de 

vista em relação à existência da nuance de significado entre as formas de expressão de futuro 

selecionadas para este trabalho, a qual desvela tendências no uso das formas de expressão de 

futuro: o grau de certeza epistêmica é apenas uma das tendências. Logo, acreditamos que 

ainda existem muitas outras a serem desvendadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término da nossa reflexão em torno das formas de expressão de futuro mais 

recorrentes no Português Brasileiro (PB), verificamos que é necessário recapitularmos as 

principais discussões presentes nesta dissertação. 

Comecemos por retomar o trabalho de Abraçado, Dias e Lima-Hernandes (2015), no 

qual está assentada a noção de que o futuro é utilizado pelo indivíduo com a finalidade de 

expressar um desejo, protelar uma ação, preservar a face e sinalizar intenções. Ainda que o 

gênero (notícia jornalística) selecionado para essa pesquisa se configure como uma atividade 

verbal objetiva, as escolhas lexicais do conceptualizador (jornalista) refletem um certo grau 

de subjetividade, que por vezes esbarram nos aspectos que as autoras acima mencionam. 

Nesse sentido, em nossa pesquisa, comprovamos que mais do que se referir a um 

momento posterior ao da enunciação, o conceptualizador utiliza o futuro para construir uma 

realidade que, por sua vez, pode ser projetada ou potencial (LANGACKER, 1991). A 

projeção dessa realidade baseia-se na experiência vivida e na informação que o indivíduo 

possui armazenada em sua memória.  

A realidade vivenciada contribui de forma significativa para a concepção e a 

projeção da realidade não vivenciada, que é o futuro. Naquela, o indivíduo conceptualiza 

eventos por meio de sua experienciação com o espaço físico-social, que passa a fazer parte de 

sua realidade conhecida. 

É justamente esse processo de experienciação que propicia o armazenamento de 

informações na mente do conceptualizador, levando-o a categorizar as informações de acordo 

com a natureza do evento, conforme ilustram os Modelos Cognitivos Idealizados. 

Em consonância com Soares da Silva (2006), para quem o significado é um processo 

que envolve dois aspectos (o conteúdo conceptual e modo como este é construído), 

entendemos que a construção do significado é mediada por um conceptualizador, ou seja, o 

significado é estruturado a partir da perspectivação de um conceptualizador.  

Considerando o exposto, adotamos três parâmetros que incidem diretamente no 

processo de conceptualização de um evento: atividade programada, presença de especificador 

circunstancial e certeza epistêmica.  

Nesse sentido, obtivemos resultados sugestivos acerca das especificidades de 

emprego das formas de expressão de futuro em estudo: presente do indicativo, futuro simples 

e futuro perifrástico.  
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Conforme vimos, um evento se configura como programado quando ele é recorrente 

e/ou segue um percurso esperado. Além disso, vimos também que a presença de 

especificadores circunstanciais contribui para a caracterização de um evento como uma 

atividade programada.  

No entanto, os especificadores circunstanciais exercem outras funções no processo 

de conceptualização de um evento futuro. Uma delas, a que mais nos interessa neste estudo, é 

a de perfilar uma região específica da realidade projetada para delimitar a realização de um 

evento.  

Em relação ao parâmetro da certeza epistêmica, verificamos, na análise dos dados,  

que o grau de certeza epistêmica do conceptualizador é mais elevado quando o evento 

noticiado caracteriza-se como uma atividade programada e tem sua realização delimitada pela 

presença  de um especificador circunstancial. Os gráficos apresentados na seção de análise de 

dados ilustraram os resultados que encontramos relativamente a cada parâmetro de análise no 

que diz respeito às formas de expressão de futuro. A síntese das informações presentes na 

seção mencionada anteriormente pode ser conferida no seguinte quadro: 

 

Quadro 1: Síntese dos parâmetros de análise em relação às 

Formas de expressão de futuro em estudo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme ilustra o quadro 1, o presente do indicativo é a forma de expressão que 

apresenta maior frequência no contexto dos três parâmetros de análise, o que implica afirmar 

que o conceptualizador, ao construir enunciados que façam menção a eventos com natureza 

de atividade programada, utiliza com maior frequência a forma de expressão de futuro 

presente do indicativo. Essa forma de expressão é também a que mais seleciona 

especificadores circunstanciais no entorno discursivo.  
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No que diz respeito ao parâmetro da certeza epistêmica, a análise dos nossos dados 

comprova que o presente do indicativo é a forma de expressão de futuro mais empregada 

quando se verifica um grau elevado de certeza epistêmica do conceptualizador em relação à 

realização de um evento no futuro. 

No que se refere às demais formas de expressão de futuro, constatamos que o futuro 

perifrástico é selecionado com menor frequência em contextos discursivos referentes a 

atividades programadas, presença de especificador circunstancial e elevado grau de certeza 

epistêmica. Em contextos como este, que favorece a ocorrência do presente do indicativo,  o  

futuro simples ocupa uma posição intermediária. 

Diante desses achados, embora entendamos que ainda há muitos caminhos a serem 

trilhados por pesquisas futuras, acreditamos ter contribuído para a melhor compreensão da 

noção de tempo futuro e do uso que fazemos das três formas de expressão de futuro mais 

frequentes no português brasileiro. 
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JORNAL LIBERAL (Norte) 

OL01 

Agosto terá redução drástica das chuvas, prevê Inmet-PA 

As chuvas sofrerão redução entre 10% e 50%, no mês de agosto, em 90% do território paraense, em relação à 

média registrada por cada uma das 40 estações no Estado, devido às condições adversas para o desenvolvimento 

de nuvens. A previsão é do 2º Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia no Pará (Inmet-

PA) e foi divulgada ontem de manhã. No entanto, a capital e pontos localizados, como Marudá, ainda terão 

chuvas dentro da média histórica, em função do corredor de umidade oriundo do Oceano Atlântico.  

http://www.ormnews.com.br/noticia/agosto-tera-reducao-drastica-das-chuvas-preve-inmet-pa 

OL02 

Pará receberá a construção e reforma de 24 aeroportos 

O Pará será contemplado com a construção e reforma de 24 aeroportos dentro dos 270 pontos de embarque e 

desembarque de aeronaves que serão construídos em todo o país pelo Plano de Incentivo à Aviação Regional, 

desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com os governos estaduais. A iniciativa foi confirmada na tarde 

desta quarta-feira, quando o governador Simão Jatene recebeu uma equipe da Secretaria de Aviação Civil 

(SAC), que veio ao Pará para dar continuidade ao plano de investimento em logística na parte dos aeroportos 

regionais. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/para-recebera-a-construcao-e-reforma-de-24-aeroportos 

OL03 

Neste sábado tem feira de adoção de cães e gatos em Belém 

Neste sábado (8), a Praça Dom Alberto Ramos, no Conjunto Médici I, na Marambaia, será entregue revitalizada 

aos moradores. O local recebeu pintura, nova iluminação, paisagismo, recuperação do piso em pedras 

portuguesas, academia ao ar livre, entre outras melhorias. 

Para marcar esta data, uma programação especial foi montada. Entre as atrações, uma feira de adoção de cães e 

gatos. Será a quarta edição da ação, que tem como objetivo achar famílias novas para animais até então 

abandonados.   

http://www.ormnews.com.br/noticia/neste-sabado-tem-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-em-belem 

OL04 

Vinte e quatro municípios terão novos aeródromos 

Vinte e quatro municípios paraenses serão contemplados com o Programa de Aviação Regional, do governo 

federal, que prevê um investimento inicial de cerca de R$ 7,3 bilhões em obras de ampliação, reforma ou 

construção de 270 aeroportos em todo Brasil, com o intuito de democratizar o transporte aéreo no Brasil e 

promover o desenvolvimento nacional com a integração entre todas as regiões. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/vinte-e-quatro-municipios-terao-novos-aerodromos 

OL05 

Ribéry fará um teste decisivo para saber se voltará a jogar 

O meia Franck Ribéry terá um importante teste no fim do mês para saber se poderá voltar a treinar junto com o 

elenco do Bayern de Munique após cinco meses. O francês, de 32 anos, passa por um momento conturbado após 

lesão no tornozelo, sofrida no dia 11 de março, na partida diante do Shakhtar Donestk, na Alemanha. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/ribery-fara-um-teste-decisivo-para-saber-se-voltara-a-jogar 

OL06 

Segurança das Olimpíadas terá reforço de 38 mil militares 

Cerca de 38 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica vão reforçar a segurança dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2016, informou hoje (7) o Ministério da Defesa. No Rio de Janeiro, serão 

mobilizados 20 mil homens, além de 18 mil militares em Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e São 

Paulo, que receberão jogos de futebol. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/seguranca-das-olimpiadas-tera-reforco-de-38-mil-militares 

http://www.ormnews.com.br/noticia/agosto-tera-reducao-drastica-das-chuvas-preve-inmet-pa
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http://www.ormnews.com.br/noticia/neste-sabado-tem-feira-de-adocao-de-caes-e-gatos-em-belem
http://www.ormnews.com.br/noticia/vinte-e-quatro-municipios-terao-novos-aerodromos
http://www.ormnews.com.br/noticia/ribery-fara-um-teste-decisivo-para-saber-se-voltara-a-jogar
http://www.ormnews.com.br/noticia/seguranca-das-olimpiadas-tera-reforco-de-38-mil-militares
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OL07 

Alçado a técnico no Gre-Nal, Odair Hellmann mudará o Inter 

O Internacional pode não ter uma nova cara apenas na beira do gramado no Gre-Nal deste domingo, na Arena, 

em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após comandar um treino no posto de 

técnico interino da equipe, nesta sexta-feira, Odair Hellmann cogitou que o Colorado possa apresentar uma 

estratégia diferente da montada pelo recém-demitido Diego Aguirre: 

http://www.ormnews.com.br/noticia/alcado-a-tecnico-no-gre-nal-odair-hellmann-mudara-o-inter 

OL8 

Barbosa diz acreditar que Brasil não perderá investimentos 

 O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse nesta terça-feira não acreditar que o Brasil perderá o grau de 

investimento dado por agências internacionais de classificação de risco. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/barbosa-diz-acreditar-que-brasil-nao-perdera-investimentos 

OL09 

Servidores terão reunião com prefeitura de Acará 

Após interditarem o quilômetro 2 da rodovia PA-252 na manhã desta terá-feira (11), os servidores do município 

de Acará serão recebidos pela prefeitura na tarde de hoje para tentar acordo. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/servidores-terao-reuniao-com-prefeitura-de-acara 

OL10 

Autoridade pública fiscalizará cumprimento de lei do Refis 

A Autoridade Pública do Futebol deverá ser criada pelo Ministério do Esporte a fim de fiscalizar o cumprimento 

da lei que estabelece a renegociação da dívida dos clubes de futebol com o setor público. Segundo o ministro 

George Hilton, ela será formada por representantes do governo, do Congresso  Nacional e da sociedade civil. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/autoridade-publica-fiscalizara-cumprimento-de-lei-do-refis 

OL11 

Mega-Sena vai sortear R$ 7 milhões nesta quarta-feira 

A Mega-Sena pode pagar o prêmio de R$ 7 milhões ao apostador que acertar os seis números do concurso 1.732. 

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e deposite na poupança, receberá cerca de R$ 48 mil em rendimentos 

por mês. Outras opções são comprar 11 imóveis de R$ 600 mil cada ou 46 carros de luxo. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/mega-sena-vai-sortear-r-7-milhoes-nesta-quarta-feira 

OL12 

Protesto de quinta defenderá Dilma e criticará ajuste fiscal 

Movimentos sociais e sindicatos marcaram para esta quinta-feira uma série de manifestações em ao menos 12 

capitais para se opor ao impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), pedido nos protestos deste domingo. 

Embora defenda a manutenção da presidente no cargo, o ato vai criticar medidas do governo federal, como o 

ajuste fiscal. Em São Paulo, os organizadores do ato esperam reunir 50 mil pessoas. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/protesto-de-quinta-defendera-dilma-e-criticara-ajuste-fiscal 

OL13 

Supremo vai julgar validade de delações de Alberto Youssef 

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir sobre a anulação do acordo de delação premiada do 

doleiro Alberto Youssef, principal delator do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. A 

Corte deverá julgar um recurso no qual a defesa de um dos executivos de empreiteira presos na operação pede a 

anulação dos depoimentos. A data do julgamento ainda não foi marcada. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/supremo-vai-julgar-validade-de-delacoes-de-alberto-youssef 
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OL14 

MEC vai reduzir impressões em papel e economizar R$ 2,4 mi 

O Ministério da Educação (MEC) deverá economizar R$ 2,4 milhões anuais com a redução de impressões em 

papel. O valor é uma previsão inicial. A pasta aderiu hoje (17) ao Processo Eletrônico Nacional (PEN), 

assinando um acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Os processos passarão a tramitar 

eletronicamente a partir de novembro. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/mec-vai-reduzir-impressoes-em-papel-e-economizar-r-2-4-mi 

 

OL15 

PF vai investigar violação de dados sigilosos de Lula 

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou hoje (18) que a Polícia Federal (PF) investigue a 

possibilidade de violação de sigilo legal de dados bancários da empresa LILS, do ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, por uma reportagem da revista Veja, publicada no último final de semana. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/pf-vai-investigar-violacao-de-dados-sigilosos-de-lula 

http://www.ormnews.com.br/noticia/premie-turco-vai-entregar-o-cargo-me-breve-diz-funcionario 

OL16 

Google adia chegada do smartphone 'desmontável' para 2016 

O Google adiou a estreia de seu smartphone “desmontável” nos Estados Unidos para 2016. A previsão da 

empresa era que os celulares que podem receber novos componentes como bateria e câmera conforme o gosto do 

usuário chegassem ao mercado ainda em 2015. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/google-adia-chegada-do-smartphone-desmontavel-para-2016 

OL17 

Pará vai ganhar 500 vagas no ensino superior, diz MEC 

O Ministério da Educação (MEC) autorizou ontem (18) a criação de 88 novos cursos de ensino superior no País. 

Das quase 12 mil vagas anuais, 500 são no Pará. Através de três portarias no Diário Oficial da União, o MEC 

liberou a criação dos cursos, todos de instituições privadas de ensino. De acordo com o MEC, as faculdades já 

podem abrir as vagas autorizadas, contanto que mantenham o endereço de funcionamento enviado na proposta. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/para-vai-ganhar-500-vagas-no-ensino-superior-diz-mec 

OL18 

Marabá vai ganhar nova sede da Defensoria Pública 

A Defensoria do Pará divulgou nesta quarta-feira (19) que vai construir uma nova sede no município de Marabá. 

O contrato de doação de terreno foi assinado pelo governador Simão Jatene na manhã de ontem. A instituição 

receberá um terreno de quatro mil metros quadrados no quilometro 01 da BR-230, bairro do Amapá, para 

realizar a obra.  

http://www.ormnews.com.br/noticia/maraba-vai-ganhar-nova-sede-da-defensoria-publica 

OL19 

BB vai liberar mais de R$ 3 bilhões para setor automotivo 

O Banco do Brasil (BB) vai liberar R$ 3,1 bilhões para fornecedores de 26 empresas até o final deste ano. Os 

recursos estão previstos em um protocolo de intenções assinado hoje (19) para dar apoio financeiro e comercial 

às cadeias produtivas do setor automotivo e de máquinas e agrícolas. Participaram da assinatura do termo, 

diretores do banco e representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) 

e do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças). 

http://www.ormnews.com.br/noticia/bb-vai-liberar-mais-de-r-3-bilhoes-para-setor-automotivo 

OL20  

Camargo Corrêa admite cartel e pagará R$ 104 milhões 

http://www.ormnews.com.br/noticia/mec-vai-reduzir-impressoes-em-papel-e-economizar-r-2-4-mi
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90 

 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) fechou nesta quarta-feira acordo com a Camargo 

Corrêa e dois ex-executivos da empresa investigados na Operação Lava-Jato. Com isso, eles vão colaborar no 

inquérito administrativo aberto para apurar como um cartel formado por empreiteiras atuava para fraudar 

licitações de obras da Petrobras. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/camargo-correa-admite-cartel-e-pagara-r-104-milhoes 

OL21 

Mudanças no Fies vão nortear corte de gastos do governo 

A readequação feita este ano no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) norteará as mudanças que a equipe 

econômica pretende fazer nos programas sociais para reduzir os gastos, disse à Reuters uma fonte do governo 

com informações sobre o assunto. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/mudancas-no-fies-vao-nortear-corte-de-gastos-do-governo 

 

 

OL22 

Dilma diz que Brasil vai descarbonizar economia até 2100 

Como resultado da visita da chanceler alemã, Angela Merkel, que tinha grande expectativa de que a vinda ao 

Brasil gerasse frutos na área climática, a presidente Dilma Rousseff anunciou que o país vai descarbonizar sua 

economia até 2100. Isso quer dizer que no fim deste século o Brasil não emitirá mais gases-estufa do que é capaz 

de absorver. O detalhamento dos objetivos brasileiros de redução de gases-estufa até 2030 será anunciado 

durante a assembleia geral da ONU, em setembro, segundo Dilma. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/dilma-diz-que-brasil-vai-descarbonizar-economia-ate-2100 

OL23 

Servidores do Pará recebem a partir da próxima terça 

Os funcionários públicos estaduais, da administração direta e indireta, começam a receber os salários de agosto a 

partir de terça-feira (25). Os primeiros beneficiados de acordo com o cronograma da Secretaria de Estado de 

Administração (Sead) são os inativos militares e pensionistas civis e militares. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/servidores-do-para-recebem-a-partir-da-proxima-terca 

OL24 

Municípios vão receber mutirão jurídico da Defensoria 

Para ampliar o atendimento jurídico à população, a Defensoria Pública vai realizar seis mutirões nos municípios 

do interior o estado. A informação foi divulgada pela instituição nesta terça-feira (25). 

http://www.ormnews.com.br/noticia/municipios-vao-receber-mutirao-juridico-da-defensoria 

OL25 

Mais de 95 mil alunos da rede estadual farão simulado 

Com o objetivo de treinar o tempo e a metodologia usada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a 

Secretaria de Estado de Educação (Seduc) promove, nesta quinta (27) e sexta-feira (28), a 1ª Avaliação 

Unificada Estadual, compreendendo mais de 95 mil alunos do 3º ano do ensino médio das escolas da rede 

estadual de ensino da região metropolitana e interior do Estado. A avaliação ajudará os alunos no 

desenvolvimento das habilidades necessárias para que se saiam bem no Enem, exame que será aplicado nos dias 

24 e 25 de outubro. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/mais-de-95-mil-alunos-da-rede-estadual-farao-simulado 

OL26 

Flamengo terá o maior lucro do futebol brasileiro em 2015 

O Flamengo será o clube que atingirá o maior lucro do futebol brasileiro em 2015. É o que aponta o estudo 

realizado pelo banco Itaú BBA, que projeta um lucro de R$ 89 milhões para o rubro-negro carioca ao final deste 

ano. Na sequência dos clubes com os melhores desempenhos financeiros no país aparecem o Palmeiras, com R$ 

63 milhões, e o Grêmio, com R$ 42 milhões. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/flamengo-tera-o-maior-lucro-do-futebol-brasileiro-em-2015 
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OL27 

Prêmio vai escolher ideia inovadora para o uso de alumínio 

Com objetivo de incentivar a criação de inovações sustentáveis utilizando o alumínio como matéria-prima, o 

prêmio Alcoa de Inovação em Alumínio está com as incrições abertas para a 13ª edição. O concurso é voltado 

para profissionais e estudantes de diversas áreas. A inscrição é gratuita e segue até o dia 21 de outubro. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/premio-vai-escolher-ideia-inovadora-para-o-uso-de-aluminio 

OL28 

Concurso de Redação do Círio abre inscrições nesta terça (1) 

Um dos mais tradicionais concursos de redação de Belém abrirá suas inscrições nesta terça-feira (1º), o Concurso 

de Redação do Círio. O certame, que já está em sua XXI edição, é destinado a estudantes do ensino médio das 

redes pública e particular de todo o Estado. Cada escola poderá inscrever até dois alunos. O concurso promovido 

pela Diretoria da Festa de Nazaré será realizado no dia 20 de setembro, às 9h, no Centro Social de Nazaré. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/concurso-de-redacao-do-cirio-abre-inscricoes-nesta-terca-1 

OL29 

FPM injetará R$ 74,8 milhões no Pará nos próximos meses 

As prefeituras paraenses começaram a receber no último fim de semana o montante de R$ 74.788.759,83 do 

Fundo de Participação de Municípios (FPM). O valor corresponde ao terceiro decêndio do mês de agosto deste 

ano e chega a ser 34,7% superior ao valor pago no mesmo período do ano passado. Em agosto de 2014, o último 

repasse do FPM pago aos municípios do Pará, em valores brutos, foi de R$ 55.530.879,92 - uma diferença de R$ 

19.257.879,91 entre os dois prazos. Os cálculos são da área de Estudos Técnicos da Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM) e levam em conta a inflação do período. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/fpm-injetara-r-74-8-milhoes-no-para-nos-proximos-meses 

OL30 

Primeira parcela do 13º vai injetar R$ 300 milhões no Pará 

O pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Pará vai injetar cerca de R$ 

300 milhões na economia e atingir quase 640 mil beneficiários no Estado, segundo uma pesquisa do Dieese-Pa 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada neste domingo (6). O 

pagamento deve ser feito a partir do dia 24 pelo Ministério da Previdência Social.  

http://www.ormnews.com.br/noticia/primeira-parcela-do-13-vai-injetar-r-300-milhoes-no-para 

OL31  

Crime de aborto vai a júri popular pela 1ª vez no município 

Um crime de aborto provocado em uma adolescente de 14 anos, em 2006, será o primeiro a ser julgado pelo 

Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, oeste do Pará. A sessão do júri que será realizada nesta terça-feira (8) 

pode se estender até a quarta-feira (9). 

http://www.ormnews.com.br/noticia/crime-de-aborto-vai-a-juri-popular-pela-primeira-vez 

OL32 

Papão: Cearense passará por exames e não deve pegar o Paraná 

Empatado com Yago Pikachu na artilharia do Paysandu na Série B do campeonato brasileiro com seis gols, o 

atacante Leandro Cearense vem jogando com dores na coxa esquerda e, durante a partida contra o Santa Cruz, 

pediu para deixar o campo por causa do problema na região. É um possível desfalque do Bicola para o duelo 

com o Paraná, nesta sexta-feira (11). 

http://www.ormnews.com.br/noticia/papao-cearense-passara-por-exames-e-nao-deve-pegar-o-parana 
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OL33 

Pronatec abrirá 9,3 mil vagas no Pará neste 2º semestre 

O governo federal está abrindo, neste segundo semestre, 9,3 mil vagas em cursos de qualificação profissional no 

Pará, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ao todo, são oferecidos 382 

cursos em 103 municípios do Estado. Segundo o diretor de Inclusão Produtiva do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Luiz Müller, o trabalho das prefeituras é fundamental para 

que as pessoas mais pobres tenham acesso aos cursos. “Em cada município, a assistência social tem um papel 

muito importante no processo de mobilização para acessar as vagas.” 

http://www.ormnews.com.br/noticia/pronatec-abrira-9-3-mil-vagas-no-para-neste-2-semestre 

OL34  

Desconto do IPVA para placas 71 a 91 termina segunda (18) 

Os donos de veículos com placas de numeração final entre 71 e 91 têm até a próxima segunda-feira (18) para 

receber o desconto do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O desconto é válido para 

quem não tem multas de trânsito. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/desconto-do-ipva-para-placas-71-a-91-termina-segunda-feira 

OL35 

Municípios do oeste paraense ficarão sem energia elétrica 

Treze municípios do oeste paraense ficarão sem energia elétrica no período entre 6h45 e 8h15 da manhã deste 

domingo (17). A interrupção do serviço foi solicitada à Celpa pela Eletronorte, que vai executar obras que vão 

ligar a conexão da Usina de Belo Monte ao Sistema Interligado Nacional. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/municipios-do-oeste-paraense-ficarao-sem-energia-eletrica 

OL36 

Praia de Alter do Chão terá novo modelo de barracas 

A praia de Alter do Chão, considerada uma das mais importantes de Santarém, no oeste do Pará, passará a contar 

com uma nova estrutura de barracas para o atendimento de clientes que visitam o lugar. O modelo da barraca, 

construído na Ilha do Amor, será apresentado ao público nesta sexta-feira (15), durante uma programação na vila 

balneária. Ao todo, 17 barracas serão construídas e serão utilizadas para atividades turísticas e ações da 

comunidade. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/praia-de-alter-do-chao-tera-novo-modelo-de-barracas 

OL37 

Pré-matrículas para escolas estaduais inicia dia 19 

O período da pré-matrícula nas escolas da rede pública estadual de ensino, em Belém e no interior do Estado, 

começará no dia 19 deste mês e se prolongará por 27 dias, ou seja, será encerrado no dia 14 de fevereiro. De 

acordo com o cronograma de matrícula da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), esse prazo de pré-

matrícula valerá para alunos novos com deficiência e demais novos alunos. A pré-matrícula de alunos novos será 

feita por meio do site da Seduc ((www.seduc.pa.gov.br) e pela Central de Atendimento (08002800078). 

http://www.ormnews.com.br/noticia/pre-matriculas-para-escolas-estaduais-inicia-dia-1 

OL38 

Inscrições ao cursinho pré-vestibular começam dia 20 
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As inscrições para o Cursinho Alternativo da Uepa (Universidade do Estado do Pará), que ajuda na preparação 

de alunos de escolas públicas para o vestibular, abre inscrições na próxima quarta-feira (20). As inscrições serão 

feitas das 8h às 12h, no Espaço de Convivência do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE). 

http://www.ormnews.com.br/noticia/inscricoes-ao-cursinho-pre-vestibular-comecam-dia-20 

OL39 

Obras vão garantir energia de qualidade a 227 mil no Pará 

A Celpa e o Governo do Estado do Pará assinaram, nesta quarta-feira (20), o termo de compromisso que 

formaliza o início das obras que levará energia de melhor qualidade aos municípios da Ilha do Marajó e da Calha 

Norte, isso será possível após as cidades serem interligadas ao SIN (Sistema Interligado Nacional). O 

investimento será de R$250 milhões e beneficiará mais de 227 mil pessoas. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/marajo-e-calha-norte-receberao-energia-de-qualidade 

OL40 

Prova do concurso dos bombeiros acontece no domingo 

As provas do concurso do Corpo de Bombeiros do Pará serão realizadas neste domingo (24). A seleção escolhe 

candidatos para o curso de formação de praças e oficiais da corporação. Ao todo, 42.357 candidatos concorrem a 

330 vagas ofertadas para ambos os sexos. São 300 vagas para soldado e 30 para oficiais. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/prova-do-concurso-dos-bombeiros-acontece-no-domingo 

OL41 

UFPA divulga listão de aprovados nesta sexta-feira 

A tradicional marchinha do vestibular vai ressoar por todo o Estado, hoje (22), com a liberação do listão de 

classificados no Processo Seletivo 2016 (PS 2016) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ao todo, foram 

feitas 110.639 inscrições e a instituição ofertou 6.905  vagas em 171 cursos de graduação em 20 municípios 

paraenses,1.255 das quais ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Ministério da Educação 

(MEC). Hoje também é a data para que os aprovados no SiSU de Belém e Ananindeua, divulgados na última 

segunda-feira, apresentem a documentação exigida pela UFPA e garantam a vaga. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/ufpa-divulga-listao-de-aprovados-nesta-sexta-feira 

OL42 

Preço de combustíveis não vai aumentar no Pará, diz Confaz 

Decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) manteve o preço médio dos combustíveis no 

Pará. O último reajuste de 5,73% ocorreu no dia 1º de janeiro. Após esta variação no valor dos combustíveis, os 

preços praticados no Pará foram mantidos nas duas últimas portarias publicadas pelo Conselho. Apesar dessa 

situação, o litro da gasolina no Pará, cobrado a R$ 3,82, continua entre os mais caros do Brasil. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/preco-de-combustiveis-nao-vai-aumentar-no-para-diz-confaz 

OL 43 

Concurso da Câmara de Santarém inscreve até sexta-feira 

As inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Santarém, oeste do Pará, seguem até sexta-feira (29). O 

processo de inscrição é realizado, exclusivamente, pelo site da organizadora. O concurso é destinado ao 

preenchimento de 40 vagas do quadro de pessoal efetivo em cargos de nível superior, médio, curso técnico e 

fundamental. Também haverá cadastro reserva, conformeedital. 

http://www.ormnews.com.br/noticia/concurso-da-camara-de-santarem-inscreve-ate-sexta-feira 

 

 

 

 

 

http://www.ormnews.com.br/noticia/inscricoes-ao-cursinho-pre-vestibular-comecam-dia-20
http://www.ormnews.com.br/noticia/marajo-e-calha-norte-receberao-energia-de-qualidade
http://www.ormnews.com.br/noticia/prova-do-concurso-dos-bombeiros-acontece-no-domingo
http://www.ormnews.com.br/noticia/ufpa-divulga-listao-de-aprovados-nesta-sexta-feira
http://www.ormnews.com.br/noticia/preco-de-combustiveis-nao-vai-aumentar-no-para-diz-confaz
http://www.paconcursos.com.br/santarem.php
http://www.paconcursos.com.br/EDITAL%20CAMARA%20SANTAREM.pdf
http://www.ormnews.com.br/noticia/concurso-da-camara-de-santarem-inscreve-ate-sexta-feira


94 

 

OL44 

Ano legislativo do Pará começa na terça-feira 

Nesta semana, inicia-se o ano legislativo de 2016 em todo o Pará. O retorno dos trabalhos na Assembleia 

Legislativa do Estado do Pará (Alepa) será na próxima terça-feira, às 9 horas, no plenário Newton Miranda com 

a presença do governador Simão Jatene, que irá transmitir a mensagem do Poder Executivo. De acordo com a 

assessoria de imprensa do governo, o texto fará um balanço de 2015, quando, apesar da crise e da redução de 

repasses do governo federal, o Estado conseguiu manter suas contas equilibradas e fazer investimentos em 

diversas áreas.  

http://www.ormnews.com.br/noticia/ano-legislativo-do-para-comeca-na-terca-feira 

 

 

A TARDE (Nordeste) 

 

 

 

AT01 

Investigado na Lava Jato assina delação e devolverá R$ 70 mi 

O empresário Hamylton Padilha fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF) no 

qual se comprometeu a pagar multa de R$ 70 milhões para ressarcir a Petrobras. Padilha é um dos seis 

investigados na Operação Lava Jato, que se tornou réu nesta segunda-feira, 10, por decisão do juiz federal Sérgio 

Moro. 

http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1702860-investigado-na-lava-jato-assina-delacao-e-devolvera-r-70-mi 

 

AT02 

Estoque de investimentos em infraestrutura ajudará o País, afirma Dilma 

A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira, 10, que o Brasil tem um estoque de investimentos em 

infraestrutura que está sendo maturado agora, o que ajudará o País a passar pelo atual momento de dificuldades 

econômicas, que também é resultado do fim do superciclo das commodities. 

http://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1702824-estoque-de-investimentos-em-infraestrutura-ajudara-o-pais-

afirma-dilma 

AT03 

Guarda Municipal não fiscalizará trânsito, diz Transalvador 

Diante de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza guardas municipais a fiscalizarem o trânsito, 

a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que não planeja compartilhar a função 

exercida por agentes de trânsito com o efetivo de segurança da prefeitura. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1702888-guarda-municipal-nao-fiscalizara-transito-diz-

transalvador 

AT04 

Beltrame vai propor penas mais rígidas para porte de armamento pesado 

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, anunciou nesta terça-feira, 11, que fará 

uma proposta de mudança no Estatuto do Desarmamento para impor penas mais rigorosas para quem usar armas 

exclusivas das Forças Armadas e também para portadores de fuzis, gramadas, dinamites e outros explosivos. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1703016-beltrame-vai-propor-penas-mais-rigidas-para-porte-de-

armamento-pesado 

AT05 

Postos Salvador Card fecham neste sábado para serviço 

Os postos do Salvador Card não vão funcionar neste sábado, 15. De acordo com a assessoria do Sindicato das 

Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), o atendimento nas unidades da Lapa, Iguatemi e 

Comércio será suspenso para realizar melhorias no Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1703143-postos-salvador-card-fecham-neste-sabado-para-

servico 
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AT06 

Indústria carregará custo mais elevado de energia por anos, alerta Abrace 

A tendência de queda no preço da energia em novos contratos de longo prazo trará alívio futuro às grandes 

indústrias, mas não anula no curto ou médio prazos a pressão de custos dos últimos anos. De acordo com o 

presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres 

(Abrace), Paulo Pedrosa, as empresas que estão no mercado livre, grandes consumidores atendidos a partir de 

contratos, e não via distribuidoras, devem carregar por anos as condições menos favoráveis de acordos assinados 

principalmente em 2014. 

http://www.atarde.uol.com.br/economia/noticias/1703157-industria-carregara-custo-mais-elevado-de-energia-

por-anos-alerta-abrace 

 

 

AT07 

Antiga residência de Carlos Marighella será memorial 

A casa em que o guerrilheiro comunista Carlos Marighella morou, na rua do Desterro, Baixa dos Sapateiros, 

entrará em um roteiro de locais importantes para a história que o governo estadual pretende proteger por meio de 

um registro especial. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1703422-antiga-residencia-de-carlos-marighella-sera-memorial 

AT08 

SuperVia vai indenizar família de vendedor atropelado por trem no Rio 

A SuperVia, empresa que opera o sistema de trens do Rio, vai indenizar a família do vendedor ambulante Adílio 

Cabral dos Santos, de 33 anos, que foi atropelado por uma composição ao invadir a linha férrea, na altura da 

estação de Madureira (zona norte) há duas semanas. O valor da indenização não pode ser divulgado, diz a 

Defensoria Pública. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1703355-supervia-vai-indenizar-familia-de-vendedor-atropelado-por-

trem-no-rio  

AT09 

Campanha de vacinação contra poliomielite começa neste sábado 

Neste sábado, 15, as secretarias de saúde dos Estados promovem o 'Dia D' para dar início à 36ª campanha contra 

a poliomielite em todo o Brasil. A meta do Ministério da Saúde é imunizar, até 31 de agosto - data prevista para 

o encerramento -, 12 milhões de crianças entre seis meses e cinco anos de idade. Haverá mais de 100 mil postos 

de vacinação fixos e móveis para aplicação das doses pelo País. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1703533-campanha-de-vacinacao-contra-poliomielite-comeca-neste-

sabado 

AT10 

Tombini diz que inflação em 12 meses chegará ao pico no 3º trimestre 

O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse na manhã desta sexta-feira, 14, que a inflação 

acumulada em 12 meses deve atingir o pico no atual trimestre. Ele lembrou que o duplo ajuste de preços 

relativos (administrados ante livres e domésticos ante internacionais) mantém a inflação elevada no curto prazo e 

tende a ficar assim em 2015. "Para 2016 a mediana das expectativas recuou, a despeito do aumento significativo 

nas projeções para 2015", comentou. Tombini falou no X Seminário Anual sobre Riscos, Estabilidade Financeira 

e Economia Bancária, evento do Banco Central realizado hoje em São Paulo. 

http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1703484-tombini-diz-que-inflacao-em-12-meses-chegara-ao-pico-no-

3o-trimestre 

 

AT11 

Vistoria de transporte escolar vai até o próximo dia 28 

Cerca de 70 veículos que fazem o transporte escolar em Salvador realizaram a vistoria obrigatória do 2º semestre 

de 2015, no primeiro dia da ação. O serviço é realizado na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes 

Especiais (Cotae), no Vale dos Barris, até o dia 28 deste mês. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1703952-vistoria-de-transporte-escolar-vai-ate-o-proximo-dia-28 
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AT12 

Ufba sedia seminário Desfazendo Gênero em setembro 

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) sedia, de 4 a 7 de setembro, o Seminário Internacional Desfazendo 

Gênero, que reunirá 1.500 participantes do Brasil e de países como Chile, Argentina, Espanha, Portugal e 

República Dominicana. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1704070-ufba-sedia-seminario-desfazendo-genero-em-setembro 

AT13 

Para entidades médicas, tráfico crescerá com descriminalização do porte de drogas 

Entidades médicas divulgaram nesta terça-feira, 18, uma nota oficial contrária à descriminalização do porte de 

drogas para consumo próprio. No texto, os órgãos dizem que a "descriminalização do uso de drogas ilícitas vai 

ter como resultado prático o aumento deste consumo e a multiplicação de usuários". 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704075-para-entidades-medicas-trafico-crescera-com-

descriminalizacao-do-porte-de-drogas 

 

AT14 

Fortes localizados na Barra vão abrigar mostras após reforma 

Os fortes de Santa Maria e São Diogo, localizados na Barra, serão reabertos ao público em março do próximo 

ano, após as obras de requalificação que estão sendo realizadas nas duas edificações. Construídas há pouco mais 

de 400 anos, ambas apresentam diversos problemas de infraestrutura. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1704340-fortes-localizados-na-barra-vao-abrigar-mostras-apos-

reforma 

AT15 

Governo de SP vai multar Bombardier por atraso em sistema de trens 

O governo do Estado de São Paulo vai multar a empresa Bombardier, contratada para modernizar o sistema de 

controle de trens do Metrô, após atraso na entrega da obra. O novo sistema está em teste há quatro anos. O 

secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, informou nesta terça-feira, 18, que a 

multa será aplicada pela Companhia do Metropolitano (Metrô) e pode chegar a R$ 30 milhões. A empresa já foi 

notificada. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704201-governo-de-sp-vai-multar-bombardier-por-atraso-em-sistema-

de-trens 

AT16 

Liberação de droga para consumo próprio será analisada amanhã no STF 

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) dará início nesta quarta-feira, 19, ao julgamento de uma ação que 

pode resultar na descriminalização das drogas para consumo próprio no País. Os ministros vão analisar a 

constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata sobre drogas. O dispositivo define como 

crime o fato de adquirir, guardar ou portar drogas para consumo pessoal. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704211-liberacao-de-droga-para-consumo-proprio-sera-analisada-

amanha-no-stf 

AT17 

Governo de SP não pagará dias parados aos professores 

O governo Geraldo Alckmin (PSDB) suspendeu nesta terça-feira, 18, a folha suplementar para pagamento dos 

dias parados dos professores da rede estadual que ficaram em greve neste ano. O complemento seria pago no dia 

24 - ele incluía 19 dias parados em março e 30 dias de abril. A medida foi tomada após o Tribunal de Justiça de 

São Paulo ter considerado a paralisação dos professores estaduais abusiva. As informações são do jornal O 

Estado de S. Paulo. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704743-governo-de-sp-nao-pagara-dias-parados-aos-professores 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1704070-ufba-sedia-seminario-desfazendo-genero-em-setembro
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704075-para-entidades-medicas-trafico-crescera-com-descriminalizacao-do-porte-de-drogas
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704075-para-entidades-medicas-trafico-crescera-com-descriminalizacao-do-porte-de-drogas
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1704340-fortes-localizados-na-barra-vao-abrigar-mostras-apos-reforma
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1704340-fortes-localizados-na-barra-vao-abrigar-mostras-apos-reforma
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704201-governo-de-sp-vai-multar-bombardier-por-atraso-em-sistema-de-trens
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704201-governo-de-sp-vai-multar-bombardier-por-atraso-em-sistema-de-trens
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704211-liberacao-de-droga-para-consumo-proprio-sera-analisada-amanha-no-stf
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704211-liberacao-de-droga-para-consumo-proprio-sera-analisada-amanha-no-stf
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704743-governo-de-sp-nao-pagara-dias-parados-aos-professores
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AT18 

Barroso diz que decisão do STF sobre drogas influenciará política federal 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso avalia que o julgamento sobre 

descriminalização do uso de drogas para consumo próprio, que está em andamento na tarde desta quarta, 19, na 

Corte, terá influência na política sobre drogas do governo federal. "Há um consenso e ninguém acha que o 

consumo de drogas ilícitas seja uma coisa boa. Tanto que o papel do Estado é de desincentivar o consumo", disse 

Barroso ao chegar para sessão plenária do Supremo. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704292-barroso-diz-que-decisao-do-stf-sobre-drogas-influenciara-

politica-federal 

 

AT19 

Hospital das Clínicas demitirá 450 terceirizados 

Até dezembro, cerca de 450 funcionários terceirizados serão demitidos do Hospital Universitário Professor 

Edgard Santos (Hupes), o Hospital das Clínicas, unidade ligada à Universidade Federal da Bahia (Ufba). Os 

trabalhadores serão substituídos por servidores contratados por meio de concurso público federal. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1704518-hospital-das-clinicas-demitira-450-

terceirizados?direcionado=true 

AT20 

McDonald's será alvo de denúncias no Senado nesta quinta 

A rede de lanchonetes McDonald's não vende apenas fast food. Exporta também um modelo empresarial que, se 

por um lado, resulta em lucros bilionários, por outro, é apontado como mau exemplo de relações trabalhistas e 

prejuízo para cofres públicos. O alerta será feito nesta quinta-feira, 20, pelo diretor de Campanhas Globais do 

Sindicato Internacional de Trabalhadores em Serviços (Seiu, a sigla em inglês), Scott Courtney, durante 

audiência pública no Senado. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704376-mcdonalds-sera-alvo-de-denuncias-no-senado-nesta-quinta 

AT21 

Alckmin diz que não faltará água na Grande São Paulo 

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, 19, que, apesar de ter chovido apenas 1 

milímetro em agosto, não haverá falta de água na Grande São Paulo e em nenhum dos 370 municípios do Estado 

cujo serviço é operado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1705754-alckmin-diz-que-nao-faltara-agua-na-grande-sao-paulo 

AT22 

Para reduzir vítimas, governo de SP vai fazer mapa da violência no trânsito 

O governo Geraldo Alckmin (PSDB) lançou nesta quinta-feira, 20, um programa para desenvolver um mapa da 

violência no trânsito e tentar reduzir o número de vítimas no Estado. O projeto autoriza o Departamento Estadual 

de Trânsito de São Paulo (Detran) a assinar convênios com prefeituras e, entre outras medidas, prevê a 

implementação de um banco de dados reunindo informações sobre acidentes. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1705372-para-reduzir-vitimas-governo-de-sp-vai-fazer-mapa-da-

violencia-no-transito 

AT23 

Mais cinco vias de SP terão velocidade reduzida a partir de segunda-feira 

Mais cinco vias da capital vão ter a velocidade reduzida dos atuais 60 km/h para 50 km/h a partir da próxima 

segunda-feira, 24, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Avenida Senador Teotônio Vilela, 

na Capela do Socorro, na zona sul da capital, é uma das que terão alteração. A via está na quinta colocação das 

mais violentas no trânsito de São Paulo. De acordo com a companhia, no ano passado a avenida teve 19 mortes 

em 204 acidentes. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704292-barroso-diz-que-decisao-do-stf-sobre-drogas-influenciara-politica-federal
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704292-barroso-diz-que-decisao-do-stf-sobre-drogas-influenciara-politica-federal
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1704518-hospital-das-clinicas-demitira-450-terceirizados?direcionado=true
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1704518-hospital-das-clinicas-demitira-450-terceirizados?direcionado=true
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704376-mcdonalds-sera-alvo-de-denuncias-no-senado-nesta-quinta
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1705754-alckmin-diz-que-nao-faltara-agua-na-grande-sao-paulo
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1705372-para-reduzir-vitimas-governo-de-sp-vai-fazer-mapa-da-violencia-no-transito
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1705372-para-reduzir-vitimas-governo-de-sp-vai-fazer-mapa-da-violencia-no-transito
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http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704491-mais-cinco-vias-de-sp-terao-velocidade-reduzida-a-partir-de-

segunda-feira 

AT24 

Receita enviará carta avisando de erro no IR 

A Receita Federal enviará cartas a 450 mil contribuintes pessoa física que apresentaram irregularidades em suas 

declarações de Imposto de Renda e tiveram imposto a pagar. A intenção é avisar os contribuintes para que eles 

façam a correção antes de serem autuados e tenham de pagar multas. 

http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1704719-receita-enviara-carta-avisando-de-erro-no-ir 

 

 

AT25 

Haddad vai construir ciclovia no canteiro central da Doutor Arnaldo 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está desenvolvendo o projeto de uma ciclovia no canteiro central 

da Avenida Doutor Arnaldo, no Sumaré, na zona oeste de São Paulo. Segundo o secretário municipal de 

Transportes, Jilmar Tatto, ainda não há uma data para que as obras comecem. 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704584-haddad-vai-construir-ciclovia-no-canteiro-central-da-doutor-

arnaldo 

 

AT26 

Nova meta de superávit fiscal vai impactar decisões sobre rating, diz Fitch 

O diretor-geral da agência de classificação de risco Fitch, Rafael Guedes, disse nesta sexta-feira, 21, que o baixo 

nível da nova meta do superávit primário e a falta de apoio do Congresso na aprovação de medidas de ajuste são 

fatores negativos para o rating do Brasil, que está "sob pressão". 

http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1706674-nova-meta-de-superavit-fiscal-vai-impactar-decisoes-sobre-

rating-diz-fitch 

AT27 

Advogado vai levar Edilson para depor na Polícia Federal 

O advogado do ex-jogador de futebol Edilson vai levar o seu cliente para prestar depoimento à Polícia Federal 

entre esta sexta-feira, 11, e a próxima segunda-feira, 14, a fim de esclarecer o envolvimento do campeão da Copa 

do Mundo de 2002 no esquema de validação de bilhetes premiados que não foram sacados. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1710369-advogado-vai-levar-edilson-para-depor-na-policia-

federal 

AT28 

Edilson se apresentará na segunda, diz advogado 

O ex-jogador de futebol, Edilson Silva Ferreira, 44, o "Capetinha", não se apresentou à Polícia Federal (PF), 

nesta sexta-feria, 11. Segundo o advogado dele, Thiago Phileto, ele provavelmente, se apresentará na segunda-

feira, 14. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1710491-edilson-se-apresentara-na-segunda-diz-advogado 

 

AT29 

Encostas de Salvador receberão mantas para contenção 

Cerca de 150 encostas e áreas de risco de Salvador serão revestidas por mantas de concreto até o final de março, 

período que marca o início da temporada de chuvas. A técnica servirá como medida paliativa para evitar 

deslizamentos e desabamentos, como os que aconteceram em 2015 e que vitimaram 22 pessoas. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1750303-encostas-de-salvador-receberao-mantas-para-contencao 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704491-mais-cinco-vias-de-sp-terao-velocidade-reduzida-a-partir-de-segunda-feira
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704491-mais-cinco-vias-de-sp-terao-velocidade-reduzida-a-partir-de-segunda-feira
http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1704719-receita-enviara-carta-avisando-de-erro-no-ir
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704584-haddad-vai-construir-ciclovia-no-canteiro-central-da-doutor-arnaldo
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1704584-haddad-vai-construir-ciclovia-no-canteiro-central-da-doutor-arnaldo
http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1706674-nova-meta-de-superavit-fiscal-vai-impactar-decisoes-sobre-rating-diz-fitch
http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1706674-nova-meta-de-superavit-fiscal-vai-impactar-decisoes-sobre-rating-diz-fitch
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1710369-advogado-vai-levar-edilson-para-depor-na-policia-federal
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1710369-advogado-vai-levar-edilson-para-depor-na-policia-federal
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1710491-edilson-se-apresentara-na-segunda-diz-advogado
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1750303-encostas-de-salvador-receberao-mantas-para-contencao
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AT30  

Palácio Arquiepiscopal atrasará obra após perder patrocínio 

As obras de restauração do Palácio Arquiepiscopal da Sé, localizado no Centro Histórico, estão ameaçadas de 

serem paralisadas, caso a Arquidiocese de Salvador não consiga um novo patrocinador para as intervenções. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1750599-palacio-arquiepiscopal-atrasara-obra-apos-perder-

patrocinio 

 

AT31 

Provas da Uneb começam a ser aplicadas neste domingo 

Os 38.732 candidatos inscritos para o vestibular da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) 2016 se preparam 

para as provas que serão aplicadas neste domingo, 6, e segunda-feira, 7. O certame ocorrerá em 24 cidades, onde 

a universidade possui campus, contemplando 28 estabelecimentos da capital e 63 do interior do estado. 

http://atarde.uol.com.br/educacao/noticias/1750753-provas-da-uneb-comecam-a-ser-aplicadas-neste-domingo 

 

AT32 

Petrobras venderá 16 campos terrestres no Recôncavo baiano 

Dois polos de produção de petróleo, com sete e nove campos cada um, foram selecionados pela Petrobras para a 

venda, na Bahia, para produtores independentes, na primeira operação do tipo a ser feita diretamente pela 

empresa no país. Trata-se dos polos de Buracica, situado na região dos municípios de Catu e Alagoinhas, e 

Miranga, na região de Pojuca -  ambos no Recôncavo baiano. Em todo o país, serão vendidos dez polos, 

envolvendo um total de 98 concessões de produção, além de seis blocos exploratórios, somando 104 concessões 

terrestres. 

http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1750902-petrobras-vendera-16-campos-terrestres-no-reconcavo-

baiano 

AT33 

Aniversário de Salvador terá show de Gil e Caetano 

O show de Gilberto Gil e Caetano Veloso da turnê "Dois amigos, um século de música" é a principal atração do 

"Festival da Cidade", evento realizado pela Prefeitura de Salvador para celebrar os 467 anos da cidade em 29 de 

março. O festival será do dia 27 de março à 3 de abril e conta com seis palcos e 60 artistas. O show de Caetano e 

Gil acontece no dia 2 de abril no Farol da Barra, às 20h. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1750970-aniversario-de-salvador-tera-show-de-gil-e-caetano 

AT34 

Chegada do metrô na rodoviária fica para setembro 

A previsão de entrega do trecho Acesso Norte - Rodoviária, anunciada para o primeiro semestre deste ano, teve o 

prazo estendido até o próximo mês de setembro. A divulgação foi feita durante a vistoria ocorrida na manhã 

desta terça-feira, 8, em canteiros de obras da linha 2. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1750973-chegada-do-metro-na-rodoviaria-fica-para-setembro 

AT35 

Chineses vão construir e operar o Porto Sul e a Fiol 

O Porto Sul e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) serão construídos, operados e financiados pelo Fundo 

Chinês para Investimento na América Latina (Clai-Fund) e pela China Railway Engineering Group n.10 (Crec). 

O investimento será feito em associação com o governo do estado e com a Bahia Mineração (Bamin). 

http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1751003-chineses-vao-construir-e-operar-o-porto-sul-e-a-fiol 

 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1750599-palacio-arquiepiscopal-atrasara-obra-apos-perder-patrocinio
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AT36 

Equidade de gênero no mercado de trabalho demorará 80 anos 

Apesar do aumento de mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas, a equidade com os homens pode 

levar até 80 anos, segundo o Relatório Global de Equidade de Gênero, do Fórum Econômico Mundial. Para 

tentar diminuir esse tempo, equivalente a uma geração, pesquisa feita com líderes de 400 empresas ao redor do 

mundo indicou que três medidas prioritárias podem ser tomadas. Todas relacionadas ao engajamento da 

corporação na estratégia. 

http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1750955-equidade-de-genero-no-mercado-de-trabalho-demorara-80-

anos 

AT37 

Terminal vai ganhar um novo shopping center em abril de 2018 

O espaço localizado em cima dos pontos de ônibus da plataforma superior da estação abrigará, a partir de abril 

de  2018, o shopping center Nova Estação. O empreendimento, que servirá como contrapartida do consócio 

Nova Lapa, deverá ter as obras iniciadas nos próximos 120 dias. 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1751095-terminal-vai-ganhar-um-novo-shopping-center-em-

abril-de-2018 

 

 

DIÁRIO DA MANHÃ (Centro-Oeste) 

DM01  

Brasil terá superávit sustentado por queda de importações 

Para analistas de comércio exterior, isso ocorrerá porque as importações também estão caindo, e em ritmo mais 

intenso do que as vendas externas. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

mostram que, de janeiro a junho deste ano, houve queda de 14,6% das exportações em comparação com igual 

período de 2014. Do lado das importações, a queda no mesmo período de comparação foi mais acentuada, de 

18,5%. 

http://www.dm.com.br/economia/2015/08/brasil-tera-superavit-sustentado-por-queda-de-importacoes.html 

 

DM02 

Marconi: Consórcio de Desenvolvimento será o mais competitivo do País 

Nesta sexta, ao participar do II Fórum de Governadores do Brasil Central, realizado no Palácio Paiaguás, em 

Cuiabá (MT), o governador Marconi Perillo , junto com os governadores Pedro Taques (MT), Reinaldo 

Azambuja (MS), Marcelo Miranda (TO), Rodrigo Rollemberg (DF), Confúcio Moura (RO) e o ministro-chefe de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger, apresentaram e discutiram a criação do 

Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. 

http://www.dm.com.br/economia/2015/08/marconi-consorcio-de-desenvolvimento-sera-o-mais-competitivo-do-

pais.html 

DM03 

Piloto usará o carro “vilanovense”  

Vice-líder da Categoria B do Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, o competidor Pablo Alves usará carro totalmente 

plotado com escudo do Vila Nova Futebol Clube nas provas deste domingo (9), no Autódromo de Goiânia. Para 

a disputa da 11ª e 12ª etapas, o apaixonado pelo colorado espera ir tão bem nas pistas quanto o clube do coração 

tem ido nos gramados. 

http://www.dm.com.br/esportes/2015/08/piloto-usara-o-carro-vilanovense.html 

DM04 

O reajuste da energia elétrica voltará a impactar a temida inflação: vergonha nacional 

Sabemos que a energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no mundo. É gerada, principalmente, 

nas usinas hidrelétricas, usando o potencial energético da água. Porém ela pode ser produzida também em usinas 

eólicas, termoelétricas, solares, nucleares entre outras. 

http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1750955-equidade-de-genero-no-mercado-de-trabalho-demorara-80-anos
http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1750955-equidade-de-genero-no-mercado-de-trabalho-demorara-80-anos
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1751095-terminal-vai-ganhar-um-novo-shopping-center-em-abril-de-2018
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1751095-terminal-vai-ganhar-um-novo-shopping-center-em-abril-de-2018
http://www.dm.com.br/conteudo/comercio
http://www.dm.com.br/economia/2015/08/brasil-tera-superavit-sustentado-por-queda-de-importacoes.html
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http://www.dm.com.br/economia/2015/08/marconi-consorcio-de-desenvolvimento-sera-o-mais-competitivo-do-pais.html
http://www.dm.com.br/esportes/2015/08/piloto-usara-o-carro-vilanovense.html
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http://www.dm.com.br/opiniao/2015/08/o-reajuste-da-energia-eletrica-voltara-impactar-temida-inflacao-

vergonha-nacional.html 

DM05 

Comissão começa a votar nesta terça reforma política já aprovada na Câmara 

A Comissão da Reforma Política se reúne nesta terça-feira (11) à tarde para começar a analisar as mudanças na 

legislação partidária e eleitoral já aprovadas pelos deputados. Vence na mesma data o prazo que os senadores 

têm para apresentar sugestões de mudanças ao texto. 

http://www.dm.com.br/politica/2015/08/comissao-comeca-votar-nesta-terca-reforma-politica-ja-aprovada-na-

camara.html 

 

DM06 

Governo encampará propostas do PMDB do Senado para superar crise 

A agenda “estruturante” apresentada ontem pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), foi 

classificada pelo governo como a grande oportunidade de se adotar uma “pauta do Brasil” para enfrentar e 

superar a atual crise econômica. 

http://www.dm.com.br/politica/2015/08/governo-encampara-propostas-do-pmdb-do-senado-para-superar-

crise.html 

DM07 

Marconi diz que, com prudência, será possível tirar muitas oportunidades da crise 

O governador Marconi Perillo participou hoje de mais um hangout, no qual conversou sobre o Fórum 

Movimento Brasil Central, que reúne governadores e parlamentares da Região Centro-Oeste, e dos estados do 

Tocantins e de Rondônia. Acompanhado pelo secretário de Gestão e Planejamento, Thiago Peixoto, Marconi, 

que lidera o movimento, discutiu as ações definidas pelo grupo, que prepara uma agenda de desenvolvimento 

para os diferentes setores da administração pública dos estados envolvidos. Ele também comentou o cenário de 

crise econômica, e avaliou: “Se nós tivermos prudência nesse momento difícil que atravessa o país, poderemos 

tirar muitas oportunidades da crise”. 

http://www.dm.com.br/economia/2015/08/marconi-diz-que-com-prudencia-sera-possivel-tirar-muitas-

oportunidades-da-crise.html 

DM08 

Com cronograma em dia, Celg deverá ser vendida até fim de novembro 

O cronograma de privatização da Celg-D está em dia e, concretizadas as expectativas do governo de Goiás e da 

Eletrobrás, até o final de novembro deste ano a empresa será vendida em leilão. A confirmação de que os 

trâmites burocráticos para a venda da empresa seguem um ritmo normal, foi dada na tarde desta segunda-feira 

durante reunião do governador Marconi Perillo e diretores da Celg com o ministro chefe da Casa Civil, Aloizio 

Mercadante, no quarto andar do Palácio da Alvorada, sede da presidência da República. 

http://www.dm.com.br/economia/2015/08/com-cronograma-em-dia-celg-devera-ser-vendida-ate-fim-de-

novembro.html 

DM09 

Cunha engavetará projeto se governo não assumir “paternidade” 

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou ontem que se o governo federal não assumir 

claramente a paternidade do pacote de projetos elaborado sob a chefia do presidente do Senado, Renan Calheiros 

(PMDB-AL), nada terá prosseguimento no Congresso. 

http://www.dm.com.br/politica/2015/08/cunha-engavetara-projeto-se-governo-nao-assumir-paternidade.html 

DM10 

Cunha diz que não vai interferir na tramitação de propostas na Câmara 

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), voltou a afirmar hoje (13) que não vai 

interferir na tramitação das matérias que chegarem à Casa para acelerar ou retardar as apreciações. O 

http://www.dm.com.br/opiniao/2015/08/o-reajuste-da-energia-eletrica-voltara-impactar-temida-inflacao-vergonha-nacional.html
http://www.dm.com.br/opiniao/2015/08/o-reajuste-da-energia-eletrica-voltara-impactar-temida-inflacao-vergonha-nacional.html
http://www.dm.com.br/politica/2015/08/comissao-comeca-votar-nesta-terca-reforma-politica-ja-aprovada-na-camara.html
http://www.dm.com.br/politica/2015/08/comissao-comeca-votar-nesta-terca-reforma-politica-ja-aprovada-na-camara.html
http://www.dm.com.br/conteudo/brasil
http://www.dm.com.br/politica/2015/08/governo-encampara-propostas-do-pmdb-do-senado-para-superar-crise.html
http://www.dm.com.br/politica/2015/08/governo-encampara-propostas-do-pmdb-do-senado-para-superar-crise.html
http://www.dm.com.br/conteudo/marconi-perillo
http://www.dm.com.br/economia/2015/08/marconi-diz-que-com-prudencia-sera-possivel-tirar-muitas-oportunidades-da-crise.html
http://www.dm.com.br/economia/2015/08/marconi-diz-que-com-prudencia-sera-possivel-tirar-muitas-oportunidades-da-crise.html
http://www.dm.com.br/conteudo/governo
http://www.dm.com.br/conteudo/goias
http://www.dm.com.br/conteudo/marconi-perillo
http://www.dm.com.br/economia/2015/08/com-cronograma-em-dia-celg-devera-ser-vendida-ate-fim-de-novembro.html
http://www.dm.com.br/economia/2015/08/com-cronograma-em-dia-celg-devera-ser-vendida-ate-fim-de-novembro.html
http://www.dm.com.br/politica/2015/08/cunha-engavetara-projeto-se-governo-nao-assumir-paternidade.html
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peemedebista disse que, se o Executivo quiser uma aprovação ágil, deve encampar as propostas como próprias e 

enviar ao Legislativo com urgência constitucional. 

http://www.dm.com.br/politica/2015/08/cunha-diz-que-nao-vai-interferir-na-tramitacao-de-propostas-na-

camara.html 

DM11 

Conta de luz subirá mais 6,89% 

A Aneel autorizou nesta terça-feira (8) o reajuste de 6,89% nas constas de luz dos consumidores da Celg, em 

Goiás. A companhia atua em 237 munícipios do estado. O aumento entrará em vigor a partir do próximo 

sábado (12). 

http://www.dm.com.br/cotidiano/2015/09/conta-de-luz-subira-mais-689.html 

 

DM12 

Roberto Carlos faz show em Goiânia no dia 24 de setembro 

O cantor Roberto Carlos está de volta a Goiânia. No dia 24 de setembro o rei se apresentará no Ginásio 

Goiânia Arena, com a turnê “Roberto Carlos em Las Vegas”. O trabalho foi gravado em 2014, no MGM 

Grand Garden Arena, em Las Vegas. 

http://www.dm.com.br/cultura/2015/09/roberto-carlos-faz-show-em-goiania-no-dia-24-de-setembro.html 

DM13 

Oposição lança na quinta-feira movimento pelo impeachment 

Líderes dos partidos de oposição (PSC, PSDB, DEM, PPS e SD) anunciaram, hoje (8), que vão lançar na 

próxima quinta-feira (10), às 11h, no Salão Verde da Câmara, um movimento suprapartidário pró-

impeachment da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio (SP), 

o movimento também terá um site com uma petição eletrônica para buscar mais apoiadores. 

http://www.dm.com.br/politica/2015/09/oposicao-lanca-na-quinta-feira-movimento-pelo-impeachment.html 

 

DM14 

Berzoini investimento em saúde, habitação e educação dependerá da arrecadação 

O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, disse hoje (8) que, diante da previsão de orçamento 

deficitária, os investimentos em áreas como saúde, educação e habitação em 2016 dependerão da arrecadação 

e podem sofrer impactos da perda de receitas. Entre os programas atingidos, estão o Minha Casa, Minha Vida, 

que tem o lançamento da terceira fase marcado para esta semana. 

http://www.dm.com.br/politica/2015/09/berzoini-investimento-em-saude-habitacao-e-educacao-dependera-da-

arrecadacao.html 

DM15 

NP FIGHT será no próximo sábado 

O Ginásio do Jardim Balneário, em Goiânia, recebe no próximo sábado (12/09) a primeira edição do NP 

FIGTH. O Evento que será realizado pela primeira vez, chega para preencher o calendário goiano de eventos 

de MMA, no Estado de Goiás. 

http://www.dm.com.br/esportes/2015/09/np-fight-sera-no-proximo-sabado.html 

DM16 

Eleição para conselheiro tutelar é neste domingo 

A eleição para conselheiro tutelar, que pela primeira vez acontece de forma unificada em todo o país, acontece 

neste domingo (4) das 8 às 17 horas. Em Erechim estão concorrendo às cinco vagas 71 candidatos e a votação 

será realizada no Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/13149/Elei%C3%A7%C3%A3o+para+conselheiro+tutelar+%C3%

A9+neste+domingo 

http://www.dm.com.br/politica/2015/08/cunha-diz-que-nao-vai-interferir-na-tramitacao-de-propostas-na-camara.html
http://www.dm.com.br/politica/2015/08/cunha-diz-que-nao-vai-interferir-na-tramitacao-de-propostas-na-camara.html
http://www.dm.com.br/cotidiano/2015/09/conta-de-luz-subira-mais-689.html
http://www.dm.com.br/cultura/2015/09/roberto-carlos-faz-show-em-goiania-no-dia-24-de-setembro.html
http://www.dm.com.br/politica/2015/09/oposicao-lanca-na-quinta-feira-movimento-pelo-impeachment.html
http://www.dm.com.br/politica/2015/09/berzoini-investimento-em-saude-habitacao-e-educacao-dependera-da-arrecadacao.html
http://www.dm.com.br/politica/2015/09/berzoini-investimento-em-saude-habitacao-e-educacao-dependera-da-arrecadacao.html
http://www.dm.com.br/esportes/2015/09/np-fight-sera-no-proximo-sabado.html
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/13149/Elei%C3%A7%C3%A3o+para+conselheiro+tutelar+%C3%A9+neste+domingo
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/13149/Elei%C3%A7%C3%A3o+para+conselheiro+tutelar+%C3%A9+neste+domingo
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DM17 

Bairro São José terá nova escola de Educação Infantil 

A rede de educação do município ganhará mais uma escola de Educação Infantil para o início do próximo ano 

letivo, proporcionando aumento no número de vagas. O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, visitou o 

Bairro São José e anunciou a nova escola, que funcionará na Avenida Padre Antônio Vieira e atenderá 

aproximadamente 160 crianças de 3 a 6 anos, nos dois turnos de funcionamento. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/14253/Bairro+S%C3%A3o+Jos%C3%A9+ter%C3%A1+nova+esc

ola+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+Infantil 

 

DM18 

Nota Fiscal Gaúcha terá prêmio de R$ 1 milhão 

Na tarde desta quinta-feira (10), participaram do programa Plantão Diário com Alessandro Tavares, na Rádio 

Diário AM 780, o secretário municipal da Fazenda e Arrecadação, João Carlos Martins Pedroso, juntamente com 

o coordenador do programa Nota Fiscal Gaúcha, sorteio municipal, João Ataíde Haeffner. Na ocasião o 

Secretário comentou sobre a importância do referido programa como ação do Programa de Integração Tributária 

(PIT), para uma participação maior na distribuição do ICMS no município. Também fez referência à premiação 

prevista para este mês de dezembro, quando estará sendo realizado o sorteio anual de número 35, que terá como 

prêmio o valor de R$ 1 milhão. Na sequência, Pedroso anunciou que haverá um sorteio com premiação especial, 

alusivo aos 85 anos de Carazinho, com data prevista para 28 de janeiro de 2016, sendo oferecido como prêmio o 

valor de R$ 20 mil, distribuídos em quatro prêmios de R$ 5 mil. O coordenador do referido programa fez a 

explanação da parte técnica, quando informou que na Prefeitura existe funcionário para prestar esclarecimento e 

realizar o cadastro no site do Programa Nota Fiscal Gaúcha. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/15299/Nota+Fiscal+Ga%C3%BAcha+ter%C3%A1+pr%C3%AAm

io+de+R%24+1+milh%C3%A3o 

DM19 

Fiscalização eletrônica dos semáforos entra em funcionamento na próxima semana 

Após o início de funcionamento das lombadas eletrônicas, em novembro de 2015, na próxima segunda-feira (11) 

iniciará a fiscalização eletrônica dos semáforos. Os equipamentos que possuem sensores de avanço de sinal, os 

conhecidos furões, passaram por processo de aferição pelo INMETRO e estão aptos a funcionar. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/16201/Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o+eletr%C3%B4nica+dos+sem

%C3%A1foros+entra+em+funcionamento+na+pr%C3%B3xima+semana 

DM20 

Operação Viagem Segura de Carnaval começa nesta sexta-feira 

 

Os órgãos de trânsito estarão mobilizados, a partir da zero hora desta sexta-feira (5), para prevenir acidentes no 

feriado de Carnaval. A Operação Viagem Segura se estende até a meia-noite de quarta-feira (10), com reforço da 

fiscalização das estradas e vias municipais. A reunião para alinhar a estratégia operacional das instituições 

governamentais durante o Carnaval ocorreu na manhã desta quinta-feira (4) Departamento de Comando e 

Controle Integrado da Secretaria de Segurança Pública.  

 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17153/Opera%C3%A7%C3%A3o+Viagem+Segura+de+Carnaval+

come%C3%A7a+nesta+sexta-feira 

DM21 

Câmara aprofundará análise de contratos da Prefeitura com terceirizadas 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/14253/Bairro+S%C3%A3o+Jos%C3%A9+ter%C3%A1+nova+escola+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+Infantil
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/14253/Bairro+S%C3%A3o+Jos%C3%A9+ter%C3%A1+nova+escola+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+Infantil
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/15299/Nota+Fiscal+Ga%C3%BAcha+ter%C3%A1+pr%C3%AAmio+de+R%24+1+milh%C3%A3o
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/15299/Nota+Fiscal+Ga%C3%BAcha+ter%C3%A1+pr%C3%AAmio+de+R%24+1+milh%C3%A3o
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/16201/Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o+eletr%C3%B4nica+dos+sem%C3%A1foros+entra+em+funcionamento+na+pr%C3%B3xima+semana
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/16201/Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o+eletr%C3%B4nica+dos+sem%C3%A1foros+entra+em+funcionamento+na+pr%C3%B3xima+semana
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17153/Opera%C3%A7%C3%A3o+Viagem+Segura+de+Carnaval+come%C3%A7a+nesta+sexta-feira
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17153/Opera%C3%A7%C3%A3o+Viagem+Segura+de+Carnaval+come%C3%A7a+nesta+sexta-feira
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Ao menos dois secretários municipais, de Administração e Educação, serão convidados pela Mesa Diretora da 

Câmara de Vereadores para esclarecer detalhes de contratos da Prefeitura com empresas terceirizadas. Ainda, o 

Legislativo enviará ao Executivo pedidos de informações sobre a mesma questão. Essas são algumas das 

definições tomadas durante a segunda reunião da Comissão Representativa do Parlamento que abordou o assunto 

na tarde dessa quinta-feira (04), no Plenarinho – a primeira discussão ocorreu em reunião no dia 27. A demanda 

foi levada aos legisladores pelo Sindicato que representa os trabalhadores em empresas prestadoras de serviço 

em áreas como conservação, zeladoria e limpeza (Sindilimp), que, a partir de um caso recente, sugere maior 

fiscalização em todos os contratos em execução. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17176/C%C3%A2mara+aprofundar%C3%A1+an%C3%A1lise+de

+contratos+da+Prefeitura+com+terceirizadas 

 

DM22 

Atlético parte às 17h para Panambi 

Ocorre na noite de hoje (11) o amistoso do Atlético de Carazinho diante da SER Panambi. O jogo inicia às 20h, 

por isso a delegação atleticana parte do Estádio Paulo Coutinho às 18h. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17280/Atl%C3%A9tico+parte+%C3%A0s+17h+para+Panambi 

 

DM23 

Tempo será instável no final de semana 

As altas temperaturas que vêm sendo registradas desde a segunda semana de fevereiro ocorrem devido a um 

bloqueio atmosférico instalado sobre o estado, segundo dados da Somar Meteorologia, as correntes de jato, 

ventos em altos níveis da atmosfera, ganharam força e barraram as frentes frias vindas da Argentina. Durante 

todo o mês, o calor predominou. Mas, a partir de sábado, é esperada a chegada de uma frente fria capaz de 

derrubar um pouco a temperatura. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17730/Tempo+ser%C3%A1+inst%C3%A1vel+no+final+de+seman

a 

DM24 

Samarco pagará R$ 4,4 bilhões para compensar tragédia de Mariana 

 

A Samarco, dona da mineradora onde houve rompimento de uma barragem, em Mariana (MG), que causou o 

maior desastre ambiental da história do país, assinou nesta tarde um acordo para recuperação da Bacia do Rio 

Doce. Nos próximos três anos, a empresa destinará R$ 4,4 bilhões para compensar os prejuízos sociais, 

ambientais e econômicos da tragédia. 

 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17834/Samarco+pagar%C3%A1+R%24+44+bilh%C3%B5es+para

+compensar+trag%C3%A9dia+de+Mariana 

DM25 

Microgeração de energia terá isenção de impostos no RS 

A energia elétrica produzida em pequenas centrais geradores e conectada à rede de distribuição convencional, 

desde que se utilizem de fontes renováveis, estará isenta de impostos no Rio Grande do Sul. Decreto assinado 

pelo governador José Ivo Sartori define que, a partir de 1º de junho deste ano, não haverá mais a incidência do 

ICMS na energia excedente de micro e minigeradores que é ofertada no sistema das empresas concessionárias. A 

medida busca estimular o uso em maior escala da chamada energia fotovoltaica, que é produzida através de 

placas solares. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18861/Microgera%C3%A7%C3%A3o+de+energia+ter%C3%A1+i

sen%C3%A7%C3%A3o+de+impostos+no+RS 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17176/C%C3%A2mara+aprofundar%C3%A1+an%C3%A1lise+de+contratos+da+Prefeitura+com+terceirizadas
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17176/C%C3%A2mara+aprofundar%C3%A1+an%C3%A1lise+de+contratos+da+Prefeitura+com+terceirizadas
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17280/Atl%C3%A9tico+parte+%C3%A0s+17h+para+Panambi
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17730/Tempo+ser%C3%A1+inst%C3%A1vel+no+final+de+semana
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17730/Tempo+ser%C3%A1+inst%C3%A1vel+no+final+de+semana
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17834/Samarco+pagar%C3%A1+R%24+44+bilh%C3%B5es+para+compensar+trag%C3%A9dia+de+Mariana
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/17834/Samarco+pagar%C3%A1+R%24+44+bilh%C3%B5es+para+compensar+trag%C3%A9dia+de+Mariana
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18861/Microgera%C3%A7%C3%A3o+de+energia+ter%C3%A1+isen%C3%A7%C3%A3o+de+impostos+no+RS
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18861/Microgera%C3%A7%C3%A3o+de+energia+ter%C3%A1+isen%C3%A7%C3%A3o+de+impostos+no+RS
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DM26 

Eleições municipais: prazo para regulamentação encerra dia 04 de maio 

Quem vai votar pela primeira vez nas próximas eleições ou precisa pedir a transferência de cidade ou local de 

votação, tem pouco menos de um mês para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. O prazo para 

regulamentação encerra no dia 04 de maio. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18909/Elei%C3%A7%C3%B5es+municipais%3A+prazo+para+reg

ulamenta%C3%A7%C3%A3o+encerra+dia+04+de+maio 

DM27 

Azul terá malha temporária de inverno em Passo Fundo 

Assim como nos últimos dois anos, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras terá uma malha especial de voos durante o 

inverno. As mudanças foram planejadas a partir do histórico de fechamento do aeroporto e terão início em 16 de 

maio, com término em 28 de agosto. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/19019/Azul+ter%C3%A1+malha+tempor%C3%A1ria+de+inverno

+em+Passo+Fundo 

DM28  

 

Shows da EXPOSOL terão estrutura de camarotes e ala VIP 

Quem for curtir os shows da EXPOSOL 2016 – Feira Internacional, vai encontrar uma estrutura diferenciada, 

iniciando pela arena coberta, que terá 1.500m². Além da pista, que tem acesso gratuito, o público também terá a 

opção de adquirir lugares na área VIP, cujos espaços já estão sendo comercializados. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18820/Shows+da+EXPOSOL+ter%C3%A3o+estrutura+de+camaro

tes+e+ala+VIP 

DM29 

Carazinho terá Rodeio Artístico e Cultural em julho 

 O prefeito Renato Süss recebeu em seu gabinete, na manhã desta sexta-feira (15), o patrão do CTG Rincão 

Serrano, Claudio Hoffmann, integrantes da patronagem da referida entidade; o coordenador do CMTG, Turíbio 

G. Santos e vereadores. Os tradicionalistas apresentaram o projeto para a realização do Rodeio Artístico e 

Cultural que acontecerá na cidade nos dias 23 e 24 de julho deste ano. 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/19152/Carazinho+ter%C3%A1+Rodeio+Art%C3%ADstico+e+Cult

ural+em+julho 

 

 

JORNAL DO BRASIL (Sudeste) 

JB01 

Cabo submarino de comunicação vai ligar Fortaleza a Lisboa em 2017 

O governo brasileiro assinou hoje (30) um acordo com a empresa espanhola Isla Link para a construção e 

operação de um cabo submarino de comunicações, que ligará América do Sul e Europa. Com 5.875 km de 

extensão, o cabo fará a ligação Fortaleza-Lisboa, e a expectativa do governo e da Isla Link é iniciar a construção 

do cabo em 2016 e colocá-lo em operação no segundo semestre de 2017. 

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2015/06/30/cabo-submarino-de-comunicacao-vai-ligar-

fortaleza-a-lisboa-em-2017/ 

JB02 

Avenida Vieira Souto volta ao traçado original, no sentido Ipanema 

http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18909/Elei%C3%A7%C3%B5es+municipais%3A+prazo+para+regulamenta%C3%A7%C3%A3o+encerra+dia+04+de+maio
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18909/Elei%C3%A7%C3%B5es+municipais%3A+prazo+para+regulamenta%C3%A7%C3%A3o+encerra+dia+04+de+maio
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/19019/Azul+ter%C3%A1+malha+tempor%C3%A1ria+de+inverno+em+Passo+Fundo
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/19019/Azul+ter%C3%A1+malha+tempor%C3%A1ria+de+inverno+em+Passo+Fundo
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18820/Shows+da+EXPOSOL+ter%C3%A3o+estrutura+de+camarotes+e+ala+VIP
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/18820/Shows+da+EXPOSOL+ter%C3%A3o+estrutura+de+camarotes+e+ala+VIP
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/19152/Carazinho+ter%C3%A1+Rodeio+Art%C3%ADstico+e+Cultural+em+julho
http://www.diariodamanha.com/noticias/ver/19152/Carazinho+ter%C3%A1+Rodeio+Art%C3%ADstico+e+Cultural+em+julho
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2015/06/30/cabo-submarino-de-comunicacao-vai-ligar-fortaleza-a-lisboa-em-2017/
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2015/06/30/cabo-submarino-de-comunicacao-vai-ligar-fortaleza-a-lisboa-em-2017/
http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2015/06/30/cabo-submarino-de-comunicacao-vai-ligar-fortaleza-a-lisboa-em-2017/
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As pistas da Avenida Vieira Souto em direção a Ipanema - entre as avenidas Epitácio Pessoa e Borges de 

Medeiros (trecho do canal do Jardim de Alah) - voltarão ao traçado original neste sábado, dia 4 de julho. O 

Consórcio Linha 4 Sul finalizou o remanejamento da rede pressurizada de esgoto da Cedae, serviço necessário 

para a construção da Estação Jardim de Alah. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/01/avenida-vieira-souto-volta-ao-tracado-original-no-sentido-

ipanema/ 

JB03 

Caso Jaime Gold: Defensoria vai recorrer de sentença 

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro anunciou hoje (2) que vai recorrer da decisão da Justiça, que impõe ao 

terceiro menor – acusado pela morte do médico Jaime Gold – o cumprimento de penalidade no Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas (Degase). A sentença da juíza Michelle de Gouvêa Pestana Sampaio, da Vara da 

Infância e da Juventude da Capital, absolve o segundo menor, assistido pelo defensor público Tadeu Antonio, e 

também condena o primeiro, defendido pelo advogado Djefferson Amadeus. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/02/caso-jaime-gold-defensoria-vai-recorrer-de-sentenca/ 

JB04 

Propostas do Brasil na Conferência do Clima serão ambiciosas, diz secretário 

As propostas que o Brasil apresentará na 21ª Conferência das Partes (COP 21) da Convenção das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima deverão seguir o mesmo caminho, com metas ambiciosas, dos acordos climáticos 

firmados entre Brasil e Estados Unidos no último mês de junho. A informação foi dada hoje (15) pelo secretário 

de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klink. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/propostas-do-brasil-na-conferencia-do-clima-serao-ambiciosas-

diz-secretario/ 

JB05 

Dilma reconhece crise e diz que Brasil vai voltar a gerar empregos 

A presidenta da República, Dilma Rousseff, demonstrou confiança na volta por cima do país. Ela reconheceu a 

crise econômica, mas disse que o Brasil vai voltar a crescer. “Hoje estamos passando por dificuldades 

econômicas. Nós enfrentamos as dificuldades, porque só enfrentando é que se supera a dificuldade. É preciso 

humildade para reconhecer a dificuldade, mas também coragem para vencer a dificuldade. [...] Podem ter 

certeza, o Brasil voltará a crescer e gerar empregos”. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/dilma-reconhece-crise-e-diz-que-brasil-vai-voltar-a-gerar-

empregos/ 

JB06 

Arrecadação terá desempenho abaixo da expectativa em 2015, prevê ReceitaA arrecadação federal fechará 

2015 abaixo da expectativa, admitiu nesta quarta-feira (15) o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita 

Federal, Claudemir Malaquias. Segundo ele, o fraco desempenho da economia e a concessão de isenções, 

desonerações e regimes especiais farão as receitas caírem em ritmo maior que o recuo do Produto Interno Bruto 

(PIB, soma das riquezas produzidas no país), estimado em 1,5% pelo Ministério da Fazenda. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/01/avenida-vieira-souto-volta-ao-tracado-original-no-sentido-ipanema/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/01/avenida-vieira-souto-volta-ao-tracado-original-no-sentido-ipanema/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/01/avenida-vieira-souto-volta-ao-tracado-original-no-sentido-ipanema/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/02/caso-jaime-gold-defensoria-vai-recorrer-de-sentenca/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/propostas-do-brasil-na-conferencia-do-clima-serao-ambiciosas-diz-secretario/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/propostas-do-brasil-na-conferencia-do-clima-serao-ambiciosas-diz-secretario/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/propostas-do-brasil-na-conferencia-do-clima-serao-ambiciosas-diz-secretario/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/dilma-reconhece-crise-e-diz-que-brasil-vai-voltar-a-gerar-empregos/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/dilma-reconhece-crise-e-diz-que-brasil-vai-voltar-a-gerar-empregos/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/07/15/dilma-reconhece-crise-e-diz-que-brasil-vai-voltar-a-gerar-empregos/
http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/07/15/arrecadacao-tera-desempenho-abaixo-da-expectativa-em-2015-preve-receita/
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http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/07/15/arrecadacao-tera-desempenho-abaixo-da-expectativa-em-

2015-preve-receita/ 

JB07 

Haddad participará de seminário no Vaticano 

Os prefeitos de aproximadamente 70 cidades do mundo participarão na próxima semana, no Vaticano, de uma 

jornada de estudos sobre novas formas de escravidão e mudanças climáticas, aprofundando temas abordados 

pela primeira encíclica do papa Francisco, a "Louvado seja". 

http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/07/15/haddad-participara-de-seminario-no-vaticano/ 

JB08 

América vence e vai disputar série A do campeonato carioca em 2016 

Depois de cinco anos de ausência e sofrimento, um dos times mais tradicionais do Rio de Janeiro vai voltar à 

elite do futebol carioca em 2016, se juntando aos outros grandes Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco.  

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/15/america-vence-e-vai-disputar-serie-a-do-campeonato-

carioca-em-2016/ 

JB09 

Defensoria Pública vai atuar no caso de entregador de pizza morto no Morro da Coroa 

O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado assumiu o caso do entregador de 

pizza Rafael Camilo Neris, morto a tiros durante operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Morro 

da Coroa, no Rio Comprido, em 28 de junho.  

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/21/defensoria-publica-vai-atuar-no-caso-de-entregador-de-pizza-

morto-no-morro-da-coroa/ 

 

JB10 

Brasil receberá a Croácia no Playoff da Copa Davis 

O Time Correios Brasil conheceu nesta terça-feira o seu próximo adversário na Copa Davis, no Playoff do 

Grupo Mundial, em sorteio que foi realizado na sede da Federação Internacional de Tênis (ITF), em Londres, e 

colocou os croatas no caminho brasileiro para seguir na elite do tênis mundial, entre 18 e 20 de setembro. 

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/21/brasil-recebera-a-croacia-no-playoff-da-copa-davis/ 

JB11 

F1 fará apenas dois testes pré-temporada em 2016 

A Fórmula 1 terá apenas dois testes de pré-temporada em 2016 e ambos serão realizados em Montmelò, na 

Espanha, revelou nesta terça-feira (21) o site especializado "Autosport". 

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/21/f1-fara-apenas-dois-testes-pre-temporada-em-2016/ 

JB12 

Terminam amanhã as matrículas nos cursos de qualificação profissional da Faetec 

Termina nesta quarta-feira, dia 29, o período de matrículas para vagas ociosas nos cursos profissionalizantes da 

Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). Ao todo, 150 opções de Qualificação Profissional estão sendo 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/07/15/arrecadacao-tera-desempenho-abaixo-da-expectativa-em-2015-preve-receita/
http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/07/15/arrecadacao-tera-desempenho-abaixo-da-expectativa-em-2015-preve-receita/
http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/07/15/haddad-participara-de-seminario-no-vaticano/
http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2015/07/15/haddad-participara-de-seminario-no-vaticano/
http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/15/america-vence-e-vai-disputar-serie-a-do-campeonato-carioca-em-2016/
http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/15/america-vence-e-vai-disputar-serie-a-do-campeonato-carioca-em-2016/
http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/15/america-vence-e-vai-disputar-serie-a-do-campeonato-carioca-em-2016/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/21/defensoria-publica-vai-atuar-no-caso-de-entregador-de-pizza-morto-no-morro-da-coroa/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/21/defensoria-publica-vai-atuar-no-caso-de-entregador-de-pizza-morto-no-morro-da-coroa/
http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/21/brasil-recebera-a-croacia-no-playoff-da-copa-davis/
http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/21/brasil-recebera-a-croacia-no-playoff-da-copa-davis/
http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/21/f1-fara-apenas-dois-testes-pre-temporada-em-2016/
http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/21/f1-fara-apenas-dois-testes-pre-temporada-em-2016/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/28/terminam-amanha-as-matriculas-nos-cursos-de-qualificacao-profissional-da-faetec/
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oferecidas para todo o estado. Quem quiser se candidatar nesta terceira rodada de oportunidade deve procurar 

uma das mais de 100 unidades da Fundação para realizar o cadastro. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/07/28/terminam-amanha-as-matriculas-nos-cursos-de-qualificacao-

profissional-da-faetec/ 

JB13 

Operação Lava Jato causará perda de R$ 187,2 bi na economia, diz estudo 

Tendo a Operação Lava Jato como pano de fundo, a economia brasileira poderá ter uma perda de produção na 

casa dos R$ 187,2 bilhões, se combinada a diminuição de investimentos da Petrobras à retração do mercado de 

construção. Isso equivaleria a cerca de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) de 2014, acarretando uma redução 

de 2,4 milhões de postos de trabalho. É o que diz estudo do Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções 

Ambientais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com o Centro de Estudos de Direito Econômico e 

Social (CEDES). 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/07/28/operacao-lava-jato-causara-perda-de-r-1872-bi-na-

economia-diz-estudo/ 

JB14  

Economia vai retomar caminho de crescimento, diz Levy 

O ministro Joaquim Levy afirmou hoje (28) que o ajuste fiscal não é incompatível com o crescimento da 

economia e que as metas devem ser superadas nos próximos dois anos. O ministro disse que o Brasil passa por 

momentos de transformação, em que é preciso encontrar caminhos para evitar a crise.  

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2015/07/28/economia-vai-retomar-caminho-de-crescimento-diz-levy/ 

JB15 

Michel Platini também disputará a presidência da Fifa 

Atual presidente da Uefa, o ex-craque francês Michel Platini vai concorrer à presidência da Fifa em fevereiro do 

ano que vem. Especulada desde que estourou o escândalo de corrupção na principal entidade do futebol mundial, 

a candidatura foi confirmada à ANSA por fontes próximas ao ex-jogador. Segundo elas, o anúncio oficial deve 

ocorrer nesta quarta-feira (29). 

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/07/28/michel-platini-tambem-disputara-a-presidencia-da-fifa/ 

JB16 

Projeto da ONU vai mapear os riscos e emissões de mercúrio no Brasil 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), o Ministério do Meio Ambiente e o Fundo 

Global para o Meio Ambiente (GEF, na sigla em inglês) lançaram hoje (28) um projeto para a elaboração de um 

inventário das fontes e emissões de mercúrio no país. O objetivo é ter uma base de dados precisa para promover 

medidas para redução e eliminação do metal nessas fontes, minimizando riscos de contaminação do meio 

ambiente e protegendo a saúde humana. 

http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2015/07/28/projeto-da-onu-vai-mapear-os-riscos-e-emissoes-

de-mercurio-no-brasil/ 
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JB17 

Palestras e oficinas gratuitas debaterão o mercado da moda no estado do Rio 

A 6ª edição do Circuito Moda Carioca reunirá profissionais e instituições para debater os desafios e os avanços 

da cadeia produtiva da moda. Os convidados abordarão temas como empreendedorismo, gestão, marketing, 

comunicação e tendências. Nesta edição, a área de palestras receberá 150 inscrições para cada uma das oito 

palestras oferecidas. 

 

http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2015/09/11/palestras-e-oficinas-gratuitas-debaterao-o-mercado-da-moda-

no-estado-do-rio/ 

JB18 

Quase metade do público do Rock in Rio será de turistas 

Quase metade do público do Rock in Rio deste ano – 46% – será de pessoas de fora do Rio de Janeiro. O 

números foi divulgados hoje (11) pelo secretário municipal de Turismo do Rio, Antonio Pedro de Mello, que 

anunciou um esquema especial que será montado na cidade durante o festival. O Rock in Rio deve receber 100 

mil pessoas por dia, 85 mil de público e 15 mil que vão trabalhar no evento. 

http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2015/09/11/quase-metade-do-publico-do-rock-in-rio-sera-de-turistas/ 

 

JB19 

Servidores e governo reúnem-se segunda-feira para tentar pôr fim à greve no INSS 

Em greve há mais 60 dias, servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e representantes do 

Ministério do Planejamento devem se reunir na próxima segunda-feira (14) para tentar pôr fim à paralisação. A 

informação foi divulgada hoje (11) pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, 

Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) e confirmada pelo governo federal. Na reunião anterior, 

realizada na última terça-feira (8), as negociações não avançaram.  

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/09/11/servidores-e-governo-reunem-se-segunda-feira-para-tentar-por-

fim-a-greve-no-inss/ 

JB20 

Vinci supera Serena e fará inédita final italiana no US Open 

A tenista Roberta Vinci derrotou a favorita Serena Williams por 2 sets a 1, parciais de 2-6, 6-4 e 6-4, e fará uma 

inédita final italiana com Flavia Pennetta no US Open, o último dos quatro torneios mais importantes do 

esporte.  

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2015/09/11/vinci-supera-serena-e-fara-inedita-final-italiana-no-us-open/ 

JB21 

Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos terá base no Rock in Rio 

O juiz Marcello Rubioli, do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, anunciou nesta sexta, dia 11, que o 

juizado terá uma base montada no Rock in Rio, e vai funcionar das 13h - uma hora antes da abertura dos portões 

- até uma hora após o encerramento das apresentações, por volta das 5h. Foram escalados quatro juízes por dia, 

divididos em dois turnos de trabalho (das 14h às 21h e das 21h às 4h). O magistrado participou de uma coletiva 

da Prefeitura do Rio para divulgar detalhes sobre os esquemas logístico e operacional do Rock in Rio. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/11/juizado-do-torcedor-e-dos-grandes-eventos-tera-base-no-rock-in-

rio/ 

JB22 

Governo vai fazer leilões de energia no segundo semestre 

O governo vai fazer, no segundo semestre deste ano, leilões de energia A-3 e A-5 e de reserva, apesar da 

expectativa de redução de demanda. A garantia é do presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
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Maurício Tolmasquim. “Com certeza vai ter. Vai ter o A-5 [com fornecimento para cinco anos- até 2021] e o A-

3 [com fornecimento para três anos- até 2018]”, revelou, hoje (4), no Museu do Amanhã, antes de participar do 

debate sobre a 21ª Conferência do Clima (COP 21), promovido pelo museu e pelo Observatório do Clima, no 

centro do Rio. 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2016/03/04/governo-vai-fazer-leiloes-de-energia-no-segundo-semestre/ 

 

JB23 

Bandeira de Mello: "Lula vai ganhar a próxima eleição" 

O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, em entrevista exclusiva ao Jornal do Brasil, criticou a condução 

coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizada na última sexta-feira (4), pela 24ª fase da 

Operação Lava Jato. Para ele, o mandado foi absurdo, ilegal, e correspondeu a uma tentativa de ferir a imagem 

de Lula. No entanto, o episódio o fortalece, garante o jurista. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/03/05/bandeira-de-mello-lula-vai-ganhar-a-proxima-eleicao/ 

 

JB24 

Novos contratos ampliarão a oferta de água na baixada 

O Governo do Estado, por meio da Cedae, já assinou sete dos nove contratos para universalizar o abastecimento 

de água na Baixada Fluminense. As obras do programa de Abastecimento de Água e construção do Novo 

Guandu foram iniciadas no fim de 2015. Já estão sendo realizadas intervenções em localidades como Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados e Belford Roxo. – Temos oficializado contratos 

importantes, que garantirão o prosseguimento das obras de abastecimento de água na Baixada Fluminense. 

Estamos trabalhando com afinco em um conjunto extenso de obras que são esperadas há décadas pela população 

e são uma das prioridades do Estado – explicou o presidente da Cedae, Jorge Briard. 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2016/03/05/novos-contratos-ampliarao-a-oferta-de-agua-na-baixada/ 

 

JB25 

Distrito Federal vai construir unidade socioeducativa exclusiva para meninas 

No sistema socioeducativo brasileiro de jovens, o universo masculino é bem maior que o feminino. Em alguns 

estados, já existem unidades destinadas exclusivamente a mulheres. No entanto, esses espaços não cumprem o 

padrão exigido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que busca garantir, além dos direitos da 

criança e do adolescente, os direitos da mulher. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/03/05/distrito-federal-vai-construir-unidade-socioeducativa-exclusiva-

para-meninas/ 

 

JB26 

Empregadores têm até segunda-feira para realizar pagamento da guia de fevereiro do e Social 

O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do Documento de Arrecadação do e Social 

(DAE) referente à competência do mês de fevereiro termina segunda-feira, 7 de março. 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2016/03/06/empregadores-tem-ate-segunda-feira-para-realizar-

pagamento-da-guia-de-fevereiro-do-esocial/ 

JB27 

Papa anunciará canonização de Madre Teresa na próxima semana 

O papa Francisco, no consistório ordinário do dia 15 de março, firmará o decreto para a canonização de Madre 

Teresa de Calcutá e anunciará a data para a proclamação de santidade da religiosa, informou o Vaticano nesta 

segunda-feira (07). Entre as datas possíveis, está o dia 4 de setembro, dia de falecimento de Madre Teresa. 

http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2016/03/07/papa-anunciara-canonizacao-de-madre-teresa-na-

proxima-semana/ 
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JB28 

Receita abre na terça-feira consulta a lote de restituição multiexercício residual 

Nesta terça-feira (8), estará disponível para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Física, contemplando as restituições residuais referentes aos exercícios de 2015 (ano-calendário 

2014), de 2014 (ano-calendário 2013), de 2013 (ano-calendário 2012), 2012 (ano-calendário 2011), 2011 (ano-

calendário 2010), 2010 (ano-calendário 2009), 2009 (ano-calendário 2008) e 2008 (ano-calendário 2007). 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2016/03/07/receita-abre-na-terca-feira-consulta-a-lote-de-restituicao-

multiexercicio-residual/ 

 

JB29 

Para reduzir despesas, governo venderá 57 imóveis em Brasília 

A Caixa Econômica Federal publicou nesta segunda-feira (7) edital de concorrência pública para a venda de 57 

imóveis da União. Estão sendo ofertados 24 apartamentos funcionais, duas casas e 31 terrenos, localizados no 

Distrito Federal, que valem R$ 152,4 milhões. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/03/07/para-reduzir-despesas-governo-vendera-57-imoveis-em-brasilia/ 

 

JB30 

Suspensão de pousos e decolagens simultâneas não afetará passageiros em Brasília 

A determinação do Comando da Aeronáutica, de suspender os procedimentos de pousos e decolagens 

simultâneas no aeroporto de Brasília, não afetará a rotina dos passageiros, apesar de reduzir a capacidade 

máxima de operações, que passou de 80 para 60 pousos ou decolagens a cada hora. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/03/07/suspensao-de-pousos-e-decolagens-simultaneas-nao-afetara-

passageiros-em-brasilia/ 

 

JB31 

Cedae usará novo sistema online de monitoramento 

A Cedae iniciou inspeções para instalar novos equipamentos de monitoramento de qualidade da água, que irão 

operar 24 horas. Com o novo sistema, que será instalado em até 90 dias, técnicos acompanharão os resultados 

em tempo real, via internet, já durante as Olimpíadas.  

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2016/03/07/cedae-usara-novo-sistema-online-de-monitoramento/ 

 

JB32 

Tecnologia evitará escândalos, diz chefe de árbitros da Fifa 

O Chefe do Departamento de Arbitragem da Fifa, Massimo Busacca, afirmou à ANSA que a introdução da 

tecnologia nos jogos de futebol será algo para "evitar escândalos".   

"Eu senti muita euforia. Quando as pessoas assim envolvidas acreditam que mudará tudo de maneira positiva, é 

justo dar a elas uma resposta. Acredito que uma coisa é certa, a perfeição não existirá jamais. Vamos testar para 

não termos mais escândalos", disse o ex-árbitro nesta segunda-feira (07).     

http://www.jb.com.br/esportes/noticias/2016/03/07/tecnologia-evitara-escandalos-diz-chefe-de-arbitros-da-fifa/ 

 

 

 

 

ZERO HORA (Sul) 

 

ZH01 

Prefeitura divulgará empresas habilitadas e propostas para licitação da orla 

O processo de licitação para revitalizar a orla do Guaíba entra em nova etapa nesta terça-feira. Em sessão 

pública, será anunciada a decisão sobre os recursos referentes à habilitação das empresas e ocorrerá a abertura 

dos envelopes com a proposta de preços das habilitadas. O ato será às 10h, na sala de reuniões da Comissão de 

Licitação para Projetos Estruturantes (Rua Siqueira Campos, 1163, 8º andar).  

http://zh.clicrbs.com.br/rs/porto-alegre/noticia/2015/08/prefeitura-divulgara-empresas-habilitadas-e-propostas-

para-licitacao-da-orla-4821981.html 
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ZH02 

Cinzas do nobel colombiano García Marquez repousarão em Cartagena 

As cinzas do Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, falecido em 2014 no México, serão 

levadas à cidade caribenha de Cartagena, onde permanecerão a partir de dezembro, informaram nesta terça-feira 

autoridades locais. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/cinzas-do-nobel-colombiano-garcia-marquez-repousarao-em-

cartagena-4822385.html 

 

ZH03 

Lula diz que voltará a viajar pelo país para defender governo e PT 

Como respostas às críticas ao governo da presidenta Dilma Rousseff e ao PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva disse na terça-feira que está preparando a retomada de suas viagens pelo país. Em discurso na abertura 

da 5ª Marcha das Margaridas, em Brasília, Lula defendeu a gestão de Dilma. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/lula-diz-que-voltara-a-viajar-pelo-pais-para-defender-

governo-e-pt-4822995.html 

 

ZH04 

Em meio a protestos, comissão da prefeitura receberá servidores em Caxias 

Em meio ao protesto que paralisou escolas e postos de saúde em Caxias do Sul nesta quarta-feira, uma comissão 

da prefeitura receberá representantes dos servidores municipais para mais uma rodada de negociação salarial. O 

encontro ocorrerá no Centro Administrativo, às 14h30min. A manifestação reuniu centenas de pessoas durante a 

manhã na frente da prefeitura, e prosseguirá à tarde. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/em-meio-a-protestos-comissao-da-prefeitura-recebera-

servidores-em-caxias-4823022.html 

ZH05 

Brasil vai voltar a crescer e reduzir a inflação, afirma Dilma na Bahia 

Na mesma semana em que o Relatório de Mercado Focus apontou uma elevação na estimativa de inflação de 

2015 — pela décima sétima vez seguida —, a presidente Dilma Rousseff garantiu nesta sexta-feira que o Brasil 

vai "voltar a crescer" e "reduzir a inflação". A promessa foi feita durante a entrega de 1.480 unidades 

habitacionais do programa "Minha Casa, Minha Vida" na periferia de Juazeiro (BA). 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/brasil-vai-voltar-a-crescer-e-reduzir-a-inflacao-afirma-dilma-

na-bahia-4824870.html 

ZH06 

Saiba o trajeto da marcha em Porto Alegre e como serão os protestos pelo país 

Os três principais movimentos que organizam os protestos deste domingo pelo país têm como objetivo central 

forçar a saída de Dilma Rousseff do poder. Assim como nas manifestações realizadas em 15 de março e 12 de 

abril, os gruposMovimento Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua e Revoltados Online esperam levar centenas 

de milhares de pessoas às ruas em todo o Brasil.  

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/saiba-o-trajeto-da-marcha-em-porto-alegre-e-como-serao-os-

protestos-pelo-pais-4825055.html 

ZH07 

Camargo Corrêa faz acordo e devolverá R$ 700 milhões 

A Camargo Corrêa devolverá R$ 700 milhões para três empresas públicas que foram vítimas de cartel e 

corrupção por parte da empreiteira. O valor será usado para ressarcir a Petrobras, a Eletronuclear e a 

Eletrobras. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/camargo-correa-faz-acordo-e-devolvera-r-700-milhoes-4829831.html 
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ZH08 

Dilma diz que economia continuará com dificuldade em 2016 

A presidenta Dilma Rousseff disse nesta terça-feira que o Brasil atravessa uma situação econômica que "requer 

cuidados" e reconheceu que, apesar das ações do governo, a crise não será resolvida no curto prazo. Segundo 

Dilma, 2016 ainda será um ano de dificuldades. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/dilma-diz-que-economia-continuara-com-dificuldades-em-2016-4832580.html 

 

ZH09 

Tenho confiança que TSE aceitará recurso para impugnação de mandato, diz Aécio 

O presidente do PSDB, o senador Aécio Neves (MG), disse, nesta terça-feira, que confia que o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) decidirá pela abertura de uma investigação que pede a impugnação do mandato da presidente 

Dilma Rousseff(PT). 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/tenho-confianca-que-tse-aceitara-recurso-para-impugnacao-de-mandato-diz-aecio-4832714.html 

 

ZH10 

Dirceu vai ficar em silêncio na CPI da Petrobras, diz defesa 

O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu vai ficar em silêncio na CPI da Petrobras. A informação é do 

advogado penalista Roberto Podval, defensor de Dirceu. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/dirceu-vai-ficar-em-silencio-na-cpi-da-petrobras-diz-defesa-4834412.html 

 

ZH11 

Geromel tem lesão muscular confirmada e desfalcará Grêmio por três semanas 

Pedro Geromel teve confirmada nesta sexta-feira uma distensão no músculo posterior da coxa esquerda e será 

desfalque por aproximadamente três semanas. De acordo com o departamento médico do Grêmio, o zagueiro 

teve confirmada a lesão muscular após a realização de um exame de imagem após a partida contra o Corinthians. 

Se o prazo se confirmar, Geromel perderá, pelo menos, quatro rodadas do Brasileirão e os dois confrontos pelas 

quartas de final da Copa do Brasil com o Fluminense. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/gremio/noticia/2015/09/geromel-tem-lesao-muscular-confirmada-e-

desfalcara-gremio-por-tres-semanas-4845817.html 

 

ZH12 

Fausto Pinato será relator de processo contra Cunha no Conselho de Ética 

O deputado Fausto Pinato (PRB-SP) será o relator do processo contra o presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), no Conselho de Ética. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo 

presidente do colegiado, José Carlos Araújo (PSD-BA). A representação apura se houve quebra de decoro do 

peemedebista acusado de receber propina para viabilizar negócios da Petrobras e de manter contas secretas na 

Suíça. O processo foi aberto formalmente há dois dias, mas ainda era preciso escolher um entre os três nomes 

sorteados para comandar as investigações. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/11/fausto-pinato-sera-relator-de-processo-contra-cunha-no-

conselho-de-etica-4895080.html 

 

ZH13 

Ministra que mandou arquivar pedido de cassação de Dilma e Temer vai relatar ação no TSE 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Dias Toffoli, decidiu nesta sexta que a ministra 

Maria Thereza de Assis Moura vai continuar com a relatoria da ação de investigação eleitoral em que o PSDB 

pleiteia a cassação dos mandatos da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Na decisão, 
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Toffoli explicou que a mudança de relator, conforme solicitado pela ministra, não está prevista nas normas do 

TSE. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/11/ministra-que-mandou-arquivar-pedido-de-cassacao-de-dilma-

e-temer-vai-relatar-acao-no-tse-4896255.html 

 

ZH14 

Dilma vai sancionar liberação de vistos nos meses que antecedem Olimpíada 

A presidente Dilma Rousseff decidiu sancionar a lei aprovada pelo Congresso que prevê a dispensa de visto para 

estrangeiros durante quatro meses, entre junho e setembro do ano que vem, para facilitar a entrada dos atletas e 

turistas que desejarem vir ao Brasil para acompanhar os Jogos Olímpicos de 2016. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/11/dilma-vai-sancionar-liberacao-de-vistos-nos-meses-que-

antecedem-olimpiada-4914475.html 

 

ZH15 

Governo e oposição trabalham para influenciar na escolha da comissão que vai discutir impeachment 

A composição da comissão especial que será instalada na Câmara para discutir oimpeachment da presidente 

Dilma Rousseff é um dos alvos das negociações dos próximos dias em Brasília. Governo e oposição trabalham 

para influenciar na escolha dos nomes do colegiado, em especial nos partidos com bancadas divididas, como 

PMDB, PSD, PSB, PTB, PRB e o recém-criado PMB. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/12/governo-e-oposicao-trabalham-para-influenciar-na-escolha-

da-comissao-que-vai-discutir-impeachment-4921632.html 

 

ZH16 

Deputados da base pedirão ao STF anulação de ato de Cunha sobre impeachment 

Deputados da base governista protocolarão no Supremo Tribunal Federal (STF), a partir das 11h desta quinta-

feira, uma série de peças jurídicas pedindo a anulação do ato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-

RJ), que deflagrou na quarta-feira, processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/12/deputados-da-base-pedirao-ao-stf-anulacao-de-ato-de-cunha-

sobre-impeachment-4921799.html 

 

ZH17 

Dilma: “Vou lutar contra pedido de impeachment, porque nada fiz” 

A presidente Dilma Rousseff foi notificada oficialmente na noite de quinta-feira da decisão do presidente da 

Câmara, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de aceitar o pedido de abertura de processo de impeachment 

contra ela por suposto crime de responsabilidade contra a lei orçamentária. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/12/dilma-vou-lutar-contra-pedido-de-impeachment-porque-

nada-fiz-4922836.html 

 

ZH18 

Petistas vão recorrer da decisão do STF de negar suspensão de impeachment 

O deputado petista Paulo Teixeira (SP) revelou que vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Gilmar Mendes, que negou um dos pedidos para barrar a tramitação do processo de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff. Segundo Teixeira, que é um dos autores desse requerimento ao lado dos 

deputados Wadih Damous (RJ) e Paulo Pimenta (RS), eles pedirão reconsideração ao próprio magistrado. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/12/petistas-vao-recorrer-da-decisao-do-stf-de-negar-suspensao-

de-impeachment-4923103.html 
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ZH19 

Barroso vai analisar pedido de Cunha contra relator de Conselho de Ética 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator do recurso proposto 

pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para mudar o relator de seu processo de cassação no 

Conselho de Ética da Câmara. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/12/barroso-vai-analisar-pedido-de-cunha-contra-relator-do-

conselho-de-etica-4925930.html 

 

ZH20 

Pela primeira vez na história, Brasil estará entre os 10 maiores cotistas do FMI 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou que as condições para a implementação da esperada reforma 

de cotas foram satisfeitas e os países emergentes ganharão poder na instituição. O Brasil passa a ficar, pela 

primeira vez na história, entre os dez maiores cotistas do FMI, criado em 1944 e formado por 188 países-

membros. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/01/pela-primeira-vez-na-historia-brasil-estara-entre-

os-10-maiores-cotistas-do-fmi-4962389.html 

 

ZH21 

Petrobras vai cortar pelo menos 30% do número de funções gerenciais 

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira que vai adotar um novo modelo de gestão e governança. A estatal estima 

que vai economizar R$ 1,8 bilhão por ano com as mudanças e prevê uma redução de pelo menos 30% no número 

de funções gerenciais em áreas não operacionais. Conforme a companhia, existem cerca de 7,5 mil funções 

gerenciais aprovadas, 5,3 mil em áreas não operacionais. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/01/petrobras-vai-cortar-pelo-menos-30-do-numero-de-

funcoes-gerenciais-4962228.html 

 

ZH22 

Entrega da declaração do Imposto de Renda começam 1º de março 

A Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de 2016 deverá ser apresentada à 

Receita Federal no período de 1º de março a 29 de abril. A instrução normativa com o prazo e outras orientações 

para a entrega do documento foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/02/entrega-da-declaracao-do-imposto-de-renda-

comeca-em-1-de-marco-4965932.html 

 

ZH23 

Governo vai alterar decreto que regulamenta renegociação de dívidas de municípios 

O governo federal editará novo decreto regulamentando a renegociação de dívidas de Estados e municípios com 

a União, atendendo a uma demanda da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O decreto precisa ser publicado no 

Diário Oficial da União. Segundo a FNP, o acordo feito com o governo prevê que o novo texto seja publicado 

ainda nesta sexta-feira. O governo, entretanto, ainda não confirma a publicação, mas admite que irá recuar do 

decreto inicial. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/02/governo-vai-alterar-decreto-que-regulamenta-renegociacao-de-dividas-de-municipios-4968596.html 

 

 

 

 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/12/barroso-vai-analisar-pedido-de-cunha-contra-relator-do-conselho-de-etica-4925930.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/12/barroso-vai-analisar-pedido-de-cunha-contra-relator-do-conselho-de-etica-4925930.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/01/pela-primeira-vez-na-historia-brasil-estara-entre-os-10-maiores-cotistas-do-fmi-4962389.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/01/pela-primeira-vez-na-historia-brasil-estara-entre-os-10-maiores-cotistas-do-fmi-4962389.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/01/petrobras-vai-cortar-pelo-menos-30-do-numero-de-funcoes-gerenciais-4962228.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/01/petrobras-vai-cortar-pelo-menos-30-do-numero-de-funcoes-gerenciais-4962228.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/02/entrega-da-declaracao-do-imposto-de-renda-comeca-em-1-de-marco-4965932.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/02/entrega-da-declaracao-do-imposto-de-renda-comeca-em-1-de-marco-4965932.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/02/governo-vai-alterar-decreto-que-regulamenta-renegociacao-de-dividas-de-municipios-4968596.html


116 

 

ZH24 

Proposta para a reforma da Previdência vai atrasar 

Apontada como principal medida para recolocar as contas públicas em equilíbrio, a reforma da Previdência deve 

seguir num ritmo mais lento do que o desejado pela área econômica do governo. A expectativa era que o 

ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, apresentasse as linhas gerais de uma proposta na reunião do Fórum de 

Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de Previdência Social, marcada para a próxima quarta-

feira. Mas nesta quinta-feira, o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, informou em nota 

que a pauta principal do encontro são medidas para a retomada do crescimento econômico. Não está prevista 

nenhuma discussão de conteúdo sobre a reforma da Previdência. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/02/proposta-para-reforma-da-previdencia-vai-atrasar-4973414.html 

 

ZH25 

Liquida Santa Maria termina neste sábado 

Termina neste sábado o Liquida Santa Maria, tradicional período de descontos da cidade. As lojas participantes 

funcionam em horário normal, em geral até a tarde deste sábado. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2016/02/liquida-santa-maria-termina-neste-sabado-4973852.html 
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