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4 DÉCADAS DE JORNAL OPÇÃO

Irapuan Costa Junior: “Publicação que se aprofunda”
Peça importante da história do Jornal Opção,
— que completará 40 anos de existência no  dia
21 de dezembro —, Irapuan Costa Junior (foto)

foi entusiasta do veículo, que faria muito mais
do que um simples recorte dos fatos. Ele perce-
beu a vocação do semanário para registrar os

fatos de forma com que passassem por uma
análise aprofundada. Hoje, o ex-governador é
articulista e colaborador do jornal. Pág. 18
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“Só nós temos
avançado”, diz
Buonaduce
O candidato da OAB Forte,
Flávio Buonaduce (foto), diz que
seu grupo é o único que reúne
experiência e renovação. Pág. 23

u ELEIÇÕES NA OAB-GO

Ótima análise 
de Castro Alves 
e outros poetas 
“Proclamações”, do crítico lite-
rário Anderson Braga Horta,
deveria ser lido por todos os que
se interessam por poesia. 

u CULTURAL

Por que a
bandeira francesa
e não a de Minas?
A pergunta que gerou conflitos
nas redes sociais tem resposta
no próprio conceito de mundo
civilizado. Pág. 21

u POLÊMICA

Paris mostra que
o terror não tem
hora nem lugar
A Cidade Luz está associada ao
romantismo, mas na história do
terrorismo ela também aparece
como protagonista. Pág. 3

u DIRETO DO ORIENTE
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DivulgaçãoFábio Lima

Empresário Ilézio Inácio Ferreira Juliano de Barros, do MP-GO

O “jeitinho brasileiro” 
resume o Brasil que se condena
Estima-se que, apenas no uso indevido do cartão Sitpass nas linhas do
transporte coletivo metropolitano (foto), mais de 3 milhões de fraudes
são realizadas por ano. Essa é uma das formas do famigerado “jeitinho
brasileiro”, cuja corrupção será cobrada de alguém no final. Pág. 15

u COMPORTAMENTO

Alvará cassado pode evitar a
megaobra da Praça do Ratinho?
Ministério Público cobra que construtora refaça estudo de impacto de vizi-
nhança do Nexus Shopping & Business, já que o primeiro contém assinatu-
ras supostamente falsificadas, conforme apurou o Jornal Opção. Pág. 4

u EDITORIAL
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Para o presidente da
Agetop, falta pôr em
debate as políticas
para a capital 

“Setor imobiliário
não pode mandar
em Goiânia”

Jayme Rincón: “Goiânia precisa de quem faça cumprir as regras”

Com seu estilo incisivo de sempre,
Jayme Rincón quer colocar tempero no
debate sucessório. O presidente da
Agetop é também pré-candidato do
PSDB à sucessão de Paulo Garcia e
mostra que, se escolhido, estará pronto
para defender suas ideias e enfrentar
qualquer rival. Inclusive – e principal-
mente – Iris Rezende (PMDB). Pág. 10


