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“Gaugamelo” e ação 
Civil podem desgastar 
roler e Marconi
A semana ficará marcada pela dimensão dos dois eventos 
ocorridos na área judicial, porém, com grande repercussão na 
área política estadual dada à representatividade dos atores 
envolvidos, ainda que sobre um deles não conste nada na 
área judicial. Dos nove visitados pela Operação Gaugamelo, 
seis deles só na prefeitura local sendo que dois foram os ex-
-secretários de obras, Jorge Saad Neto, e o de Finanças, Luís 
Gustavo Nunes de Araújo, suspeitos de terem praticado fraude 
em processo de licitações de obras, nos anos de 2017 e 2018, 
portanto dentro da administração do prefeito Ernesto Roler 
(MDB). Roler renunciou aos dois anos restantes do mandato 
de prefeito, para assumir a Secretaria Estadual de Governo a 
convite do governador Ronaldo Caiado. Ao assumir a Segov, 
Ernesto nomeou os dois ex-auxiliares da prefeitura para car-
gos de destaque na pasta, onde permaneceram até a exone-
ração pelo governador, na última terça-feira. Segundo o Mi-
nistério Público, Ernesto Roler não é investigado na operação.
No 2º caso, por mera coincidência e obra do acaso, apenas 24 
horas após a Operação Gaugamela, veio a público o pedido de 
bloqueio de até R$ 3,9 bi das contas do ex-governador Marco-
ni Perillo (PSDB), pelo Ministério Público Estadual. O objetivo 
da medida cautelar é garantir o ressarcimento ao erário dessa 
importância, referente ao “perdão irregular” de dívida de juros e 
multas de ICMS a várias empresas, por meio de uma lei propos-
ta por Marconi em 2014, via Assembleia Legislativa.
Dentre essas empresas beneficiadas com o perdão, a JBS, do 
empresário Júnior Friboi. Friboi caminhava para ser confirma-
do candidato a governador pelo PMDB naquele ano. Porém, 
menos de um mês após, houve a publicação de uma matéria 
no jornal O Popular, revelando que a JBS tinha dívida de R$ 
1,3 bi para com o Estado. Decorridos mais alguns dias, Júnior 
Friboi renunciou à candidatura alegando preocupação com 
possível “divisão do PMDB.” Iris Rezende assumiu a candida-
tura,  e às véspera da eleição do segundo turno naquele ano, 
Júnior do Friboi distribuiu uma carta na rede social, em que 
opinava que o candidato do PSDB, Marconi Perillo, era me-
lhor para o Estado naquele momento.  Reeleito governador, 
no início de dezembro Marconi Perillo encaminhou mensa-
gem à Assembleia, instituindo o perdão de dívidas referentes 
a juro, multas e mora em processo de ICMS pela duração de 
seis dias. E uma das empresas que aproveitaram a oportuni-
dade de quitar seus débitos junto ao Fisco sem juros e mul-
tas. Uma dessas empresas foi a JBS, que viu o estoque da sua 
dívida com o Fisco cair para a casa de 30% do valor.

análisE
O caso de Formosa, mesmo não fazen-
do parte do rol dos investigados, segun-
do o Ministério Público, o ex-prefeito 
Ernesto Roler certamente sofrerá des-
gastes nesse processo, junto principal-
mente aos seus eleitores. Uma coisa 
é a investigação e o processo judicial, 
nos quais as provas têm que objetivas, 
na parte política as questões são sub-
jetivas, dependem muito de como as 
pessoas fazem seus julgamentos. Isso 
pode resultar num saldo nocivo para a 
sua imagem nas próximas semanas, nos 
próximos meses. Já em relação a Marco-
ni Perillo, o que vai realmente acontecer 
com essa ação no futuro é muito difícil 
fazer qualquer previsão, hoje, porque 
tudo vai depender da instrução. Por en-
quanto ainda está na fase embrionária, 
faltam depoimentos e serão muitos e 
a sentença não deve sair rápida. Nesse 
primeiro momento o impacto não foi 
tão grande porque ele já era previsto 
que acontecesse.
 
MulhEREs anunciaM 
pRotEsto E 
intERpElação contRa 
DEputaDo
Sob a liderança e a proteção das depu-
tadas Adriana Accorsi (PT) e Leda Bor-
ges (PSDB), as funcionárias da Assem-
bleia Legislativa vão protestar contra o 
deputado Amauri Ribeiro (DEM), nessa 
sexta-feira, 15/2, por acusar em entrevis-
ta ao Jornal O Popular, em que “as coi-
sas correm soltas na Assembleia”, onde 
ocorrem, segundo ele, a contratação 
de mulheres bonitas do tipo “modelos” 
para  “servirem” aos deputados insinu-
ando nesse caso, servir sexualmente. 
Pelo que a coluna apurou, é intenção 
das organizadoras do evento é exigirem 
respeito a cada uma e ainda e ainda pre-
tendem interpelar o deputado Amauri, 
para confirmar ou negar a declaração 
feita ao jornal.

lissauER poDE DEixaR psB
Com as filiações do senador Jorge 
Kajuru e do deputado federal Elias 
Vaz no PSB, ocorridas recentemen-
te, é pouco provável que o deputado 
Lissauer Vieira continue filiado nesse 
partido. Na avaliação de um impor-
tante político da região Sudoeste, não 
existe afinidade política ou ideológica 

entre o dirigente do Legislativo esta-
dual com Kajuru e Elias Vaz. “É como 
querer misturar óleo e água no mes-
mo copo”, exemplifica um importante 
político da região Sudoeste, ao justifi-
car seu ponto de vista no sentido de 
que a saída de que a saída de Lissauer 
do partido de Kajuru a partir de agora 
é só uma questão de oportunidade.

tRajEtóRia E paRtiDos
Gaúcho de Coronel Bicaco, Lissauer 
Vieira se elegeu para o seu primei-
ro mandato em 2014, pelo PSD, com 
29.676 votos. Entrou para o PSB em 
março de 2016, após fazer uma rápida 
escala de apenas cinco meses no Parti-
do da Rede. Sua saída do PSD em 2015 
foi motivada por desentendimentos 
com o então prefeito de Rio Verde, 
Juraci Martins (MDB) com o ex-depu-
tado federal, Heuler Cruvinel, que hoje 
se encontra filiado no PP, ambos sem 
mandato atualmente. A sua relação 
com a direção estadual do PSD, espe-
cialmente com o ex-deputado Vilmar 
Rocha. (Com informações extraídas do 
perfil do deputado na internet)

sucEssão EM tRinDaDE 
EM 2020 pRoMEtE sER 
DisputaDa

A eleição para prefeito de Trindade 
em 2020 já conta com praticamente 
uns cinco nomes considerados como 
quase certos para serem confirmados 
candidatos dos seus respectivos parti-
dos, o médico George Morais (PDT), o 
deputado e também médico, Dr. Antô-
nio (DEM) e o conselheiro aposentado 
do Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM), Waldivino de Oliveira (PSD). O 
MDB cogita lançar o ex-prefeito Ricar-

do Fortunato, mas há especulações de 
que pode compor com o PDT. O atual 
vice-prefeito, Cabriny é o mais cotado 
para disputar pelo PSDB.  

sEMElhanças
A figura simpática do vice-presiden-
te da República, Hamilton Mourão, 
homem bem preparado e que vem 
conquistando a simpatia dos bra-
sileiros a cada manifestação sobre 
um novo assunto, lembra outro vice 
também muito preparado e que caiu 
na simpatia dos brasileiros, pelas 
posições que adotava, que foi o de 
João Batista Figueiredo, último ge-
neral eleito presidente pelo Colégio 
Eleitoral, no regime militar de 1964. 
A exemplo do mal-estar causado 
como que por ciúmes mesmo que as 
declarações do atual vice costumam 
despertar em setores mais próximos 
do titular, Aureliano também tinha 
enorme competência em despertar 
reações digamos, pouco amistosas 
do ex-presidente Figueiredo, com 
algumas de suas opiniões passa-
das para a imprensas.

BaRRagEM
Presidente da Comissão do Meio 
Ambiente da Câmara Municipal de 
Goiânia, o vereador Gustavo Cruvi-
nel (PV) comanda nesta sexta, 15, 
audiência pública para tratar da 
Barragem do João Leite. Projetada 
para garantir o abastecimento de 
água na Grande Goiânia nos próxi-
mos 30 anos, o reservatório con-
tém 130 bilhões de litros de água. 
O objetivo é verificar o monitora-
mento e os planos de emergência 
existentes para a obra. Presenças 
confirmadas de Saneago, Dema e 
Defesa Civil, entre outros órgãos. 

supERintEnDEntE DE 
EspoRtE REcEBE atlEta 
DE taEkwonDo
O superintendente Estadual de Es-
porte, Rafael Rahif, recebeu ontem 
a visita da atleta de taekwondo, 
Valéria Rodrigues, que começa nas 
próximas semanas o calendário de 
competições internacionais. Valéria 
é atleta da Marinha há três anos e já 
foi campeã brasileira na sua catego-
ria de peso várias vezes. 
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Trechos críticos de rodovias 
goianas são recuperados
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Presidente da Fecomércio diz em reunião com 
Aneel que goiano está com saudade da Celg
“Está acontecendo o que 
ninguém esperava: um 
dia a gente ter saudade 
da Celg”. Com essas pa-
lavras duras o presidente 
da Federação do Comér-
cio do Estado de Goiás 
(Fecomércio-GO), Marcelo 
Baiocchi, cobrou da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) na última 
quinta-feira (14), reais 
um melhor atendimento 
por parte da Enel para os 
goianos. A reunião acon-
teceu na sede da Fede-
ração das Indústrias, com 
representantes do Fórum 

Empresarial de Goiás.
Ele lembrou principal-

mente as dificuldades dos 
pequenos e médios co-
merciantes do interior e 
da periferia da capital que, 
segundo afirmou, ficam até 
dois dias sem eletricidade. 
“Esses pequenos empresá-
rios perdem mercadorias 
e negócios, sendo que os 
grandes ainda conseguem 
comprar gerador, o que 
sempre é um gasto a mais”.

Marcelo ainda criti-
cou a exigência da Enel 
de fazer o comerciário 
pagar pela extensão de 

rede elétrica e por dire-
cionar algumas ligações 
de energia para uma em-
presa do mesmo grupo da 
concessionária. “Precisa-
mos de profissionalismo, 
agilidade e segurança 
jurídica “, resumiu.

Os diretores da Aneel 
admitiram que o serviço 
está aquém da necessida-
de da população e afirmou 
tomar medidas de curto 
prazo para minorar os pro-
blemas. Também admiti-
ram um crescente número 
de reclamações e um pla-
no emergencial de obras.

Fe
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m
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Equipe da 
Goinfra atua 
na GO-060

a Agência Goiana 
de Infraestrutura e 
Transportes (Goin-

fra) está com equipes em 
trechos críticos das rodo-
vias goianas para monito-
ramento e manutenção da 

malha viária. Um exemplo 
é na GO-060, região de Is-
raelândia e Iporá, onde o 
início de uma erosão po-
deria interferir na seguran-
ça dos motoristas na pista.

Equipe de engenharia 

acompanha todo o processo 
de sinalização e recupera-
ção no local e atua emer-
gencialmente para garantir 
a trafegabilidade na pista.

Além do trabalho de 
manutenção, a Goinfra 

tem realizado por meio 
da assinatura do Termo de 
Cooperação, parcerias com 
prefeituras goianas para 
a realização da Operação 
Tapa-Buraco em várias re-
giões do Estado.

Já são mais de 50 pre-
feitos que oficializaram 
o acordo e trabalham em 
conjunto com a equipe 
técnica da Goinfra para 
reparos na malha viária. A 
prioridade, nesta primeira 

etapa da nova gestão do 
órgão estadual, é a atu-
ação nos trechos críticos 
das rodovias pavimenta-
das e não-pavimentadas 
e nos pontos principais de 
escoamento da safra.
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cNH

Detran esclarece sobre 
curso de reciclagem da CNH

Motoristas que ti-
veram a CNH sus-
pensa por ultra-

passar 20 pontos, que se 
envolveram em acidentes 
com vítima fatal ou que 
foram condenados judi-
cialmente por colocar em 
risco a segurança no trân-
sito devem passar por re-
ciclagem. Também devem 
passar pelo curso, condu-
tores que cometeram uma 
infração grave e que teve 
como resultado a suspen-
são da carteira. Como é o 
caso de quem é flagrado 
dirigindo embriagado.

Nessas ocorrências, 
eles têm a carteira sus-
pensa e só podem recu-

perá-la depois do curso 
e do tempo estabelecido 
de suspensão. Quem di-
rige sob efeito de álcool, 
por exemplo, é obrigado 
a ficar longe do volante 
por pelo menos 12 meses.

Para solicitar a reci-
clagem, o condutor deve 
procurar uma unidade de 
atendimento Vapt Vupt, Ci-
retran ou sede do Detran-
-GO e fazer a inscrição. É 
necessária a apresentação 
da Carteira de Identidade, 
cópia da CNH e compro-
vante de endereço. A taxa 
do curso é de R$ 116.

O curso de recicla-
gem é de 30 horas-aula, 
divididas em direção de-

fensiva (8 horas), relacio-
namento interpessoal (6 
horas), primeiros socorros 
(4 horas) e legislação de 
trânsito (12 horas). Em 
Goiás, o curso é presen-
cial no Detran, na Cidade 
Jardim, em Goiânia.

Após passar pelas 30 
horas de aula, o mo-

torista faz uma prova 
elaborada pelo Detran 
com 30 questões, e pre-
cisa acertar pelo menos 
70%. Caso reprove uma 
vez, o condutor pode 
tentar novamente.

A partir da segunda 
reprovação, porém, é ne-
cessário refazer todo o 

curso. Provas práticas e 
psicotécnicas também 
podem ser exigidas, de 
acordo com a infração 
cometida pelo motoris-
ta. Com a conclusão do 
curso o condutor rece-
berá um certificado.

A reciclagem da CNH 
tem como objetivo ree-

ducar os motoristas in-
fratores, revisando as leis 
de trânsito e fornecendo 
formação para que ele 
tenha condições de prati-
car a direção responsável. 
Durante o mês de janeiro 
o Detran-GO realizou três 
turmas de reciclagem, re-
educando 96 condutores.

A reciclagem da CNH tem como 
objetivo reeducar os motoristas 
infratores, revisando as leis de 
trânsito e fornecendo formação 
para que ele tenha condições de 
praticar a direção responsável

PROcessO seLeTiVO

Estácio abre processo seletivo 
para o Mega Vestibular 2019.1
As inscrições para o Mega 
Vestibular 2019.1 da Está-
cio já estão abertas e po-
dem ser feitas por meio do 
site . O vestibular, com ins-
crição gratuita, acontecerá 
em 16 de fevereiro, pró-
ximo sábado, às 10h, 12h, 
14h e 16h em todas as 
modalidades (presencial e 
EaD) e, por isso, basta os 
interessados selecionarem 
o campus, o curso, a moda-
lidade e o horário de sua 
prova. Poderá participar do 
vestibular qualquer pessoa 
interessada em ingressar 
no ensino superior que já 
possua comprovante e/ou 
declaração de conclusão 
do Ensino Médio.

Quem realizar o Mega 
Vestibular e efetuar o pa-
gamento da matrícula no 
ato garantirá desconto de 
50% durante o primeiro 
semestre. Além disso, os 
candidatos com as me-

lhores notas no vestibular 
(em cada cidade) ganharão 
bolsas de estudo de 100% 
durante o primeiro semes-
tre (consulte informações 
no regulamento). Em caso 
de empate nas notas, a 
bolsa será atribuída ao es-
tudante que se classificou 
no vestibular mais antigo 
da Estácio, é que a institui-
ção conta várias datas até 
o término das inscrições 
para o 1º período de 2019. 
Somente terão acesso aos 
benefícios aqueles que re-
alizarem o pagamento do 
boleto de confirmação de 
matrícula no dia da ação. 
Os pagamentos poderão 
ser realizados na hora, 
com cartão de débito ou 
crédito nas unidades par-
ticipantes ou via boleto, 
no mesmo dia.

Para portadores de di-
ploma de ensino superior 
e para aqueles que fize-

ram o Enem e desejam 
ingressar na Estácio, não 
é preciso prestar o vesti-
bular. Nesse caso, basta 
comparecer em uma uni-
dade munido do boletim 
(com nota acima de 300 
na redação e no mínimo 
100 em cada uma das pro-
vas objetivas do exame) e 
cópias e originais do RG, 
CPF, comprovante de re-
sidência, histórico de con-
clusão do Ensino Médio e 
diploma para quem já fez 
a primeira graduação.

Ao iniciar seus estudos, 
o aluno contará com diver-
sas vantagens como ma-
terial didático digital sem 
custo; um corpo docente 
formado por especialistas, 
mestres e doutores; acervo 
bibliográfico físico virtual; 
orientação de carreira e 
encaminhamento para o 
mercado de trabalho, den-
tre outras vantagens.
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  A 3ª temporada de Queer Eye foi confirmada. A 
Netflix Brasil contou em seu Instagram que a nova 
temporada de Queer Eye chegará até a plataforma 
digital no dia 15 de março.

  Instagram fez um comunicado no twitter, que está 
trabalhando para arrumar bug que fez usuários perderem 
seguidores e alguns tiveram até suas contas deletadas.

  Foi anunciada a segunda edição do Queremos! Festival, 
no Rio de Janeiro. O evento acontece no dia 15 de junho 
deste ano, na Marina da Glória.

  De acordo com informações divulgadas pela Variety, Bob 
Esponja, um dos desenhos que mais amamos na vida, vai 
ganhar suas primeiras séries derivadas. A data de 
lançamento desses spin-offs não foram divulgadas.

VEGaNos
Em 2019, O Boticário passará a 

identificar em todos os seus pontos de 
comunicação quais dos seus produtos 

já são veganos. Maquiagem, que 
conta com as linhas Make B. e 

Intense, já tem 30% do portfólio da 
categoria com itens sem nenhuma 

matéria-prima de origem animal. A 
iniciativa atende à demanda cada vez 
mais frequente de consumidores que 

desejam saber que também podem 
contar com esse tipo de produto 

dentro de sua marca preferida.

liTERaTURa E 
RocK’N Roll

O Velvet36 Rock’n Roll Bar, em 
Goiânia, será palco, no próximo 

dia 19, do lançamento da versão 
impressa, em edição limitada e 

independente, de um dos livros 
mais contestadores da atualidade, 

o romance policial A Gargalhada 
de Sócrates, do mato-grossense 

radicado em Goiás Nelson Moraes. 
O “rock” começa às 18h30, na noite 
de autógrafos, que será seguida de 

bate-papo com o autor.

DEscoNTos
Descontos são sempre bem-vindos, 

mas e quando temos descontos 
sobre descontos? Melhor ainda! O 

Outlet Premium Brasília, referência 
na região pelo mix variado de lojas e 
também pela praticidade de compra, 

realiza neste sábado (16) e domingo 
(17) a distribuição de dois mil cupons 

de desconto. Participam da ação 
mais de 30 lojas, como Hugo Boss, 

Aramis, Vans, Oakley, Lacoste, Under 
Armour, Ad Fashion, Off Premium, 

Nike e Asics.

caRNaVal Dos 
aMiGos

Toda a magia da Rainha do Mar vai 
encantar os foliões de Goiânia no dia 

23 de fevereiro com o pré-carnaval 
mais esperado da capital. O Carnaval 

dos Amigos irá reunir este ano 03 
blocos, Bloco dos Amigos (Fundador do 
Carnaval dos Amigos há 17 anos) Bloco 

Zeferino e o Bloco Casa Mãe Joana. 
Serão esperados 1.200 foliões para 

desfrutar do Open Food e do Open Bar 
do Oliveira’s Place, uma parceria que 
completa 04 anos com a empresária 

Marylia Penna de Oliveira.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Inauguração - O arquiteto brasiliense Sérgio Borges inaugurará filial goiana 
da SKBorges Arquitetura Corporativa, dia 20, no Restaurante Grá Bistrô. 

Nova sede - O diretor de marketing da Brasil Brokers, 
Guilherme Blumer, e o gerente de operações, Eduardo 
Shuldiener, recepcionaram os colaboradores durante 
evento de inauguração da nova sede da imobiliária. 

2 3

4

Ações solidárias - Por meio da Gincana Bom Vizinho, 
o McDonald’s realizou ao longo de 2018 mais de cinco 5 
mil ações solidárias com o envolvimento direto de mais 
de 14 mil colaboradores. 
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Luluvinhas - As Luluvinhas curtiram os vinhos selecionados e 
harmonizados com o cardápio do Magna.
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PrESEntE

Outback presenteia os clientes com suas 
famosas canecas em seis cores diferentes
O Outback Steakhouse en-
louquecerá os apaixonados 
por suas famosas canecas. 
Mais uma vez os clientes 
levarão o cobiçado ícone 
da marca para a casa, mas 
com uma novidade cheia 
de estilo: esse ano, as tra-
dicionais canecas chegam 
bem diferentes, coloridas 
e customizadas com frases 
que têm tudo a ver com os 
momentos vividos dentro 
do restaurante. São seis co-
res para escolher: vermelha, 
laranja, azul, verde, amarela 
e roxa. Entre as frases, clás-
sicos como “never put off 
till tomorrow the fun you 
can have today” ilustram 
os itens. Para ganhar, basta 
comprar uma Super Win-

gs (15 sobreasas de frango 
empanadas) e dois Chopp 
Brahma 340ml. O combo 
dá direito a uma caneca 
colorida na hora. A promo-
ção é válida em todos os 
restaurantes brasileiros da 
rede aos domingos a par-
tir das 17h e de segunda 
a quinta-feira durante o 
horário de funcionamento 
das unidades. A ação não é 
válida em feriados e acon-
tece até 17/3 ou enquanto 
durarem os estoques. O re-
gulamento completo pode 
ser conferido no site.

“A cada ano queremos 
oferecer aos clientes a nos-
sa famosa caneca de um 
jeito diferente, divertido e 
cheio de estilo. Essa ação 

já se tornou uma tradição e  
permite que o cliente leve 
pra casa um pouco do nosso 
#MomentoOutback. Além 
disso, é uma forma de es-
tarmos sempre presentes 

em momentos importan-
tes da vida dos nossos 
clientes e, assim, aumentar 
ainda mais a conexão en-
tre nós”, diz Renata Lamar-
co, diretora de Marketing 

do Outback Brasil.

Sobre o Outback 
Steakhouse

A rede Outback Ste-

akhouse possui 95 res-
taurantes no Brasil, está 
presente em 38 cidades, 
14 Estados brasileiros 
e Distrito Federal. No 
mundo está em 22 paí-
ses entre Américas, Ásia 
e Oceania. O primeiro 
restaurante no país foi 
inaugurado na Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro, 
em 1997. Com seus cortes 
de carne especiais e ape-
ritivos icônicos como a 
Bloomin’ Onion®, o Ou-
tback caiu no gosto do 
brasileiro pela qualida-
de e sabor marcante da 
sua culinária, somados à 
descontração no atendi-
mento e às instalações 
aconchegantes.
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CArnAVAL DoS AmiGoS

Ivo Meirelles é a 
atração do bloco 
da Café Nife

Esse ano, quem ani-
ma o bloco do Café 
Nice durante o tra-

dicional Carnaval dos 
amigos, em Goiânia, é 
o carioca Ivo Meirelles, 
além da já conhecida 
banda goiana Heróis de 
Botequim. O Carnaval dos 
Amigos está em sua 17ª 
edição e será realizado 
no dia 23 de fevereiro. 
O Bloco dos empresários 
Fernando Jorge e Wéthina 
Oliveira chega ao 12º ano 
mantendo o atendimento 
premium aos foliões, que 
participam da festa anu-
almente.  A concentração 
será ao meio dia no Café 
Nice. No local, além do 
um palco e da decoração 
temática, os participantes 
poderão acompanhar o 
trio elétrico a partir das 
18h rumo ao Parque Vaca 
Brava. Quem vai animar 
o Trio será o também ca-

rioca Mário Broder, além 
da bateria do grupo Coró 
de Pau. A noite os foliões 
de todos os outros blo-
cos se encontram para 
apresentação da cantora 
Sandra de Sá lá no palco 
do Vaca Brava.

Ivo Meirelles
Cantor, compositor e 

multi-instrumentista, Ivo 
Meirelles nasceu e come-
çou sua carreira na Man-
gueira.  Tornou-se nome 
bastante conhecido quan-
do compôs para a própria 
Mangueira, o famoso “Tem 
xinxin e Acarajé” (Samba 
enredo campeão do car-
naval 1986). Na década de 
90, descoloriu os cabelos 
e montou o “Funk’n Lata” - 
grupo musical que mistura 
Samba com elementos  de 
funk, soul, pop rock e MPB. 

Ivo Meirelles esteve 
presente em três edi-

ções do Rock in Rio. Em 
2001 (Tenda Brasil), em 
2011 e 2013 (palco Sun-
set), tendo a participa-
do, também, na primeira 
edição Festival em Lis-
boa, no ano de 2004.

Mário Broder
Além de  vocalista 

nos grupos Funk ‘N Lata 
(entre 2000 e 2003) e 
Farofa Carioca (de 2004 
até 2013). Também es-
treou como ator, vivendo 
o grande Wilson Baptis-
ta no filme “Noel Rosa – 
O poeta da Vila”, dirigido 

por Ricardo Van Steen. E 
mais recentemente in-
terpretou o cantor Laila 
no Filme Trinta de Paulo 
Machline sobre a vida 
do Carnavalesco Joãozi-
nho Trinta.

Sandra de Sá
Carioca do subúrbio 

de Pilares, Sandra de Sá 
é considerada a rainha 
do soul brasileiro. Ini-
ciou a carreira em 1980, 
quando participou do 
“MPB-80”, festival pro-
movido pela Rede Glo-
bo, no qual  defendeu 

a composição “Demônio 
colorido” (Macau), que, 
apesar de não ter ven-
cido o festival, tornou a 
cantora conhecida na-
cionalmente. No mesmo 
ano, assinou contrato 
com a RGE, gravadora 
pela qual lançou três 
LPs, com destaque para 
o disco “Vale tudo” cuja 
faixa-título, em duo 
com Tim Maia, foi su-
cesso nacional. Entre 
os principais sucessos 
da cantora estão: Joga 
Fora no Lixo, Bye Bye 
Tristeza, e Solidão. 

Carnaval do 
amigos e 
da inclusão

Pelo quarto ano conse-
cutivo o Café Nice abre as 
portas para a Associação de 
Pais, Amigos e Pessoas com 
Deficiência, de Funcionários 
do Banco do Brasil e da Co-
munidade APABB, participar 
do Bloco no carnaval dos 
amigos. No próximo dia 23 
de fevereiro cerca de 50 
pessoas com deficiência 
vão percorrer junto com a 
bateria do Coró de Pau o 
trajeto do Café Nice até o 
Parque Vaca Brava.

O Carnaval dos Amigos está em sua 17ª 
edição e será realizado no dia 23 de fevereiro
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de Ven-
das: Evanilde Fernades 

sisTema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
Marcos Vieira. WhatsApp : (062) 
99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac T6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP: 
(62)9-8438-7649

crédiTo para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédiTo para Novos 
40.390,00 R$. Entrada + parcelas 
592,83 R$. Ligue e agende sua 
visita & Realize seu sonho! 
Telefone ou WhatsApp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

sTrada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeoT 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

moTos

crediTo para moTo biZ.  
(062) 99259-4025. 

crediTo para moTos cg 
160 TiTaN Ex 11.188,00 R$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: Ana 
Paula Pimentel.
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Basquete  abre seletiva para
categorias Sub-15 e Sub-17

o Departamento de 
Esportes Olímpi-
cos do Goiás Es-

porte Clube informa que 
as avaliações para os no-
vos atletas de basquete 
ocorrerão na próxima 
segunda-feira, 18.

Os testes GRATUITOS 
serão realizados somen-
te para as categorias 
sub-15 (2004 e 2005) e 
sub-17 (2002 e 2003), 
no dia 18 de fevereiro, 
às 13h30, no Ginásio 
de Esportes Luis Torres 
de Abreu, localizado no 
Complexo Esportivo e 
Recreativo Ruarc Dou-
glas, unidade Serrinha.

Os aprovados nos tes-

tes, além de integrarem 
as equipes de base do 
Maior do Centro-Oeste, 
irão disputar o Campe-
onato Estadual, Copa 
Brasil Central, Copa Mão 
na Bola e o Campeonato 
Brasileiro de Clubes.

Não será necessária 
a inscrição antecipada. 
Os interessados deve-
rão procurar o técnico 
Santiago Santana, no 
dia e local menciona-
dos acima, com docu-
mento de identificação 
(RG) e traje apropriado 
para a seletiva.

Mais informações 
pelo telefone: (62) 
3946-7452 

Filiação junto ao Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC) 
é uma das propostas
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