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Caiado vive bom momento 
político, mas mandato voa
É consenso que o governador Ronaldo Caiado (DEM) 
vive o seu melhor momento, politicamente falando, 
desde a posse em janeiro. É, reconhecidamente se não 
o mais, um dos melhor posicionados junto ao governo 
federal. O presidente Jair Bolsonaro veio duas vezes a 
Goiás, em menos de uma semana –, em 31 de maio e 
ontem. E sempre trazendo boas notícias. Uma delas, na 
sexta-feira passada, anunciou, para dentro de mais al-
guns dias, o envio ao Congresso da Medida Provisória 
sugerida por Caiado, que destina 30% dos recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
-Oeste, FCO, aos Estados da região. Bolsonaro dá si-
nais de que ser pura alegria, nas fotos em que aparece 
ao lado governador. Caiado, por sua vez, tem defen-
dido dentro do Democrata o fechamento de questão 
pela aprovação da reforma da Previdência. Caiado 
ainda conta com o suporte de poder do seu partido 
no comando das duas casas do Congresso, e o maior 
número de ministérios na Esplanada. Mas é fato tam-
bém que os quatro anos do mandato passam rápido. 
Do total de 48 meses, restam menos de 42. Sem con-
tar que ele terá que se desincompatibilizar no início 
de abril de 2022, para concorrer a outro cargo [sena-
dor ou de Presidente da República?]. Em entrevista à 
Globo News em janeiro, ele deixou clara a intenção 
de não concorrer à reeleição, ao proferir duras críticas 
ao instituto. Por isso, quanto maior agilidade melhor, 
na transformação desse capital político em benefí-
cios para o Estado, principalmente a vinda de novos 
recursos para financiar o seu desenvolvimento.

ligaçõEs
Por conta da decisão do pleno do TCE na terça-feira, que re-
jeitou as contas de 2018, dos tucanos marconi Perillo e José 
Eliton, foram disparadas ligações de São Paulo para Goiânia. 
Do outro lado da linha, perguntas do tipo o que foi que eu 
fiz? E cobranças de explicações para justificar as enigmáticas 
e repentinas mudanças ocorridas no novo TCE.

tEmoR
a preocupação geral ontem entre tucanos, com a rejeição das 
contas do governo dos correligionários era para o risco de 
marconi Perillo se tornar inelegível para as próximas eleições, 
caso a decisão seja confirmada pela assembleia Legislativa. 

ah sE Eu tE pEgo...
Passados alguns instantes da leitura da notícia em um jor-
nal ontem, sobre a sessão plenária de terça-feira, do TCE, 
um jornalista embalou um comentário sugerindo que o ex-
-governador marconi Perillo passaria o dia cantarolando o 
refrão do hit de michel Teló, “ah se eu te pego...”, pensando 
em Sebastião Tejota, Carla Santillo e Édson Ferrari. Princi-
palmente nos dois últimos. No último então... 

pêsamEs
Essa coluna se solidariza com presidente do Diário da ma-
nhã, Júlio Nasser Custódio e toda a família, pela morte da 
filha Íngrid Nasser Clímaco Custódio, de 20 anos. o senti-
mento de pêsame é extensivo ao jornalista Batista Custó-
dio, avô de Íngrid, e a toda família Diário da manhã, empre-
sa na qual trabalhei por quase 20 anos.

pRocEssos
Há cogitações em Goiás de que em breve deverão chegar 
ao Senado cópias de vários processos que o senador Jorge 
Kajuru (PSB) responde na Justiça estadual. acredita-se que 
a intenção com o gesto seja demonstrar que o senador, que 
vem adotando posições bastantes críticas em relação a al-
guns segmentos políticos e do Judiciário, também tem suas 
pendências judiciais em Goiás.  

DEmóstEnEs E a aDvocacia

Agora aposentado em definitivo no cargo de procurador de Jus-
tiça, o ex-senador Demóstenes Torres vem atuando como advo-
gado, num  luxuoso escritório, no alto de um prédio na av.136, 
próximo ao Shopping Flamboyant. Com certeza, não faltarão 
bons clientes para a sua banca. 

volta à política
ainda sobre o ex-senador Demóstenes, embora ele venha sinalizan-
do a decisão de não voltar a disputar eleição, políticos de vários par-
tidos têm lhe incentivado a buscar mandato nas próximas eleições. 
Quando às vezes comenta o resultado desfavorável à sua candida-
tura a deputado federal,, em 2018,  Dr. Demóstenes tem ouvido a 
discordância dos interlocutores, por considerar que a eleição de 2018 
foi atípica, principalmente para quem concorreu na chapa situação. É 
fato que a eleição de 2018 foi diferenciada e, segundo entendidos do 
assunto, levará muito tempo para voltar a ocorrer.    

almoço
o ex-deputado Vilmar Rocha almoçou ontem num restaurante de 
comida portuguesa, no Setor marista, com os colunistas do Jornal 
Diário Central, Divino olávio [Notíci@pura] e José Luiz Bittencourt 
Filho [momento político] e o jornalistas Elton Lenine, do Diário da 
manhã. Foi a oportunidade para se colocar alguns assuntos em dia. 

sE atualizanDo
Deputado federal por seis sete mandatos, Vilmar Rocha é talvez 
o único político de destaque de Goiás, que tem a humildade de 
voltar a estudar para se atualizar, com cursos diversos, a cada 
final de mandato. Há cerca de dois meses, ele participou de um 
curso de duas semanas de duração, em Belo Horizonte.  

iRis suRpREEnDE auxiliaREs ao 
pERguntaR sobRE “mutamba”

o prefeito iris Rezende (mDB) deixou um grupo de secretários 
e vereadores, que o acompanhavam durante visita a um par-
que no Jardim das aroeiras, no sábado, 1º/06, numa espécie de 
“saia justa.” ao parar ao lado de uma árvore, quando caminha-
vam pelo bairro, iris quis saber se havia entre os integrantes 
do séquito alguém nascido na zona rural. meio engasgados 
ante a repentina indagação, timidamente alguns ergueram 
o dedo afirmativamente. “Então me respondam, quem sabe 
o nome dessa árvore?”, indagou o prefeito ao grupo. Sem 
convicção, uns chegaram a “chutar” alguns nomes, enquanto 
optaram por um profundo silêncio, até que iris explicou que 
era uma “mutamba”, nome popular da “Guazuma ulmifolia”, 
árvore que produz pequenas frutas de sabor adocicado e que 
podem ser utilizados para fins terapêuticos. 
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DelegaDo sumiu

Presença ativa na manifestação de apoio 
ao governo Bolsonaro, Delegado Waldir 
(PSL) teve presença notada na primei-
ra visita do presidente a Goiânia. assim 
como tem sido notada a sua ausência em 
eventos comandados pelo governador 
Ronaldo Caiado. a decifrar a estratégia 
do bicampeão em votos para a Câmara 
Federal, que está embalado na missão de 
se eleger senador na próxima. 

alinhaDo
Caiado só sorriso, ao receber duas vezes em 
menos de uma semana o presidente Bolso-
naro. E, agora, começando a vislumbrar a 
ajuda para equilibrar as contas. Que pode 
vir através de empréstimo pelo FCo ou no 
Plano mansueto, apresentado à Câmara, 
em Brasília. ou pelos dois. 

sinal laranja
azedou com jeito de não voltar mais a re-
lação da secretária Cristiane Schmidt com 
os deputados da assembleia Legislativa. a 
dona do cofre tem falado desde janeiro na 
necessidade de rever a grana dos depu-

tados. Que está prevista na Constituição. 
Diante de novo embate sobre o tema nessa 
semana, os parlamentares decidiram con-
versar somente com o chefe. É mais uma 
que parece técnico do Vila Nova: perde to-
das, mas continua prestigiada.

De boa
o incidente acontece no momento em que 
deputados ressaltam o bom relacionamen-
to com o governo Caiado.  

bebenDo na fonte
Ronaldo Caiado pode comemorar. Levan-
tamento do instituto Trata Brasil aponta 
Goiás como Estado que menos desper-
diça água: 29%, dez pontos a menos do 
que a média nacional. as perdas da água 
tratada para consumo humano aconte-
cem, em maior parte, por vazamentos 
na distribuição e ligações clandestinas. 
Ponto pra Saneago, que opera o serviço 
na maioria dos municípios. 

balestra em brasília 
Joãozinho Balestra assumiu a Diretoria de 
Planejamento e avaliação na Sudeco. 

tchau, reDe social
Simeyzon Silveira (PSC) abandonou as re-
des sociais. Preferência pelo cara a cara.

no raDar
ao saber que um grupo de cinco verea-
dores estava em São Paulo para conhe-
cer soluções para o transporte coletivo, 
o ex-governador marconi Perillo convi-
dou todos para o jantar. apesar da con-
versa em torno de política, marconi não 
revela plano eleitoral. 

na planície

Vilmar Rocha retomou as aulas na UFG, 
onde é processor, e trabalhar para o fortale-
cimento do PSD em Goiás. Uma das priori-
dades é a candidatura de Francisco Júnior a 
prefeito da capital. 

a nova cara
Jânio Darrot é a cara pretendida pelo PSDB, 
a partir da liderança nacional de João Doria: 
empresário, gestor, sem precisar da política. 
a presidência do partido em Goiás é a prova 
de fogo para voos maiores. 

clima fechaDo
Valparaíso ganhará trem ligando o muni-
cípio a Brasília. Governador do DF, ibaneis 
Rocha (mDB) testou o monotrilho, sem 
Caiado, o que gerou bate-boca. Íris Rezende 
pode ser chamado para apaziguar.

sem essa
Falando nele, Íris prestou contas na Câmara 
Municipal de Goiânia e afirmou que não dis-
puta a reeleição. Convenceu pouca gente.

país gorDo
Brasil tem 32 milhões de obesos. a cirurgia 

bariátrica tem sido a alternativa mais pro-
curada para resolver o problema, com a 
redução de estômago e intestino. Um dos 
bons especialistas da área em Goiás, Leo-
nardo Porto Sebba diz que a procura pela 
cirurgia cresceu quase 50% nos últimos, co-
locando o país no segundo lugar do ranking 
mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. 

casa nova
Chegando aos 25 anos, o Goiânia Noise 
ganhou festa de lançamento no The King 
Estúdios, comandado por Rafael Granja. 
Referência no circuito alternativo, o festival 
acontece em agosto. 

lula livre

Parecer do mP abre caminho para que 
Lula saia do regime fechado. Decisão nas 
mãos do STJ.

marcelohel@gmail.com

meio ambiente 

Caiado e Bolsonaro lançam “Juntos pelo 
Araguaia” para recuperar bacias do rio 
a boa sintonia entre 

os governos mu-
nicipais, estaduais, 

federal e a população deu 
tom ao lançamento do 
programa “Juntos Pelo Ara-
guaia” nesta quarta-feira 
(05), em Aragarças. Com a 
presença do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
o governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, destacou 
que o programa de prote-
ção ao Rio mostrará a to-
dos que o Poder Executivo 
tem consciência ambien-
tal. Segundo o governador, 

as belezas naturais estarão 
preservadas graças à “har-
monia e entendimento, 
colocando cada um como 
parceiro no processo”.

“Nós teremos aqui uma 
união tripartite, e isso vai 
servir de exemplo para 
outros lugares no mun-
do afora”, disse Caiado ao 
ressaltar a data simbólica 
em que o projeto é lança-
do, o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. “Temos aqui o 
maior projeto instalado 
para recuperar bacias de 
um rio, não só no País, mas 

no mundo todo”, comple-
tou. A primeira etapa do 
programa fará a recupera-
ção de 10 mil hectares da 
bacia hidrográfica, sendo 
5 mil em Goiás e 5 mil 
em Mato Grosso. O inves-
timento gira em torno de 
R$ 500 milhões. 

O protocolo de inten-
ções e o acordo de coo-
peração para execução 
do projeto foram assi-
nados durante o even-
to pelo presidente, mi-
nistros e governadores. 
Na ocasião, foi exibido 

um vídeo documentário 
sobre o Rio Araguaia, 
produzido pela Agência 
Brasil Central (ABC).

Bolsonaro, que antes 
de discursar quebrou o 
protocolo de segurança 
e percorreu algumas ruas 
de Aragarças para cum-
primentar os moradores, 
afirmou que a maior gló-
ria de um homem público 
“é ser reconhecido pelas 
suas políticas”. O “Juntos 
Pelo Araguaia”, disse, “é o 
maior exemplo que pode-
mos dar de que estamos 

preocupados com o meio 
ambiente, mas também 
perfeitamente casado 
com a economia, com o 
que desenvolve essa re-
gião, com o que o povo 
precisa e quer. E nossa 
primeira missão é não 
atrapalhar quem quer 
produzir”, comentou, re-
ferindo-se aos produto-
res rurais.  

O “Juntos Pelo Araguaia” 
será realizado por meio 
de uma parceria entre os 
governos de Goiás, Mato 
Grosso e federal. Ao longo 

dos próximos anos, o pro-
grama atuará na recompo-
sição florestal, conserva-
ção de solo e água, além 
de ações paralelas nos 
municípios envolvidos. Go-
vernador de Mato Grosso, 
Mauro Mendes enalteceu a 
aliança formalizada. “Esta-
remos unidos por este Rio, 
unidos por este ideal, para 
que possamos preservar e 
recuperar aquilo que du-
rante tantos anos foi afe-
tado. O Rio Araguaia une 
esses dois estados, está no 
coração do Brasil.”

“O segredo da felicidade 
é fazer do seu dever o seu 

prazer”.  (Ulysses Guimarães)
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Goiânia ganha mais quatro estações 
de bicicletas compartilhadas

a Prefeitura de Goi-
ânia, por meio 
da Secretaria 

Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilida-
de (SMT), lança neste 
domingo, 9, mais quatro 
estações do programa 
de compartilhamento de 
bicicletas GyndeBike. A 
solenidade de inaugura-
ção será às 9 horas, no 
Parque Flamboyant, com 
a presença do prefeito 
Iris Rezende e de todo o 
secretariado municipal.

O projeto da Prefeitura 
de Goiânia, patrocinado 
pela Unimed, e opera-
cionalizado pela Serttel, 
teve inicio em 2016 e 
passa agora a contar com 
20 estações, com 200 bi-
cicletas ao todo. As novas 
estações do GyndeBike 
serão implantadas no 
Parque Flamboyant (uma 
adulto e uma infantil), 

Praça do Sol (uma infan-
til) e Instituto Federal de 
Goiás- IFG (uma adulto).

O secretário Fernan-
do Santana explica que 
a iniciativa da Prefei-
tura de Goiânia visa 
promover a mobilida-
de, incentivando o uso 
de meios alternativos 
para deslocamentos, e 
gerando impactos so-
ciais, ambientais e eco-
nômicos. “A bicicleta é 
um veículo que contri-
bui para a diminuição 
de engarrafamentos, da 
poluição sonora e do ar, 
e que promove melhor 
qualidade de vida, além 
da saúde física e mental 
dos usuários”, diz o ges-
tor da SMT, para quem o 
uso da bicicleta também 
resulta em ganhos eco-
nômicos para a socieda-
de como um todo, pois 
contribui para reduzir os 

custos na saúde pública 
e aumentar o consumo 
de bens e serviços.

Segundo Fernando 
Santana, a malha ciclo-
viária de Goiânia passa 
por uma ampla revita-
lização neste primeiro 
semestre de 2019. De 
acordo com ele, 80% do 
trabalho já estão conclu-
ídos de forma a permitir 
o compartilhamento do 
trânsito entre veículos e 
ciclistas com mais quali-
dade e segurança.

Goiânia tem condi-
ções ideais para a prá-
tica do ciclismo com sua 
geografia plana e já ocu-
pa a sétima posição en-
tre as capitais com maior 
malha cicloviária, tendo 
100 km de ciclovias, ci-
clofaixas e ciclorrotas. 
A extensão é proporcio-
nalmente maior que a de 
São Paulo, com 490 km, 

considerando a popula-
ção das duas capitais.

Para Fernando San-
tana, os centros urbanos 
brasileiros são projetados 
principlamente para os 
carros. “Mudar isso e pro-
mover a integração entre 
os meios de transporte é 
um desafio que exige o 
envolvimento de todos os 
setores da sociedade”, diz. 

Programa GyndeBike da Prefeitura de Goiânia, patrocinado 
pela Unimed, e operacionalizado pela Serttel, passa a 
contar com 20 estações, com 200 bicicletas ao todo
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Ação em Goiás terá atendimento 
gratuito em dermatologia
A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) Regio-
nal Goiás, em parceria com 
a Secretaria da Saúde de 
Goiás (SES-GO), realizam 
no próximo dia 15, das 8 às 
12 horas, o projeto Derma-
tologia em Ação, no Hos-
pital Estadual de Doenças 
Tropicais Dr. Anuar Auad 
(HDT), em Goiânia. Durante 
o evento serão realizados 
atendimentos dermato-
lógicos para prevenir o 
câncer de pele e fazer o 
diagnóstico de psoríase e 
hanseníase. Todos os servi-
ços são gratuitos.

Pelo menos 20 espe-
cialistas trabalharão no 
dia para atender os pa-
cientes que buscarem a 
unidade de forma espon-
tânea. Além da consulta 
dermatológica, alguns 
procedimentos mais sim-

ples também serão re-
alizados durante a ação 
e casos mais complexos 
serão encaminhados para 
o Hospital das Clínicas 
(HC), para dar prossegui-
mento ao tratamento.

“Os pacientes que fo-

rem diagnosticados como 
suspeitos já vão começar 
o tratamento de imediato 
e os casos de alta com-
plexidade serão encami-
nhados imediatamente 
para o HC, onde parte da 
equipe trabalha”, explica 

o médico Marco Chaul, 
um dos responsáveis pela 
campanha. Para ele, a 
ideia desse projeto apro-
xima a sociedade goiana 
para a prevenção e trata-
mento das doenças der-
matológicas e colabora 

para que as equipes de 
dermatologia do HDT e 
do HC possam prestar um 
atendimento de qualida-
de, preventivo e diagnós-
tico às pessoas que bus-
carem o atendimento.

A coordenadora de re-
sidência médica em der-
matologia do HDT, Mirian 
Castilho, lembra que essa 
é uma oportunidade para 
os pacientes que aguar-
dam consulta dermatoló-
gica preventiva buscarem 
o atendimento. “Precisa-
mos aproximar a derma-
tologia para a prevenção 
e tratamento de doenças 
e essa é uma oportuni-
dade para pacientes com 
lesões dermatológicas 
terem acesso ao espe-
cialista”. Mirian Castilho 
ressalta ainda que é fun-
damental a consciência 

da população para a der-
matologia, muitas vezes 
lembrada apenas para a 
questão estética.

Durante a ação, a par-
te ambulatorial e demais 
seções do HDT estarão 
disponíveis para os médi-
cos voluntários e a equi-
pe de residência médica 
em dermatologia da uni-
dade. O hospital também 
cede  as equipes admi-
nistrativa e de enferma-
gem que vão auxiliar nos 
atendimentos realizados 
durante o projeto.

Além da ação do dia 
15 de junho em Goiânia, 
também estão previstas 
outras três ações do pro-
jeto Dermatologia em 
Ação pelo interior do Es-
tado, propiciando atendi-
mento de qualidade para 
todos os goianos.
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Gyndebike 
-O projeto foi inaugurado em 
outubro de 2016 e começou 
a ser implantado na Praça do 
Sol, no setor Oeste da capital.
-Desde 2016 já foram realiza-
das 175 mil viagens.
-O Sistema GyndeBike é 
composto por Estações in-
teligentes, com 10 bicicle-
tas em cada, conectadas a 

uma central de operações 
via wireless, alimentadas 
por energia solar, dis-
tribuídas em pontos estra-
tégicos da cidade, onde os 
Clientes cadastrados po-
dem retirar uma Bicicleta, 
utilizá-la em seus trajetos 
e devolvê-la na mesma, ou 
em outra Estação.
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 De acordo com o The Hollywood 
Reporter, o canal americano Bravo se 
uniu à produtora JuVee, de Viola 
Davis e Julius Tennon, para produzir 
uma série documental chamada “in a 
man’s World”.

 a cantora miley Cyrus realizou o 

lançamento de seu novo EP, “She is 
Coming”. o trabalho havia sido 
anunciado alguns dias antes por um 
post nas redes sociais da cantora.

 Estreia nas salas de cinemas de todo 
o país o elogiado “inocência Roubada“, 
vencedor de dois prêmios César e 

exibido na famosa mostra “Un Certain 
Regard”, no Festival de Cannes.

 Foi confirmada a informação de que 
a Parada do orgulho de Nova York, que 
acontece no próximo dia 30 de junho, 
receberá além de Pabllo Vittar a 
cantora madonna.

BRaZZa
No dia 8 de junho o Festival de 

Churrasco Brazza realizará sua segunda 
edição em anápolis. Para quem gosta 

de fartura o festival terá 1 tonelada 
de carne, comandada por assadores 

de peso, 1.000 litros de cerveja puro 
malte gelada e 8 horas de música para 

todos os gostos. as apresentações 
ficarão por conta da Banda Folkers, o 

sertanejo de Leandro Kato e o blues 
de Flávio Robbie. o festival tem 

como objetivo levar as pessoas uma 
experiência única, através do estilo 

rústico e ao mesmo tempo sofisticado.

ENcoNTRo coM FÃs
a ex-BBB, Hariany almeida, tem um 

encontro marcado com seus fãs e 
admiradores, na sexta-feira, dia 07 de 

junho, a partir das 20h, no Passeio das 
Águas Shopping. a goiana baterá um 
papo sobre fama, planos de carreira, 

mudança de vida e muito mais. a ação 
é gratuita, mas quem quiser tirar 

fotos com ex-sister, basta doar um 
quilo de alimento não perecível e 
retirar a liberação em um balcão 

montado em frente à Renner a partir 
das 10h, no dia do evento. Serão 

disponibilizadas 300 pulseiras.

NaMoRaDos
Para celebrar o Dia dos Namorados o 

Boticário traz como proposta presentes 
para toda forma de amor. Com kits 

exclusivos em embalagens de design 
bem-humorado a ideia é provocar 

reações divertidas antes mesmo dos 
produtos serem abertos. as opções 

prometem conquistar todos os 
corações, desde os mais moderninhos 

até os mais convencionais e ajudar seus 
consumidores a conquistar o crush ou a 

se declarar para um amor de longa data.

FacE DaY
atendendo a demanda de pacientes, 
o cirurgião plástico armando Teixeira 

e a dermatologista alessandra Serquiz 
realizarão a 2º edição do Face Day, 

hoje, 6 de junho. o projeto consiste 
no atendimento em conjunto a 

pessoas que desejam se submeter a 
procedimentos estéticos faciais. o 

casal de médicos realiza o diagnóstico 
e recomenda o tratamento adequado 

para uma perfeita harmonização 
facial. o atendimento será na Clínica 
Performance Place, no Setor oeste.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Queen - o Teatro Rio Vermelho receberá na noite deste domingo, às 21h do dia 9 de junho, o espetáculo “Queen Experience in Concert”. 

Aniversário - o Badalado Promoter de maceió, Wilton 
Rocha está nos preparativos do seu aniversário dia 10 de 
junho às 20h no boteco 082 com as atrações Dj Kaka Farias, 
sax passos jr , Dj lyah luk e o violinista Tércio smith. 

2 3

4

Nova coleção - o empresário do ramo de moda masculina 
Ranniere almeida informa que a nova coleção de camisas, 
camisetas e blazeres já está disponível em seu showroom. 
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04 – Coach - a coach de felicidade e theta-healer 
Luciana mesquita vem a Goiânia no próximo domingo, 
dia 09, para conduzir a cerimônia do cacau, que acontece 
no Jardim Secreto, no Setor marista, das 17 às 20h.
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encontrinho 

Hariany Almeida promove encontro 
com fãs no Passeio das Águas Shopping

Quem acompanhou 
a goiana Hariany 
Almeida dentro da 

casa do Big Brother Bra-
sil (BBB) agora terá uma 
oportunidade de conhecer 
e conversar de perto com 
a ex-sister. Nesta sexta, dia 
07 de junho, Hari, como 
é carinhosamente cha-
mada, tem um encontro 
marcado com seus fãs e 
admiradores, a partir das 
20h, no Passeio das Águas 
Shopping. No bate-papo, 
que será comandado pelo 
jornalista Matheus Ribei-
ro, ela irá falar sobre fama, 
planos de carreira, mudan-
ça de vida e muito mais.

A ação é gratuita, mas 
quem quiser tirar fotos 
com a Hariany, basta doar 
um quilo de alimento não 
perecível e retirar a libera-
ção em um balcão monta-
do em frente à Renner a 
partir das 10h, no dia do 
evento. Serão disponibi-
lizadas até 300 pulseiras. 
As doações serão entre-

gues para uma instituição 
de caridade de Senador 
Canedo. “Desde que saí do 
BBB quero realizar um en-
contro com meus fãs, po-
rém devido a vários com-
promissos não consegui. 
Então surgiu essa oportu-
nidade e eu não poderia 
perder. E nada melhor do 
que fazer o bem, por isso 
resolvi também ajudar vá-
rias pessoas que precisam. 
É uma forma de agradecer 
todo o carinho que ando 
recebendo”, afirma Hari.

A goiana diz que ainda 
está aprendendo a lidar 
com todo o reconheci-
mento dos fãs em ruas 
e aeroportos. “Estou me 
acostumando, às vezes fico 
um pouco assustada com a 
proporção que tudo tomou 
com o BBB, mas só tenho 
a agradecer. Todos os dias 
recebo mensagens de pes-
soas que se identificam 
comigo, mensagens de 
carinho, de compreensão 
e pessoas torcendo pelo 

meu sucesso. É incrível 
saber que tem tanta gente 
gosta de mim do jeito que 
eu sou. Aos poucos estou 
me acostumando e faço 

questão de atender todos. 
Só estou tendo essa opor-
tunidade por causa deles. 
É um prazer atender to-
dos”, completa.

Sobre o futuro Hariany, 
que estudava Desing de 
Moda, até entrar no BBB, 
diz que pretende con-
tinuar estudando, mas 

que também aproveita 
o momento para desen-
volver novos projetos. 
“Estou planejando muito 
conteúdo novo, como in-
fluencer e modelo, estou 
muito animada para co-
locar tudo em prática. Já 
voltei a estudar assuntos 
fora da faculdade, tenho 
estudado sobre moda, be-
leza e imagem com ajuda 
das pessoas ao meu redor 
e pretendo terminar meu 
curso no futuro. Quero me 
tornar uma profissional 
mais completa, agregar na 
vida das pessoas”, explica.

Ainda na disputa pelo 
prêmio do reality, Hariany 
se tornou a primeira parti-
cipante da edição a alcan-
çar a marca de 1 milhão de 
seguidores no Instagram. 
Hoje, o perfil já alcançou 
4,7 milhões. Ao sair da 
casa e saber do feito, um 
susto e a certeza de que 
as pessoas gostaram de 
sua participação. “Foi mui-
to bom perceber que eu 
fui acolhida aqui fora, só 
tenho a agradecer a Deus 
e minha família por tudo. 
Sou grata a todos por tudo 
que está acontecendo na 
minha vida e que ainda vai 
acontecer. Agora é focar no 
futuro e trabalhar muito 
pra alcançar meus sonhos”, 
finaliza a Ex-BBB.

Evento acontece na próxima 
sexta-feira, dia 07 de junho, a 
partir das 20h. Quem quiser tirar 
fotos com a ex-BBB deverá doar 
1 kg de alimento não perecível
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conhecimento 

Filósofo Luiz Felipe Pondé ministra 
palestra na Vitrine do Conhecimento

O filósofo e escritor Luiz 
Felipe Pondé, um dos 
mais importantes pen-
sadores brasileiros, irá 
ministrar a palestra. Os 
desafios da mudança, 
na Vitrine do Conheci-
mento no dia 26 de ju-
nho, às 19h30, no Deck 
Sul 1, no Flamboyant 
Shopping Center.

Colunista semanal da 
Folha de São Paulo, Pondé 
apresentará em sua pa-
lestra, de forma bem-hu-
morada, diversos aspectos 
que mostram como a 
sociedade contemporâ-
nea evita as dificuldades 
relacionadas a qualquer 

tipo de mudança.  
Para conferir a pales-

tra é preciso acessar o 
site do Flamboyant Sho-
pping Center e fazer seu 
cadastro prévio, de 5 a 26 
de junho. Após o agenda-
mento, o cliente partici-
pante deverá ir ao balcão 
de trocas, no dia e horário 
marcado, para confirmar 
sua participação e fazer 
a doação de um livro de 
literatura infantil em per-
feito estado de conserva-
ção. O período da troca 
de ingressos no balcão 
será entre os dias 11 e 
26 de junho. O stand 
fica localizado no Flam-

boyant Shopping Cen-
ter - Stand Flamboyant 
Social - Piso 1, em fren-
te ao banco Bradesco.

Pondé é considera-
do um dos mais provo-
cadores e interessantes 
pensadores brasileiros. 
Filósofo, escritor, ensa-
ísta e um dos mais re-

quisitados palestrantes 
do país, é pós-doutorado 
em Epistemologia pela 
Universidade de Tel Aviv, 
vice-diretor da Faculdade 
de Comunicação da FAAP, 
onde também é professor 
de Filosofia, e na PUC-SP, 
onde ministra aulas de 
Ciências da Religião.

Di
vu

lg
aç

ão

- 5 a 26 de junho, cadastro prévio pelo site  “http://www.flamboyant.
com.br/”www.flamboyant.com.br. Após o agendamento, o cliente 
participante deverá ir ao balcão de trocas, no dia e horário marcado, 
para confirmar sua participação e fazer a doação de um livro de lite-
ratura infantil em perfeito estado de conservação. 
Local de troca: Flamboyant Shopping Center - Stand Flamboyant 
Social - Piso 1, em frente ao banco Bradesco.

troca de ingresso:
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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

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem com-
promisso, 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. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : 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 aCEi-
To TRoCa E FiNaNCio WHaT-
SaPP: (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$. En-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. Não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUa TV10 
QD 6 LT 1 ST TRoPiCaL VERDE 
PRÓXimo ao PoSTo Com-
BUSTiVEL PQ iND. Joao BRaZ. 
maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Futebol Feminino 

Seleção viaja para a França sem garantir 
presença de Marta na estreia no Mundial

A penúltima etapa 
de preparação da 
seleção brasileira 

para a disputa da Copa 
do Mundo Feminina se 
encerrou sem a garan-
tia de que Marta poderá 
participar da estreia da 
equipe no torneio. Nes-
ta quarta-feira, o elenco 
comandado por Vadão 
se despediu de Portimão, 
onde vinha treinando há 
duas semanas, e viajou 
para Grenoble, onde vai 
encarar a Jamaica no pró-
ximo domingo.

Nos 15 dias em que 
treinou na cidade portu-
guesa, a seleção teve um 
grande susto, com a lesão 
na coxa esquerda sofrida 
por Marta em 24 de maio. 
Na última terça-feira, após 

vários dias de tratamento, 
a craque correu em volta 
do gramado ao lado de um 
dos preparadores físicos 
da seleção, em um traba-
lho em separado do res-
tante do grupo, que reali-

zou um coletivo em campo 
reduzido. Ainda assim, é 
cedo para assegurar a sua 
presença no compromisso 
do fim de semana, como 
explicou Marco Aurélio 
Cunha, coordenador de se-

leções femininas da CBF.
“Ainda é precipitado 

falar do retorno da Marta 
para o primeiro jogo dian-
te da Jamaica, mas ela já 
está correndo no campo. O 
Dr. Nemi já avaliou, o exa-

me de imagem foi muito 
positivo com a cicatrização 
da área lesada”, explicou o 
dirigente em entrevista ao 
site oficial da CBF.

Além de Marta, a sele-
ção tem outras duas joga-

doras em fase de transição 
após se lesionarem: Erika, 
que teve entorse no tor-
nozelo esquerdo, e Luana, 
com edema inflamatório 
na região do quadríceps da 
coxa esquerda.

Jogo da seleção 
será no próximo 
domingo
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