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Dia Da impREnsa

A força da imprensa é 
capa de mudar a história

no final de março de 
1979, logo após Ary 
Valadão ser empos-

sado governador de Goiás 
por indicação do regime 
militar, os jornais O Popu-
lar e Opção divulgaram 
manchetes parecidas so-
bre a surpreendente esco-
lha, de forma indireta, do 
mineiro Rogério Gouthier 
Fiúza para ocupar a Pre-
feitura de Goiânia, em 
substituição ao prefeito 
afastado Hélio Mauro, li-
gado ao ex-governador 
Irapuan Costa Júnior.

A notícia caiu como 
bomba no plenário da As-
sembleia Legislativa, uma 
vez que a informação era 
desconhecida até mesmo 
por deputados aliados do 
Palácio das Esmeraldas e 
acabou gerando uma rea-
ção em cadeia da dissidên-
cia arenista, à época co-
mandada por Adjair Lima, 
Wander Arantes, Wolney 
Siqueira, Paulo Resek e 
Habib Issa. Duas semanas 
depois, exatamente no dia 
9 de abril, por uma diferen-
ça de apenas um voto, o 
nome de Rogério Gouthier 
foi rejeitado em Plenário 
com a ajuda de parlamen-
tares da oposição, lidera-
dos por Derval de Paiva, 
João Divino Dornelles, 
Costa Lima e Waterloo 
Araújo, todos do MDB.

Este episódio, que arre-
feceu ainda mais a briga 
política entre os grupos 
liderados por Valadão e 
Irapuan, é lembrado pelo 

jornalista Ivan Mendonça 
como exemplo concreto 
da força da imprensa como 
instrumento capaz de mu-
dar os rumos da história.

Repórter do Jornal Op-
ção naquela época, com 
circulação diária, Ivan 
lembra até hoje da radi-
calização e da tensão que 
predominaram na sessão 
noturna daquele dia, após 
a confirmação da notícia. 
Posteriormente, vale lem-
brar, Ary Valadão patroci-
nou a posse no cargo do 
presidente da Câmara de 
Goiânia, Daniel Antônio 
(MDB), mas foi obrigado a 
capitular diante do poder 
político de Irapuan em 
30 de junho daquele ano, 
indicando à aprovação 
da Assembleia o nome 
do ex-presidente do Ban-
co do Estado de Goiás 
(BEG), Índio Artiaga. Des-
necessário dizer que ele 
foi aprovado por ampla 
maioria em plenário.

Momentos 
históricos

Servidor da Assembleia 
Legislativa de Goiás há 
35 anos — ele foi nomea-
do em 1984 —, Ivan Men-
donça vivenciou outros 
momentos históricos em 
plenário, como a eleição 
de sete deputadas na 16ª 
legislatura e a briga (bri-
ga mesmo, contenda físi-
ca) dos deputados Heli 
Dourado (PDS) e Mauro 
Borges Júnior (MDB), em 

1980, tendo como pano 
de fundo a implantação 
do Projeto Rio Formoso.

Ivan também fez a 
cobertura da morte dos 
deputados Costa Lima e 
Solon Amaral, além do 
velório de Pedro Ludovi-
co Teixeira, realizado no 
saguão do Palácio Alfredo 
Nasser. Todos esses fatos, 
aliás, fazem parte de um li-
vro de memórias que Ivan 
Mendonça pretende lançar 
no próximo dia 1º de julho, 
no Salão Nobre da Assem-
bleia Legislativa.

Para o jornalista, que 
trabalhou ainda no Cin-
co de Março, Folha de S. 
Paulo, O Popular, Jornal da 
Segunda, Tribuna do Pla-
nalto, O Hoje e Diário da 
Manhã, o Poder Legislativo 
não tem mais o protago-
nismo das décadas de 60 
a 90, marcadas por belos 
discursos e pela defesa 
de causas ideológicas. Ele 
acredita, no entanto, que 
o Parlamento é o maior 
fiador da democracia. “Se 
os governantes já gostam 
de mandar por Leis De-
legadas, imagine se eles 
não precisassem pedir o 

aval para seus projetos”, 
brinca ele, indicando o 
repasse do duodécimo, 
algo em torno de 3% da 
arrecadação do Estado, 
como fator essencial para 
se garantir a independên-
cia do Parlamento.

Questionado sobre as 
frequentes críticas recebi-
das pelo Legislativo, mui-
tas vezes em maior inten-
sidade se comparadas aos 
demais poderes, Ivan Men-
donça defende a liberdade 
da imprensa, mas esclarece 
que o Parlamento é o úni-
co poder de portas abertas, 
escancaradas à população. 
“Qualquer pessoa pode ter 
acesso à Assembleia e aos 
gabinetes dos deputados, 
além de lhe ser franque-
ada as sessões realizadas 
em plenário ou nas co-
missões técnicas. Tudo é 
aberto, nada é proibido”, 
diz ele, indagando: “O cida-
dão comum pode chegar e 
ir entrando no Palácio das 
Esmeraldas ou no Tribunal 
de Justiça? Ele tem fácil 
acesso ao governador, aos 
desembargadores, conse-
lheiros e ministros? Claro 
que não. Na melhor das 

hipóteses, ele pode até ser 
recebido, mas terá de apre-
sentar um motivo, uma 
agenda. Além do mais, 
apesar de ter direito cons-
titucional ao duodécimo, 
o repasse é tratado como 
dádiva do Poder Executivo, 
que é o dono do cofre”.

Transparência
Sobre o Dia da Impren-

sa, comemorado em 1º 
de junho, Ivan Mendonça 
considera que ela é funda-
mental para a garantia e 
consolidação da democra-
cia. Ele aplaude a criação 
de Portais de Transparên-
cia em todos os órgãos 
da administração pública 
até como forma de inibir 
eventuais deslizes de seus 
gestores. “A sensação de 
impunidade é que incen-
tiva a corrupção”, enfatiza 
ele, citando o processo 
que culminou com o im-
peachment do presidente 
Fernando Collor, em 1989. 
“O ex-presidente Lula não 
estaria hoje na cadeia se 
a Operação Lava Jato não 
tivesse acreditado, lá em 
2009, nas denúncias de 
lavagem de dinheiro en-

volvendo o doleiro Alberto 
Youssef e o ex-deputado 
José Janene, no Paraná.”

Ao concluir, Ivan Men-
donça fala a contragosto 
dos ousados limites da 
liberdade de expressão 
nas redes sociais. Assumi-
damente pouco afeito à 
tecnologia digital, ele ad-
mite que indiretamente 
acabou cometendo grave 
erro, por comodismo, em 
não ter aderido às novas 
tecnologias da comunica-
ção, mas se vangloria, de 
certa forma, de ter sido 
preservado pelo que cha-
ma de exageros da ma-
nifestação de opinião no 
twitter e seus derivados.

Na sua concepção, o di-
reito de expressão às vezes 
atropela o respeito que de-
veria prevalecer na relação 
de jornalistas e seus per-
sonagens, podendo induzir 
ilações não verdadeiras. 
E a resposta nunca está à 
altura do estrago causado. 
“O livre exercício do direito 
de opinar, criticar, comen-
tar e denunciar algum fato 
ou pessoa exige reflexão, 
responsabilidade e ética”, 
destaca Ivan Mendonça.

oPiNiÃo É Do JoRNaLiSTa iVaN 
mENDoNÇa, LEmBRaNDo aiNDa 
QUE o LEGiSLaTiVo É o ÚNiCo 
PoDER DE PoRTaS aBERTaS 
À PoPULaÇÃo. a ENTREViSTa 
ENCERRa SÉRiE ESPECiaL SoBRE 
Dia Da imPRENSa
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saúde

OMS alerta para epidemia de DSTs 
na era dos aplicativos de encontros

a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
fez um alerta na 

quinta-feira (6) para a 
falta de progresso na 
redução da transmissão 
de doenças sexualmen-
te transmissíveis (DSTs) 
e recomendou o uso de 
camisinha para impedir 
essa disseminação.

Um relatório da OMS 
revelou que a cada dia 
são registrados no mun-
do mais de 1 milhão de 
casos de doenças sexual-
mente transmissíveis.

De acordo com dados 
mais recentes, em 2016 
houve mais de 376 mi-
lhões de novas infecções 
de clamídia, gonorreia, sí-
filis e tricomoníase. Esse 
número é praticamente 
o mesmo de 2012, o que 
mostra uma estagnação 
na redução da transmis-
são de DSTs.

“Estamos vendo uma 
falta de progresso pre-

ocupante na luta para 
impedir a disseminação 
de infeções sexualmen-
te transmissíveis em 
todo o mundo”, disse o 
diretor-geral de Pre-
paração e Resposta a 
Emergências da OMS, 
Peter Salama. Ele pediu 
que autoridades garan-
tam que todos tenham 
acesso aos serviços ne-
cessários para prevenir 
e tratar essas doenças.

Infecções
De acordo com a OMS, 

em 2016 foram registra-
dos 127 milhões de no-
vos casos de clamídia, 87 
milhões de gonorreia, 6,3 
milhões de sífilis e 156 
milhões de tricomoníase.

Essas infecções são as 
mais prevalentes entre 
pessoas com idades en-
tre 15 e 49 anos.

“Em média, uma em 
cada 25 pessoas no mun-
do tem pelo menos uma 

destas quatro DSTs”, res-
saltou a organização.

Segundo a especia-
lista em infecções sexu-
almente transmissíveis 
da OMS, Teodora Wi, há 
a preocupação de que 
o uso do preservativo 
possa estar diminuindo, 
já que as pessoas perde-
ram o medo de contrair 
o HIV com o surgimento 
de tratamentos antivi-
rais mais eficazes.

Wi afirmou que as pes-

soas estão mais compla-
centes com a proteção 
e ressaltou que isso é 
extremamente perigoso 
num momento em que 
relações sexuais se tor-
naram mais acessíveis 
com os aplicativos de 
encontro.

Raramente essas doen-
ças apresentam sintomas 
no início e, por isso, mui-
tos dos doentes não sa-
bem que estão infectados 
e precisam de tratamento, 

permitindo desta maneira 
que essas DSTs continuem 
se espalhando. “Considera-
mos uma epidemia oculta, 
uma epidemia silenciosa e 
perigosa”, ressaltou Mela-
nie Taylor, uma das autoras 
do relatório da OMS.

Se não forem tratadas 
corretamente, as DSTs 
podem causar graves 
danos, incluindo doen-
ças cardíacas e neuro-
lógicas, infertilidade, 
abortos e aumentam o 

risco de contrair o HIV.
Elas são transmiti-

das principalmente pelo 
contato sexual despro-
tegido, mas também po-
dem passar da mãe para 
o bebê durante a gravi-
dez ou no parto.

O uso da camisinha é o 
método mais eficaz para 
a proteção contra a trans-
missão de DSTs. A OMS 
também enfatizou a im-
portância da educação se-
xual para a prevenção.

Um relatório da omS revelou 
que a cada dia são registrados no 
mundo mais de 1 milhão de casos de 
doenças sexualmente transmissíveis
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Cantor Serguei morre em Volta Redonda aos 85 anos
Morreu hoje (7) o cantor 
Serguei, aos 85 anos. Ele 
estava internado no Hos-
pital Regional do Médio 
Paraíba Doutora Zilda Arns 
Neumann, em Volta Re-
donda, no estado do Rio 
de Janeiro. Sofria de Al-
zheimer e foi transferido 
no mês passado de Saqua-
rema, onde morava, para 
Volta Redonda. A causa da 
morte não foi divulgada.

Filho de um executivo 
da IBM e de uma dona 
de casa, Sergio Augusto 
Bustamente, Serguei, é 
considerado o roqueiro 
mais antigo do Brasil. 
Nascido em 8 de novem-
bro de 1933, até pou-
co tempo ainda estava 
em atividade com a sua 
banda Pandemonioum, 
em shows pelo país.

Entre as façanhas con-
tadas pelo artista, consta 

que assistiu ao lendário 
festival de rock em Woo-
dstock, nos Estados Uni-
dos, nos anos 1960; ci-
ceroneou Janis Joplin em 
sua visita ao Brasil, e é 
considerado cantor oficial 
do grupo Hell’s Angels.

Serguei cresceu na Ti-
juca, na zona norte do 
Rio, mas na adolescência 
foi morar com a avó ma-
terna no Estados Unidos. 
Ganhou o apelido de Ser-
guei na infância porque 
um amigo, que era russo, 
não conseguia pronunciar 
o seu nome correto.

De volta ao Brasil, ten-
tou emprego como bancá-
rio e comissário de bordo, 
mas percebeu que sua vo-
cação era a música. No seu 
currículo, estão apresenta-
ções nas edições do Rock 
in Rio em 1991 e em 2001.

Fixou residência em 

Saquarema, na Região 
dos Lagos, no estado 
do Rio, onde transfor-
mou a sua casa em um 
museu do rock.

Divino do rock
Em uma entrevista em 

2007, contou como co-
nheceu o ritmo. “Foi uma 
questão de feeling, de ou-
vir e pensar: “Que isso? Ah, 

que legal!’ Conheci Chuck 
Berry e seu rhythm and 
blues e a batida do rock ‘n 
roll, Little Richard e a sua 
beleza não só física, mas 
com charme e glamour, o 
que já não tem mais por 
aí. [A música] ‘Rock Around 
the Clock’ marcou muito a 
minha vida”,  disse.

Na adolescência, Ser-
guei morou em Nova York 

e, antes de seguir a carrei-
ra musical, trabalhou como 
comissário de bordo de 
empresas de aviação, e, de 
acordo com uma de suas 
biografias, foi demitido por 
insistir em cantar rock para 
os passageiros, no sistema 
de som das aeronaves. “Era 
um hippie de jet-set. Pen-
sava: como é que eu vou 
viajar o mundo?”, dizia.

Em 1982, mudou-se 
para Saquarema, onde 
criou o Templo do Rock. 
Além de receber hóspe-
des, permitia que os vi-
sitantes acampassem no 
quintal. Costumava mar-
car presença nos encon-
tros de motociclistas e 
festivais de música inde-
pendente para incentivar 
os novos talentos.

“Divino do rock”
Serguei dizia ter dois 

vícios: o rock e o sexo. Nos 
anos 2000, revelou, em 
uma entrevista, ser panse-
xual e afirmava ter tido 
um relacionamento com 
a estrela do rock Janis Jo-
plin. “Era uma mulher bai-
xinha e muito chata, por-
que era muito mandona e 
ia do 8 ao 80, uma garota 
rebelde. Mas nunca nin-
guém cantou ou vai can-
tar como ela”, afirmava.

Na mesma época, ou-
viu de um fã que ele era o 
“divino do rock” e, a partir 
de então, pedia para ser 
tratado dessa forma.

O próprio Serguei con-
tava o motivo: “Já me cha-
maram de tudo, de arquivo, 
dinossauro e tudo. Aí, dia 
desses passou um garoto 
lá em Novo Hamburgo e 
falou: ‘Serguei, você é di-
vino!’. Lembrei da Elizeth 
Cardoso, a Divina, e gostei.”
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aparecida de goiânia

Ala infantil do HMAP completa um mês de 
funcionamento com atendimento de excelência

na quinta-feira, 6 de 
junho, a ala infantil 
do Hospital Mu-

nicipal de Aparecida de 
Goiânia (HMAP) completa 
um mês da sua abertura, 
realizada antecipadamen-
te pelo prefeito Gustavo 
Mendanha para ampliar a 
atenção às crianças duran-
te a crise do atendimento 
pediátrico em Goiás. Agora, 
a nova ala já contabiliza 
mais de 140 diárias de UTI, 
cerca de 90 atendimen-
tos ambulatoriais e 70 
internações atendendo às 
crianças e adolescentes do 
município, da Região Me-
tropolitana e do interior 
do Estado, com vagas or-
ganizadas pelo Complexo 
Regulador de Aparecida.

Com 10 leitos de UTI 
pediátrica, 15 aparta-
mentos com 30 leitos de 
enfermaria infantil, as ati-
vidades na ala seguem o 
cronograma de atendi-
mento gradual. “Inaugura-
mos essa ala infantil com 
estrutura e equipamentos 
de ponta e profissionais 
altamente capacitados 
para que nenhuma criança 
sofra sem atendimento ou 
perca a vida por falta de 
leitos. Em apenas um mês já 

atingimos 62% da taxa de 
ocupação, oferecendo ser-
viços de alto nível. Em Apa-
recida, a Saúde é uma prio-
ridade e trabalhamos para 
oferecer mais e melhores 
atendimentos à população”, 
enfatiza o prefeito.

Humanização, 
segurança 
e conforto

Para atender de ma-
neira humanizada com 
foco na segurança e no 
conforto dos pacientes, 
cada apartamento da ala 
pediátrica tem apenas 
dois leitos, além de camas 
para os acompanhantes, 
ar condicionado e tele-
visão. Os ambientes são 
enfeitados com adesivos 
coloridos e a ala conta 
com brinquedoteca e re-
feitório próprio adaptado 
para o público infantil. O 
secretário de Saúde Ales-
sandro Magalhães salienta 
que a assistência prestada 
aos pequeninos no HMAP, 
além de ser acolhedora, 
reforça “a independência 
que buscamos na nossa 
rede em Aparecida, evitan-
do, quando possível, en-
caminhar pacientes para 

outros serviços, a não ser 
em casos específicos”. Ele 
ainda acrescenta que até o 
final do ano planeja abrir o 
Hospital para todos os ti-
pos de cirurgias eletivas, a 
hemodinâmica e a cirurgia 
cardíaca.

Impacto positivo 
na rede

Todas as vagas e ser-
viços do HMAP são regu-
lados pela Secretaria de 
Saúde de Aparecida (SMS) 
que encaminha quem pre-
cisa e deve ser atendido lá, 
desde a área ambulatorial 
(consultas agendadas) até 
as urgências, emergências 
e internações clínicas. A 
diretora de Urgências da 
SMS, Amanda Melo, frisa 
que o HMAP é “imprescin-
dível e nossa rede teve um 
excelente impacto positi-

vo com a abertura desta 
ala pediátrica. Há cerca de 
dois meses enfrentávamos 
um momento crítico de 
falta de leitos de pediatria 
no Estado e nossas UPA´s 
e Cais estavam superlota-
dos de crianças que preci-
savam de atendimento ou 
internação. Mas estive, por 
exemplo, nas UPA´s Brasi-
con e Buriti Sereno nesta 
semana e percebi que as 
observações pediátricas 
estavam vazias porque 
os pacientes que têm ne-
cessidade de internação 
têm sido encaminhados 
e devidamente acolhidos 
no HMAP, que atende às 
crianças muito bem”.

Gestão planejada 
e eficiente

O prefeito Gustavo 
Mendanha destaca que 

o ministro da Saúde já 
colocou à disposição de 
Aparecida os recursos ne-
cessários para a aquisição 
do restante dos equipa-
mentos do HMAP e que 
até o fim do ano, toda a 
unidade estará em pleno 
funcionamento. Eviden-
ciando algumas das princi-
pais ações de seu governo 
na Saúde e o que ainda virá, 
ele cita a qualificação dos 
profissionais junto ao hos-
pital paulista Sírio-Libanês, 
reconhecido nacionalmente 
como unidade de excelên-
cia, os novos equipamentos 
já em funcionamento nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e na UPA Flamboyant, 
o Centro de Especialidades 
que será inaugurado bre-
vemente, mas que já está 
em atividade, e os proje-
tos para ampliação dos 
serviços de maternidade e 

criação de um hospital de 
combate ao câncer.

Maior Hospital 
Municipal goiano

Inaugurado no fim 
de dezembro de 2018, o 
HMAP é o maior hospital 
do Estado construído por 
uma prefeitura. A unidade 
tem 230 leitos, sendo 30 
UTIs, 20 leitos destinados 
à urgência e 180 aparta-
mentos. Quando estiver 
em pleno funcionamento, 
ele terá capacidade para 
realizar, mensalmente, 
cerca de 1,2 mil aten-
dimentos de urgência e 
emergência, mais de 900 
internações, 11 mil atendi-
mentos ambulatoriais e 25 
mil exames. Serão ofereci-
das, ainda, cirurgias geral, 
pediátrica, ortopédica, car-
díaca e urológica.

Com 10 leitos de UTi pediátrica, 
15 apartamentos com 30 leitos de 
enfermaria infantil, as atividades 
na ala seguem o cronograma de 
atendimento gradual
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Procon Goiânia alerta sobre 
preços para o Dia dos Namorados
Variação de até 142% em 
alguns produtos. Foi o que 
constatou uma pesquisa 
de preços de presentes 
para o Dia dos Namorados 
feita pela Superintendên-
cia de Proteção e Defesa 
do Consumidor Municipal 
(Procon Goiânia), divul-
gada nesta sexta-feira, 7, 
a pesquisa de preços de 
presentes para o Dia dos 
Namorados. A data é a ter-
ceira mais importante em 

vendas para o comércio. O 
órgão alerta sobre a im-
portância para a pesquisa 
antes da compra.

Entre os produtos es-
tão, perfumes, eletrônicos, 
cestas de café da manhã, 
serviços como churras-
carias, vasos de orquídea, 
este último foi constatada 
a maior diferença de preço 
encontrada com variação 
de 150%, entre R$ 70,00 
e R$ 170,00. Os pesquisa-

dores alertam que o preço 
da planta difere entre os 
estabelecimentos visita-
dos, por isso, é importante 
o consumidor avaliar a es-
pécie do produto. 

Já para os casais que 
procuram um jantar ro-
mântico no próximo dia 
12, a pesquisa do Procon 
mostrou variação de 42% 
nas churrascarias da capi-
tal, onde o preço do rodízio 
por pessoa, varia entre R$ 

79,90 à R$ 55,90.  
Para o titular do Procon, 

Walter Silva, a ação busca 
auxiliar o consumidor no 
momento da compra, pos-
sibilitando um melhor pla-
nejamento e economia. “A 
pesquisa revela variações 
percentuais entre produtos 
da mesma marca, o que 
possibilita uma referência 
ao consumidor através de 
preços médios obtidos da 
amostra pesquisada’, lembra.
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 A Netflix pegou de surpresa os fãs de 
“La Casa de Papel”, com o lançamento 
do primeiro trailer da 3ª temporada da 
produção, que chega à plataforma no 
próximo mês de julho.

 Nala aparece com a voz de Beyoncé 

pela primeira vez em teaser de “O Rei 
Leão” e a estreia será dia 17 de julho.

 “Game of Thrones” terminou no mês 
passado, mas Sophie Turner, atriz que 
deu vida à Sansa Stark, comentou que 
toparia reviver a personagem daqui 

uns anos.

 A sexta temporada de “Silicon 
Valley” será a última do programa. Os 
criadores e showrunners da série, Mike 
Judge e Alec Berg falaram sobre isto ao 
The Wrap.

TERÇA GASTRONÔMICA
Em sua sexta temporada, a Terça 

Gastronômica Flamboyant anuncia a 
adesão de novos restaurantes, promoções 

e atrativos para quem deseja iniciar a 
semana equilibrado um cardápio sem 

precedentes a preços especiais.  Até o dia 
30 de julho, exclusivamente às terças-

feiras, das 10h às 22h30, os clientes que 
visitarem o Flamboyant Shopping podem 

conferir uma seleção compreendendo 32 
restaurantes, ofertando criações saborosas, 
desde refeições completas, carnes, saladas 

ou massas, passando por lanches, fast food, 
cafés e sobremesas, além de vinhos.

DOWNTOWN
A decoração com influência industrial 
surgiu entre os anos 1950 e 1970, nos 

Estado Unidos. Em Nova Iorque, diversos 
galpões antigos foram adaptados e 

viraram galerias e moradias para artistas 
e profissionais liberais que adotaram o 
estilo. Com tijolos a vista, paredes em 

tons mais escuros, cimentos queimados, 
janelas com referências de catedrais, nascia 

o Estilo Industrial. Com esse conceito, 
os empresários e casal, André e Tatyane 

Carloni, inauguram em Goiânia, a Downtown 
Eventos, nos dias 24 e 25 de junho, com 

as noites NY Experience. A casa estará 
localizada no Centro de Goiânia.

LUAU
O Luau dos Namorados “Por onde for, Quero 
ser seu par” é uma das opções para os casais 

apaixonados curtirem o Dia 12 de junho. 
Com música ao vivo e DJ para animar a noite, 

o jantar acontecerá no Espaço Sofisticato, 
localizado no Parque Amazônia, das 20h 
às 2h. Neste ano, o casal poderá escolher 
antecipadamente sua mesa ao adquirir o 

convite, que tem o valor de R$ 450 para o 
casal. O ingresso inclui: entrada com mesa 

de frios, jantar japonês completo, Yakissoba 
e risoto de funghi, assim como espumante, 

drinks, cerveja e bebidas não alcóolicas à 
vontade.

MONKEY
Neste sábado (8), tem The Night of Trash 

Death na Monkey Goiânia. O evento da 
pesada é uma parceria com o produtor 

Richard (Covernation e Catuaba Sessions). 
Entre a atrações, a Dergo e a Leech Eclipse. 

A casa abre a partir das 20h e conta com 
dobradinha de catuaba, caipirinha e cozumel 

até as 23h. A entrada até este horário será 
R$ 10, após, terá o valor de R$ 15. A Monkey 
promete mais algumas atrações surpresas.

3X4

1

RAFAEL  VILELA
R_VILELA!LIVE.COMRETRATOS

O Boticário - O publicitário Rafael Vilela foi recebido no O Boticário Anápolis pela equipe de colaboradoras, Carolina Balbuena, 
Carol Côrrea, Gisleide Ribeiro e Isabella Araújo e na ocasião conheceu alguns produtos sugeridos para o dia dos namorados. 

2

Entrevista - O apresentador Leando Motta esteve em 
Goiânia na última semana entrevistando Jacques Vanier, 
para o Programa Estúdio Livre da RedeTV/TVBrasília. 
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Arraiá - No dia 21 de junho é comemorado o Dia do Mídia e 
para celebrar, o jornalista e produtor de eventos Jorge Neris está 
produzindo o Arraiá do Mídia Solidário 2019. 

Workshop – Acontece dia 15 o Workshopp com a temática 
“Tendências”, ministrado pela consultora de moda, Sílvia Scigliano. 
O local escolhido foi o showroom da Bontempo.

3

4
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Governo quer moeda única para 
América do Sul, diz Bolsonaro

o presidente da Re-
pública, Jair Bolso-
naro, disse hoje (7) 

que o governo quer uma 
moeda única para toda a 
América do Sul. A propos-
ta foi apresentada ontem 
pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.

Segundo Bolsonaro, a 
ideia é começar pelo Bra-
sil e Argentina, que são os 
maiores países sul-ameri-
canos, e depois expandi-
-la para outras nações, se 
elas desejarem.

“Uma família come-
ça com duas pessoas. 
A ideia foi lançada na 
Argentina. O que ouvi o 
Paulo Guedes dizer é que 
ele gostaria que outros 
países se preocupassem 
com isso e quem sabe 
fazer uma moeda única 
aqui na América do Sul”.

Segundo o presidente, 

a nova moeda pode repre-
sentar perdas e ganhos, 
mas, de um modo geral, 
o país tem muito mais a 
ganhar do que perder. Ele 
disse que a moeda única 
pode travar aventuras so-
cialistas na América do Sul.

Bolsonaro disse espe-
rar que o Mercosul con-
siga fechar ainda este 
ano um acordo comercial 
com a União Europeia. E 
demonstrou preocupação 
com uma possível eleição 
de Cristina Kirchner no 
próximo pleito presiden-
cial argentino.

“Obviamente existe 
uma preocupação de todos 
que são amantes da demo-
cracia e da liberdade dos 
destinos que porventura 
a Argentina possa tomar”, 
disse durante cerimônia de 
formatura de sargentos da 
Marinha, no Rio de Janeiro.

Segundo o presidente, a ideia é 
começar pelo Brasil e argentina, que 
são os maiores países sul-americanos, 
e depois expandi-la para outras 
nações, se elas desejarem
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Decisão sobre venda de subsidiárias 
agrada a presidente da Petrobras

O presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
considerou “esplêndida” a 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) de li-
berar a venda do controle 
acionário de subsidiárias 
de empresas públicas e 
sociedades de economia 
mista, sem necessidade 
de aval legislativo ou 
processo de licitação.

Castello Branco dis-
se que a decisão, tomada 
pelo STF nesta quinta-fei-
ra (6), mostra que as insti-
tuições do país são fortes 
e funcionam para garantir 
o cumprimento da lei. “O 
STF aprovou ontem o que 
era esperado, e isso, sem 
dúvida nenhuma, é uma vi-
tória do Brasil, não apenas 
da Petrobras. Mostra que o 

Brasil tem ambiente ami-
gável para a realização de 
investimento, seja por par-
te de investidores brasilei-
ros ou de outros países.”

Ele enfatizou que a de-
cisão é muito importante 
para a Petrobras, porque os 
recursos obtidos com a ven-
da de ativos serão usados 
para a redução de dívidas 
e para fortalecer os investi-
mentos em petróleo e gás.

Castello Branco ressaltou 
que a produção de petróleo 
na Petrobras estagnou nos 
10 últimos anos, embora a 
empresa tenha capital hu-
mano altamente qualifica-
do, tecnologia e ativos de 
classe mundial. “No lugar 
de investirmos na expansão 
da produção de petróleo e 
gás, desperdiçamos recur-

sos com projetos bilionários 
que nada acrescentaram, 
além de prejuízos, venden-
do ilusões da criação de 
milhares de empregos, que 
acabaram sendo temporá-
rios, causando enorme pre-
juízo ao país”, afirmou.

De acordo com o presi-
dente da Petrobras, as ven-
das de subsidiárias não sig-
nificam privatizações, nem 
desmonte da companhia. 
“Não estamos promoven-
do nenhum desmonte da 
Petrobras. Pelo contrário, 
estamos fortalecendo-a na 
sua função principal, que 
é a produção de petróleo 
e gás, aproveitando o que 
temos de melhor, apro-
veitando uma riqueza 
natural muito importante 
de nosso país.”

Ele adiantou que já 
está anunciada a venda 
da Liquigás, que atua na 
distribuição de gás lique-
feito de petróleo.

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, também considerou 
a decisão do STF impor-
tantíssima para o país. 
“Em outras oportunidades, 
eu disse que estávamos 
aguardando com tranquili-
dade essa decisão do STF, 
que vai ser fundamental 
para o desenvolvimento 
do país. Mais do que isso, 
é a segurança jurídica 
para os investidores. E 
também a previsibilida-
de, uma coisa que temos 
trabalhado muito no mi-
nistério, organizando os 
leilões”, disse o ministro.
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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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seleção Masculina

Willian está convocado 
para a Copa América 2019

o atacante Willian, do Chelsea, está 
convocado para a Seleção Brasilei-
ra e disputará a Copa América Bra-

sil 2019. Ele foi chamado para o lugar de 
Neymar, desconvocado após o amistoso 
contra o Catar.

Como é determinado pelo regulamento 
da competição, a CBF enviou à Conmebol os 
laudos do exame que apontaram a lesão de 
Neymar. Após receber o aval da confedera-
ção, prosseguiu com a convocação do atleta.

O último jogo da temporada de Willian 
foi no dia 29 de maio, final da Europa 
League entre Chelsea e Arsenal, no qual 
ajudou seu time a se sagrar campeão da 
competição europeia.

Willian tem 70 convocações para a Se-
leção Brasileira, participou de 65 jogos e 
marcou oito gols. O jogador já está a cami-
nho do Brasil e se junta ao grupo na manhã 
de sábado, em Porto Alegre, onde a Seleção 
enfrente Honduras. O último amistoso antes 
da Copa América será no domingo, às 16 ho-
ras, no Estádio Beira-Rio.

Ele foi chamado para 
o lugar de Neymar, 
desconvocado após o 
amistoso contra o Catar Lu
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