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Caiado está no limite 
com demora para liberação 
de recurso federal
O governador Ronaldo Caiado não anda nem um pouco 
satisfeito com a “velocidade de tartaruga” do Governo Fe-
deral, no encaminhamento de providências para o atendi-
mento da sua reivindicação do socorro financeiro a Goiás. 
Caiado deixou clara essa sua insatisfação, durante a entre-
vista concedida ao Clube de Repórteres Políticos, na últi-
ma sexta-feira, na sede da Rádio Brasil Central, que fez a 
transmissão ao vivo da coletiva. Na oportunidade, o demo-
crata fez uma retrospectiva de suas idas a Brasília nesses 
quase seis meses de governo, para reuniões ora com os 
ministros da Economia, Paulo Guedes e da Casa Civil, Onix 
Lorenzoni, ora com o presidente Jair Bolsonaro. Ele, contu-
do, ressalvou a boa vontade do presidente que lhe apoiou 
na ideia de destinar 30% dos recursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Centro-Oeste, para financiar 
o desenvolvimento regional, por meio dos governos dos 
Estados da região. Os recursos serão disponibilizados tão 
logo seja aprovada a Medida Provisória, a ser encaminhada 
ao Congresso. A 13 dias da marca de completar seis me-
ses de governo, o governador está consciente de quanto 
o mandato passa rápido. Se considerar que ele terá que 
se desincompatibilizar no início de abril de 2022, se op-
tar por concorrer a cargo diverso ao de governador, o de 
Presidente da República, por exemplo, já que é uma das 
principais alternativas do seu partido para essa missão, 
restam-lhe apenas dois anos e nove meses de mandado 
para implantar os seus projetos. E mesmo havendo boa 
vontade por parte do presidente no envio da Medida Pro-
visória ao Congresso, caso ela ocorra antes do recesso de 
julho, conseguir a boa vontade dos deputados e senadores 
para a sua aprovação também costuma não ser fácil. De 
modo que se levar em conta que o período chuvoso come-
ça normalmente em outubro, é pouco provável que esses 
recursos sejam disponibilizados para os governos estadu-
ais em tempo hábil para construir obras de pavimentação, 
por exemplo, nesse ano. E se ficar para 2020, serão no mí-
nimo mais 10 meses daqui a abril do próximo ano, mês 
a partir do qual as chuvas começam a diminuir e já criar 
condições para obras dessa natureza.

Nova assEmblEia
Paralisadas há vários anos, as obras 
da nova sede da Assembleia Legis-
lativa foram retomadas a todo va-
por na atual gestão, do presidente 
Lissauer Vieira (PSB). há quase uma 
centena de homens trabalhando dia-
riamente no local. Quem passa próxi-
mo ao local nas imediações, percebe 
de longe a movimentação. na hipó-
tese de vir a se reeleito no final desse 
mandato, como é sua pretensão, o 
deputado Lissauer deverá concluir a 
obra da nova sede da Casa.  

olhos atENtos, 
caiado
Segundo informação obtida pela 
coluna no fim de semana, o núcleo 
de maior poder de artilharia contra 
o governo de Ronaldo Caiado não 
opera em Goiás e, sim, no Bairro do 
Morumbi (SP). Auxiliado por forças 
adversárias goianas, naturalmente. 
Torpedear ações do democrata que 
visem à vinda de recursos federais 
para o Estado, seja por meio de au-
torização do Tesouro nacional para 
a contratação de empréstimos, seja 
dando uma forcinha para estimular 
a saída de grandes empresas de 
Goiás para outros Estados, fazem 
parte do leque de ações estratégi-
cas desse núcleo, para tentar difi-
cultar a vida de Caiado.  

iRis ERa 
só alEgRia
o prefeito Iris Rezende era só 
alegria durante o tempo em que 
esteve no Mutirão na região Su-
doeste, nesse fim de semana. 
Idem o governador Ronaldo Caia-
do, que já anunciou a intenção de 
trabalhar em parcerias com Iris, 
para levar obras e benefícios em 
geral, para a população goianien-
se. Quem conhece bem o prefei-
to, sabe que os seus momentos 
de maior felicidade são quando 
ele tem a oportunidade de levar 
atendimento para a população, 
nos bairros da cidade. Se pudes-
se, certamente ele preferiria o 
serviço pesado no sol quente no 
meio do povo nos bairros, mui-
tas vezes, a despachos no gabi-
nete com ar refrigerado.

obRas
Com obras espalhadas por todas as 
regiões de Goiânia, como a implanta-
ção do BRT no sentido norte-Sul, Iris 
Rezende vive seu melhor momento 
de todos os seus últimos mandatos 
de prefeito na capital. Com muito di-
nheiro disponível para investir nesse 
um ano e meio que restam do seu 
mandato, que ninguém duvide que 
Iris esteja com grande aceitação em 
2020, para concorrer à reeleição. 
Essa é a previsão feita hoje no meio 
político em geral. 

chapa puRa
Mais, como já foi divulgado recente-
mente por essa coluna, na hipótese 
vir a disputar a reeleição nas eleições 
do próximo ano, é bem provável que 
não haja coligação para a composi-
ção da chapara majoritária, ou seja, 
o candidato à vice também poderá 
ser indicado pelo MDB. E até já se 
falam nos nomes do atual secretário 
de Administração, Agenor Mariano, 
vereador Andrey Azeredo e até no de 
Maguito Vilela, dependendo do pro-
jeto a ser desenhado para a eleição 
estadual de 2022.  

ausêNcia
o ex-prefeito de Aparecida, Maguito 
Vilela, não foi visto nesse Mutirão da 
região Sudoeste, com o prefeito Iris 
Rezende.   

maioREs vitóRias
o petista Antônio Gomide, em 
Anápolis, e o emedebista humber-
to Machado, em jataí, deverão ser 
eleitos com os maiores percentuais 
de votos a prefeito das duas cidades 
em 2020. A previsão é com base na 
realidade do quadro de hoje, se não 
sofrer grandes alterações. Gomide 
concorrerá na sua terceira eleição, 
em Anápolis, e humberto, pela 5ª 
vez, em jataí.  .

Áudios vêm aí
Segundo uma fonte que disse ter 
tido acesso ao conteúdo dos diá-
logos que vêm sendo divulgados 
pelo Intercept Brasil, envolvendo 
o pessoal da operação Lava jato, 
começará em breve a divulgação 
de áudios com conversas de per-

sonalidades da Lava jato, mas não 
só da operação. Segundo a fonte, o 
número desses áudios atualmente 
já ultrapassa a casa de 280. 

caNtaR pENsaNdo 
Em NENzão
o refrão do hit “Ah se eu te pego”, 
do cantor e compositor Michel Teló, 
que fez sucesso até na Europa, pro-
vavelmente passará a se repetir 
nas cabeças do ex-senador Wilder 
Morais e do governador Ronaldo 
Caiado, caso chegue até eles [se 
ainda não chegou] o áudio de uma 
entrevista do ex-prefeito de Cam-
pinaçu, Welington Fernandes, nen-
zão, dada a uma emissora de rádio 
da cidade. na entrevista, nenzão 
faz revelações no mínimo curiosas, 
pra não dizer muito estranhas.  

JoRNal 
dispoNibilizaRÁ 
ENtREvista 
o Diário Central disponibilizará a ín-
tegra do áudio com a entrevista de 
Nenzão, tão logo obtenha a confir-
mação de sua autenticidade.  

cassimiRo é laNçado
o vice-prefeito de hidrolândia Cassi-
miro neto foi lançado pré-candidato 
do DEM à Prefeitura da cidade, du-
rante o encontro de partidos da 
base do governo estadual, realizado 
nesse último sábado, 15, em Goiânia. 
o seu objetivo como prefeito, caso 
seja eleito, será o fortalecimento do 
município, levando mais qualidade 
de vida à população, e geração de 
empregos com apoiando fortemente 
a economia no município. Cassimiro 
neto (foto à direita com deputado 
Glaustin da Fokus e o governador 
Ronaldo Caiado), é o presidente do 
DEM em hidrolândia. 
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Bolso é Moro!

os argumentos políticos predominam 
neste momento. Presidente jair Bolsonaro 
fraquejou uns dias, mas assumiu a defesa 
do ministro Sérgio Moro. o comandante 
da justiça é uma das referências na equipe 
de auxiliares. no meio jurídico, há uma opi-
nião majoritária de que as conversas reve-
laram um juiz Moro que faltou, no mínimo, 
à liturgia do cargo. Certamente, Bolsona-
ro está enxergando que entregar Moro é 
abrir caminho não só para a liberdade de 
Lula. É o fortalecimento que o PT precisa 
para voltar a ser o grande partido de opo-
sição. Como nos bons tempos.

Discurso
Bolsonaro vai querer manter vivo o dis-
curso anticorrupção e antiPT. Até como 
forma de sobrevivência de um governo 
que tem muitos problemas. 

agenDa positiva
Cnh mais fácil faz parte de uma série 
de medidas que tentam aproximar as 
decisões de governo à vida do cida-
dão. Que começou com o decreto 
que pôs fim ao horário de verão. A 
próxima medida deve ser o fim da 
tomada de três pinos, uma história 
ainda mal explicada, já que o equi-
pamento, tido como mais seguro, é 
usado, de forma obrigatória, apenas 
no Brasil e na África do Sul. 

caiaDo é saúDe
Ainda às voltas com os problemas 
de caixa, o governador Ronaldo 
Caiado (DEM) volta a apostar na 
saúde para marcar pontos com o 
eleitorado. Anunciando a abertura 
de 17 policlínicas. A ideia é montar 
centros de atendimento com vá-
rias especialidades, reforçando o 
atendimento em cidades-polo no 
interior. o projeto começa a ser 
implantado por Posse, terra do ex-
governador josé Eliton (PSDB).

caDê o fiscal?
Goiás aparece com 13% de proprie-
dades rurais que não obedecem a 
reserva legal, com mata nativa. É o 
terceiro pior desempenho do país. 
Mais da metade da área que deveria 
estar ocupada por mata nativa está 
em grandes propriedades. 

falanDo eM ética
o presidente da oAB-Go falou, em 
nome da Enel, em audiência pública 
promovida pela CPI que investiga a 
situação da empresa, em Aparecida 
de Goiânia. Será possível a entida-
de receber qualquer representação 
contra a empresa defendida pelo seu 
presidente? Parece um conflito ético 
sem muita solução. 

parceria
Governo de Goiás inic iou ação 
conjunta com a Prefeitura de 
Goiânia,  no atendimento ao cida-
dão,  no Mutirão real izado no f i-
nal  de semana no Residencial  El i 
Forte.  Muita gente vendo a senha 
para o apoio de Caiado a uma pos-
sível  reeleição de Ír is  Rezende.

Mas...
Se o candidato não for Íris, o apoio 
pode fraquejar.

as patrulhas...
nas ruas, nos botecos, no ambiente 
de trabalho, nas redes sociais... Elas 
sempre marcam presente. As mais 
atuantes no momento são as patru-
lhas 13 e 17. Com uma regra básica, 
que vale para os dois lados: se você 
concorda, é um cabra democrata> se 
não, é um autoritário. E seguimos. 

ficou na sauDaDe
junho avança sem o Festival Internacio-
nal do Cinema Ambiental, realizado de 
1999 a 2018, na Cidade de Goiás. no site 
do festival, a última notícia publicada foi 
a premiação do ano passado. 

fáBrica De vagas
Prefeitura de Goiânia teve dor de cabe-
ça e gastou 30 reuniões para garantir a 
transferência de feirantes para a reforma 
da Praça do Trabalhador. na volta, vai 
ter mais problema: decidir o que fazer 
com aqueles que vêm ocupando irregu-
larmente o local. 

encarar o proBleMa
A instalação de empreendimentos às 
margens do Rio Meia Ponte é tema de 
audiência pública, nesta quarta, 19, na 
Alego. Iniciativa do deputado Vinicius 
Cirqueira (Pros). Essa ocupação é uma 
das principais responsáveis pela morte 
do rio, no trecho urbano de Goiânia. 

por que?
Gilmar Mendes não conseguiu nem tor-
nozeleira ainda para Lula. 

marcelohel@gmail.com

“O dia do benefício é a 
véspera da ingratidão”. 

(ulysses Guimarães)

traMitação

Comissão da reforma da Previdência 
pode debater relatório nesta terça

a Comissão Especial 
da Reforma da Pre-
vidência da Câmara 

dos Deputados pode come-
çar a debater o parecer do 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-RJ) a partir desta ter-
ça-feira (18). Um pedido de 
vista coletivo adiou o início 
da discussão na comissão 
por duas sessões do plená-
rio, após apresentação na 
quinta-feira passada (13). 

Com sessões na segun-

da-feira (17) e na sexta-
-feira (14) passada, o prazo 
foi cumprido e a discussão 
pode ser iniciada amanhã, 
a partir das 9 h. Segundo 
o presidente do colegiado, 
deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), a oposição con-
cordou em não obstruir a 

fase de debates. 
Pelo acordo alinhado 

com líderes de partidos da 
oposição para que não haja 
obstrução na fase de dis-
cussão, todos os deputados, 
membros ou não do colegia-
do, poderão se inscrever para 
falar nessa fase e terão a fala 

garantida, desde que este-
jam presentes no momento 
em que forem chamados a 
se manifestar. O acordo ga-
rante ainda que não haverá 
data pré-estabelecida para o 
fim da discussão da matéria 
na comissão especial.

Tramitação
Nesta segunda-feira, 

o presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse que a re-
forma da Previdência pode 
ser aprovada pela comis-
são até o próximo dia 26. O 
deputado pretende incluir 
o texto da pauta de vota-
ção do plenário antes do 
recesso parlamentar, que 
começa em 18 de julho. 

Por se tratar de uma Pro-

posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC), o texto pre-
cisa ser aprovado por três 
quintos dos deputados, o 
correspondente a 308 votos 
favoráveis, em dois turnos 
de votação. Ao ser aprova-
do pelos deputados, o tex-
to segue para apreciação 
do Senado -  onde também 
deve ser apreciado em dois 
turnos e depende da apro-
vação de, pelo menos, 49 
senadores. 

Estados e municípios
Após a leitura do pare-

cer, o relator da reforma da 
Previdência na comissão 
especial, deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP), disse 
que a perspectiva agora é 
buscar entendimento dos 
parlamentares a respeito 

da reinclusão de estados 
e municípios no texto da 
PEC 6/2019. O dispositivo 
foi retirado do texto apesar 
do apelo de governadores 
para que as regras de apo-
sentadoria de servidores es-
taduais e municipais fossem 
mantidas.

“A grande questão nos-
sa agora é continuarmos 
um trabalho para verificar 
como estados e municípios 
vão ser introduzidos nessa 
reforma”, disse Moreira. O 
parlamentar espera reunir o 
apoio necessário para que o 
dispositivo volte ao texto da 
PEC, o que pode ocorrer por 
meio de um voto comple-
mentar ao relatório no dia 
da votação do parecer ainda 
na comissão.

oposição 
concordou em 
não obstruir a 
fase de debates
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alerta

Prefeitura lança a Campanha 
Pipa sem Cerol 2019

com a proximidade 
das férias escolares, 
combinada com o 

tempo seco típico da épo-
ca, a Prefeitura de Goiâ-
nia começa a executar a 
campanha contra o uso 
do cerol. O lançamento da 
campanha Pipa sem Cerol 
será nesta terça-feira, 18, a 
partir das 9h, na E. M. An-
tonio Fidelis, localizada na 
Avenida Senador José Ro-
drigues de Morais, nº 449,  
Parque Amazônia (ao lado 
da Praça da Feira), com a 

participação de aproxima-
damente 300 alunos.

Na programação haverá 
confecção e doação de pi-
pas aos alunos, brincadei-
ra com o grupo Anjos da 

Guarda e soltura de pipas 
na praça ao lado da feira 
no Parque Amazônia.

Desde o início da cam-
panha, em 2009, os núme-
ros de acidentes com esse 

artefato vêm diminuindo, 
conforme os dados:

2009 - não houve víti-
ma fatal 2010 - 4 mortes. 
2011 - 1 morte. 2012 - não 
houve vítima fatal. 2013 - 

1 morte.. 2014 - não hou-
ve vítima fatal. 2015 - 1 
morte, 2016, 2017 e 2018 
-  não houve vítima fatal

Em relação ao material 
recolhido pelas equipes, 

em 2017 foram 184 latas/
carretéis, o equivalente a 
300 mil metros de linhas. 
Já em 2018 foram 600 la-
tas com 700 mil metros do 
material cortante.

objetivo é 
conscientizar 
crianças, 
adolescentes e 
adultos sobre 
o perigo do 
material cortante 
e orientar sobre 
a brincadeira de 
forma saudável
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Mais de 68 mil goianos devem receber 
a restituição do Imposto de Renda
A Receita Federal começou 
a creditar o primeiro lote 
de restituições do Impos-
to de Renda 2019 nesta 
segunda-feira (17). Mais 
de 68 mil goianos serão 
beneficiados. Serão resti-
tuídos aproximadamente 
R$ 147,5 milhões. Idosos e 
deficientes têm prioridade 
nesse primeiro lote.

A consulta ao primeiro 
lote do IR foi liberada dia 
10 de maio. Para consul-
tar se teve a declaração 
liberada, os contribuintes 
poderão acessar o site da 
Receita Federal ou ligar 
para o telefone 146. Se-
gundo o consultor Conbá-
bil, Cássius Pimenta, pelo 
site é possível ver em que 
lote o contribuinte deve 
receber a restituição. Ele 
destaca que a valor vem 
corrigido de acordo com 

a taxa Selic. Com o andar 
dos meses pode ser que o 
valor sofra alteração.

Cássius explica que o 
valor cai na conta do con-
tribuinte. Caso isso não 
aconteça, é preciso que 
a pessoa procure a Re-
ceita Federal para saber 
se houve algum erro ou 
se ela caiu na malha fina. 
Cerca de 50 mil goianos 
enviaram informações er-
radas este ano e, por isso, 
caíram na malha fina. 
Para receber a restituição, 
o contribuinte terá que 
corrigir os dados.

Pessoas que caíram na 
malha fina entre os anos 
de 2008 a 2018 e regula-
rizaram a situação tam-
bém poderão consultar se 
terão direito a algum va-
lor este ano. Mesmo que a 
sua devolução não venha 

agora, a Receita Federal 
divulgou o Cronograma 
dos Lotes de Restituição 
do IRPF 2019.

Mas o que fazer 
com a restituição?

Muitas pessoas estão 
endividadas e pagar as 
contas é o destino certo 
da restituição em mui-
tos casos. Os juros do 
cartão de crédito são os 
mais altos do mercado e 
muita gente quer sair do 
rotativo. Se o valor não 
for suficiente vale tentar 
uma negociação com o 
banco para reduzir com o 
pagamento de uma parte. 
Para os contribuintes que 
estão no azul, uma boa 
opção é investir o dinhei-
ro na poupança, CDB ou 
outras modalidades.

O consultor Cássius 
Pimenta alerta que a 
decisão precisa levar em 
consideração a realida-
de financeira de cada 
pessoa. Se está com as 
contas em dia, comprar 
algum bem ou fazer um 
investimento são as me-
lhores opções, mas se o 
contribuinte está deven-

do é melhor resolver a 
situação financeira ou 
tentar pagar parte da dí-

vida para não sofrer no 
futuro até mesmo com a 
negativação do nome.
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serviço: 
consulte as datas, para fazer seu planejamento:
1º lote - 17 de junho
2º lote - 15 de julho
3º lote - 15 de agosto
4º lote - 16 de setembro

5º lote - 15 de outubro
6º lote - 18 de novembro
7º lote - 16 de dezembro
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  o clássico “Gladiador” dos anos 2000 vai 
ganhar realmente uma continuação com o 
diretor Ridley Scott. A produtora Laurie 
MacDonald confirmou durante divulgação 
de “MIB: homens de Preto – Internacional”.

  Como prometido, foi liberado o novo 
trailer de “Frozen 2”. nele, vemos Elsa 

descobrindo que o passado não é o que 
parece ser e indo com Anna, Kristoff e olaf 
em busca da verdade.

  Xuxa participou do programa de 
Eliana. na entrevista, as apresentadoras 
comentaram sobre a suposta rivalidade 
entre elas. Além disso, elas revelaram ter 

um grupo no WhatsApp com Angélica. 
“nosso objetivo é fazer uma viagem ou 
um encontro.

  Tove Lo lançou o clipe bapho de “Glad 
he’s Gone”. nele, ela anda basicamente 
pelo mundo todo com a amiga no telefone 
dando conselho amoroso. 

PiRiBiER
Começa nesta quinta-feira (20/06), a 

partir das 18h, a 9ª edição do PiriBier, 
o maior festival de cervejas Artesanais 

do Centro-oeste, em Pirenópolis. 
o evento segue até sábado, dia 22, 

com uma extensa programação 
que vai desde os shows de rock até 

as degustações e harmonizações. 
nos três dias de evento, das 18h30 

às 19h30, acontecerá o Circuito 
Cervejeiro, onde a sommelier Bárbara 

Soares, convidada da Eisenbahn, 
acompanhará o grupo interessado até 

os estandes do dia, explicando sobre 
vários estilos e marcas.

EXPosiÇÃo
o Passeio das Águas Shopping 

realiza, até 07 de julho, a Exposição 
de Camisas de Futebol da Copa 
das Seleções Sul-Americanas e 

convidadas. A ação, gratuita, conta 
com 23 mantos sagrados, entre eles, 

um utilizado pelo ícone Ronaldo 
Fenômeno e outro autografado 

pelo atacante neymar júnior. 
A mostra, que é gratuita e está 

montada em frente à Zara, pode 
ser conferida de segunda a sábado, 

das 10h às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 11h às 21h.

PRoRRoGaDa
Com o sucesso de público, a CASACoR 

Goiás 2019 que encerraria no dia 20 
de junho estendeu a visitação até o 
dia 23 de junho, domingo, para que 

os goianos possam acompanhar a 
maior e mais completa mostra de 
arquitetura, design de interiores 
e paisagismo das Américas. nos 

dias 18, 19 e 20 de junho também 
é realizada a Special Sale, onde os 

itens exibidos na mostra estarão 
com até 70% de desconto.

TEMPoRaDa Do 
aRaGUaia

Pensando em quem quer passar a 
temporada do Araguaia se sentindo 

bem com o corpo, a biomédica 
esteta Vanessa Duarte criou 

protocolos promocionais exclusivos 
para essa época do ano.  Você 

encontra em sua Clínica tratamentos 
para celulite, gordura localiza e para 

o bumbum, que prometem deixar 
tudo em cima para a temporada 

mais esperada do ano.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

BOPE - Equipe da organização da corrida rústica - novo desafio BOPE, Tenente Werlen, TC Moura Comandante CME, 
Larissa Leão, MarceloTorquato patrocinador master, TC Giovane comandante, TC Bastos subcomandante do CME. 

O sertanejo, Jefferson Moraes, convidou para cantar junto 
com ele o semifinalista do The Voice Kids, Nicolas Gabriel, no 
esquenta Villa Mix, realizado no Passeio das Águas Shopping. 

2 3

4

Marcelo Falcão - O segundo final de semana do Deu Praia chegou 
com muita animação para a maior e melhor edição até então. no 
sábado (22), Marcelo Falcão agita o palco da praia goiana. 
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Deu praia - os empresários Marco Emiliano Pádua e 
Leonardo Lívio estrearam a quarta temporada do Deu 
Praia esse fim de semana (15), a assessora de comunicação 
Mariana hipólito também marcou presença no evento.
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Festival

9ª edição do PiriBier começa 
nesta quinta-feira em Pirenópolis

Começa nesta quinta-
-feira (20/06), a partir 
das 18h, a 9ª edição 

do PiriBier, o maior festival 
de cervejas Artesanais do 
Centro-Oeste, em Pirenó-
polis. O evento segue até 
sábado, dia 22. Em come-
moração aos cinco anos, o 
festival contará com mais 
de 200 rótulos de cervejas 
de Goiás, do Distrito Fede-
ral, do Brasil, da Alemanha, 
dos EUA e de outros países 
distribuídos em estandes 
na Arena PiriBier. Também 
será disponibilizada ao 
público a cerveja  Brawn 
Porter com Camaru desen-
volvida pelo cervejeiro ca-
seiro, Juliano Braga, vence-
dor( medalha de ouro) na 
SEGUNDA COPA PIRIBIER 
realizada 2018, e produzi-
da em parceria com a Cer-
vejaria Colombina.

Além de aproveitar o 
feriado prolongado de Cor-
pus Christi em uma cidade 
que possui várias atrações 
turísticas, as pessoas pode-
rão curtir uma extensa pro-
gramação do PiriBier 2019, 
que vai desde os shows de 

rock até as degustações e 
harmonizações. Nos três 
dias de evento, das 18h30 
às 19h30, acontecerá o 
Circuito Cervejeiro, onde a 
sommelier Bárbara Soares, 
convidada da Eisenbahn, 
acompanhará o grupo in-
teressado até os estandes 
do dia, explicando sobre 
vários estilos e marcas.

Na sexta-feira (21), das 
11h às 13h, será realizada, 
na Fazenda Babilônia, uma 
degustação de cervejas: 
“Eisenbahn & Quitutes 
Sertanejos” com a somme-
lier de cervejas e gastrôno-
ma, Bia Amorim, jurada do 
reality show “Mestre Cer-
vejeiro” e editora da revis-
ta Farofa Magazine . Para 
essa ação é necessária a 
realização da inscrição na 
Cervejaria Santa Dica, cujo 
valor é de R$ 50,00. As va-
gas são limitadas.

No mesmo dia, das 14h 
às 16h, a Garagem Come-
doria recebe a degustação 
orientada “Eisenbahn – 
História e Harmonização 
com Queijos Vermont”, com 
Juliano Mendes, criador e 

fundador da Eisenbahn e 
hoje presidente de honra 
da marca, cujas inscrições 
gratuitas deverão ser fei-
tas no próprio restaurante 
e as vagas são limitadas.

Das 16h às 18h, na 
Êiou Cervejaria, terá uma 
degustação orientada 
com Sady Homrich, ba-
terista e sócio da Banda 
Nenhum de Nós, somme-
lier, um dos maiores no-
mes da cerveja artesanal 
no Brasil, também conhe-
cido como Burgomestre 
e jurado do Reality Show 
Mestre Cervejeiro. Ele irá 
compartilhar experiên-
cias com Alberto Nasci-
mento (Cervejaria Colom-
bina) e Ernesto Mathias 
(Cervejaria Santa Dica). 
Entre uma cerveja e outra, 
o público poderá curtir 
muito rock. As vagas são 
limitadas e as inscrições, 
que são gratuitas, deve-
rão ser feitas no Êiou.

Já no sábado (22), às 
13h, o chef cervejeiro Ro-
naldo Rossi (SP) coman-
dará uma harmonização 
oriental com cervejas ar-
tesanais, no Haikai Jardim 
Gastronômico. As vagas 
são limitadas e as inscri-
ções poderão ser feitas no 
aplicativo Baladapp, pelo 
valor de R$ 100,00.

Para quem não con-
seguiu vagas nos hotéis 
ou deseja ir apenas em 
um dia do festival, a LN 
Turismo disponibilizará o 
pacote DAY USE PIRIBER, 

que inclui ônibus execu-
tivo de luxo, com água 
mineral, ar condicionado, 
seguro viagem, ingressos 
e caneco do evento. O 
ônibus sai para Pirenópo-
lis as 15h e retorna as 2h. 
As vagas são limitadas. 
Para consultar valores e 
disponibilidade, basta li-
gar (62) 3213-4343.

Os ingressos já podem 
ser comprados no site: ht-
tps://baladapp.com.br/a/
piribier/1248.

 

Atrações musicais
Além de centenas de 

rótulos de cervejas artesa-
nais, o PiriBier 2019 conta-
rá também com apresenta-

ções musicais. No primeiro 
dia (20 de junho), sobe 
ao palco a banda Venosa 
com seus hits contagian-
tes que sempre empolgam 
o público do bom e velho 
Rock’n Roll.  No dia 21 de 
junho, direto do túnel do 
tempo, é vez da banda 
paulista Playmohits com o 
rock dos anos  80. O grupo 
é formado por João Rodri-
go (voz), Gustavo Gazana 
(guitarra), Tico Giacomini 
(bateria) e Newton Jr. (bai-
xo). A Playmohits Rock 80s 
surgiu em 2015 e vem ga-
nhando fãs e admiradores 
por onde passa.

Para fechar com chave 
de ouro, a banda goiana 
Breakdown celebra um 

mega tributo aos gigan-
tes do rock. Formada por 
Sérgio Freitas (vocalista), 
Fabrício Batista (guitar-
rista), Ângelo Conceição 
(guitarrista), Neto Dias 
(Baixista e backing vocal), 
Roberto Batista (tecladista 
e backing vocal) e Juninho 
Silva (Baterista e backing 
vocal), a banda foi formada 
em 2012 e hoje apresenta 
um repertório composto 
por Metallica, Iron Mai-
den, Megadeth, Bon Jovi, 
Guns n Roses, Deep Pur-
ple, AC/DC, Pink Floyd e 
Rolling Stones. Todas as 
noites o DJ Victor Basílio 
promete ainda agitar o 
público com muita músi-
ca eletrônica, funk e rock.

Festival conta com mais de 200 
rótulos das principais cervejarias 
do país e do mundo, degustações 
e harmonizações, palestras, além 
de shows com as bandas Venosa, 
Playmohits e Breakdown
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Dia 20/06 
Das 18h30 às 19h30 (Arena PiriBier) – Circuito Cer-
vejeiro com Bárbara Soraes.
Dia 21/06
Das 11h às 13h (Fazenda Babilônia) – Eisenbahn & 
Quitutes Sertanejos - com Bia Amorim (inscrições 
R$ 50,00-vagas limitadas)
Das 14h às 16h (Garagem Comedoria) – Eisenbahn 
- história e harmonização com queijos Vermont 
com participação de juliano Mendes (inscrições 
gratuitas – vagas limitadas)
Das 16h às 18h (Êiou) - Degustação acústica com 
cerveja e rock in roll com Sady homrich (inscrições 
gratuitas- vagas limitadas)
Dia 22/06
Às 13h (haikai jardim Gastronômico) - harmonização 
da gastronomia oriental com cervejas artesanais com 
Ronaldo Rossi (Inscrições R$ 100,00- vagas limitadas)
Das 14h às 20h (Arena PiriBier) - Circuito Cervejeiro 
com Bárbara Soares (Inscrições gratuitas - vagas 
limitadas)

serviÇo
PiriBier 2019
Data: 20 a 22 de junho
Horário: 20/06 (quinta-feira) – das 18h às 03h
21/06 (sexta-feira) – das 18h às 03h
22/06 (sábado) – das 16h às 03h
Local: Carvalhódromo de Pirenópolis
Ingressos: https://baladapp.com.br/a/piribier/1248
Pontos de Venda:
Goiânia
Marolla Surfwear – Passeio das Águas Shopping
The Body Shop – Shopping Flamboyant
The Body Shop – Goiânia Shopping
TXC – Buriti Shopping
Tribo do Açaí – Setor Marista
PirenóPolis
Eiou Cervejaria- Rua do Rosário, 07, Galeria Vila 
dos Mourso, Sala 7, Centro, Pirenópolis. Fone: (62) 
98125-3983.
Cervejaria Santa Dica – Rua Aurora, 31, Centro. 
Fone: (62) 3331-1035

ProGramaÇão Das DeGustaÇões:
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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

Exposição em Goiânia destaca a Copa das Seleções 
Sul-Americanas através de camisas de futebol

Muita gente traduz 
sua paixão pelo 
esporte por meio 

das camisas de futebol. 
Um uniforme se transfor-
ma em símbolo do clube 
ou da seleção e provoca 
uma memória saudosa, 
de quem viu aquelas co-
res e desenhos desfilarem 
pelos gramados. Mais do 
que isso, os mantos sa-
grados contam a história 
de uma cidade, estado ou 
país. E é exatamente isso 
que a Exposição de Cami-
sas de Futebol da Copa 
das Seleções Sul-Ame-
ricanas e convidadas re-
trata. A mostra gratuita, 
realizada pelo grupo Ca-
miseiros, acontece até 07 
de julho, no Passeio das 
Águas Shopping. 

A ação contará com 
23 camisas de seleções 
sul-americanas e con-
vidadas, que participam 
da 46ª edição da com-
petição. Várias camisas 
da Seleção Brasileira es-
tarão expostas, incluindo 
a atual branca feita em 
comemoração aos 100 
anos do primeiro título 
do Campeonato Sul-Ame-
ricano do Brasil, em 1919, 
e duas amarelinhas, uma 
usada pelo ícone Ronaldo 
Fenômeno e outra utili-
zada e autografada pelo 
atacante Neymar Júnior.  

Além dessas, outros 
destaques são as cami-
sas dos carrascos Canig-
gia e Batistuta da Argen-
tina, o manto da atual 
Seleção Paraguaia usada 

pelo goleiro Gatito Fer-
nandes, que atualmente 
joga pelo Botafogo (RJ), 
o uniforme de Paolo 
Guerrero da Seleção Pa-
raguaia e o raro manto 
utilizado pelo Qatar em 
um amistoso em 2015.

Além da mostra, o 
Passeio das Águas Sho-
pping sediará, no dia 22 
de junho, o II Camiseiros 
- Encontro Internacional 
de Colecionadores de 
Camisa de Futebol, que 
contará com exposito-
res de diversos estados 
brasileiros e do exterior, 
que durante todo o dia 
exibirão suas coleções 
e peças raríssimas. Entre 
os participantes estão os 
colecionadores goianos 
Leonardo Teófilo, Iuri 

Godinho, Carlos Júnior, 
o paulista Fábio Vilela, o 
catarinense Marquinhos 
Pérolas, o mineiro Igor 
Mattos, além do portu-

guês Luis Gomes e o ar-
gentino Martin Léon.

Os mantos sagrados 
poderão ser conferidos 
de segunda a sábado, 

das 10h às 22h, e aos 
domingos e feriados, 
das 11h às 21h. A Expo-
sição estará montada 
em frente à Zara.

Mostra, que acontece até 07 de julho, no Passeio das 
Águas Shopping, terá 23 mantos sagrados das seleções 
que participarão da 46ª edição da competição no Brasil An
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Serviço

exposição de Camisas de Futebol da 
Copa das Seleções Sul-Americanas
Data: Até 07 de julho. Horário: De segunda 

a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 11h às 21h . Onde: Em frente à 
Zara do passeio das Águas Shopping
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