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n A reclamação entre os deputados 
estaduais e federais de Goiás continua 
a mesma: o governador Ronaldo Caia-
do não recebe, não atende telefone, 
não responde mensagem. E, em con-
tatos pessoais, mostra distância. 

n Mesmo indicado pelo ex-governa-
dor Marconi Perillo para uma das vi-
ce-presidências do PSDB nacional, o 
deputado federal Célio Silveira segue 
firme na decisão de sair do partido, 
assim que se abrir qualquer janela.

n o deputado federal josé nelto anda 
falando poucas e boas da secretária da 
Educação Fátima Gavioli. Que, por sua 
vez, segue mais firme do que nunca 
por contar com a proteção da primeira 
dama Gracinha Caiado. 

n Fora do noticiário, o ex-deputado 
Daniel Vilela paga o preço pela im-
prudência da candidatura a gover-
nador, no ano passado, que acabou 
em fiasco, quando poderia ter sido 
vice de Ronaldo Caiado ou senador. 

n o ex-senador Wilder Morais está 
torturado pela dúvida: candidata-se 
ou não a prefeito de Goiânia em 2020? 
É que o apoio do governador Ronaldo 
Caiado será de Iris Rezende, se resol-
ver disputar a reeleição, e não dele. 

n A denúncia criminal contra o ex-
-governador Marconi Perillo, por 
receber mais de R$ 17 milhões em 
propinas da Odebrecht, está fun-
damentada em provas sólidas. É a 
avaliação de advogados que exami-
naram o processo. 

n Acumulam-se as reclamações dos 
deputados estaduais da suposta base 
do governador Ronaldo Caiado quan-
to à ação do secretário de Governo Er-
nesto Roller. Dizem que ele promete, 
promete, mas nada acontece.

n O secretário de Desenvolvimento 
Social Marcos Cabral é alvo de críti-
cas, entre deputados, que o acusam 
de se preocupar exclusivamente 
com o “desenvolvimento social” de 
Santa Terezinha, cidade que é sua 
base política.

n o deputado estadual Iso Moreira 
diz para quem quiser ouvir que não 
foi atendido em nada pelo governador 
Ronaldo Caiado. Mas que, até a elei-
ção municipal do ano que vem, não há 
hipótese de rompimento.

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

Todo o raciocínio que leva à candidatura de Iris Rezende à reeleição, no ano que vem, é baseado na 
espetacular disponibilidade de recursos que conseguiu para investir em obras em Goiânia, as quais se-
riam suficientes para despertar a gratidão dos cidadãos e resultar no seu sucesso nas urnas. Não é bem 
assim. Iris deve saber que um governo realizador não implica automaticamente em retorno eleitoral: 
em 1998, quando estava posicionado como o político que mais havia feito em toda a história do Esta-
do, ele disputou o governo do Estado e foi derrotado por um desconhecido e inexpressivo adversário – 
o jovem Marconi Perillo, que jamais havia exercido um mandato executivo e não tinha conhecimento 
algum sobre administração pública. Na época, o eleitor goiano trocou um tocador de obras por 
uma promessa incerta de futuro. Ou seja: já aconteceu com Iris uma vez e ele deveria aprender a 
lição, evitando cantar vitória antes da hora – como têm feito seus seguidores mais apaixonados.
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MaGUito caNDiDato: Falta ESclaREcER SE É iNElEGíVEl oU NÃo
Em alta no noticiário político, que alimenta a hipótese da sua candidatura a prefeito de Goiânia caso Iris Rezende não se interesse pela reeleição, Maguito Vilela 
precisa esclarecer as dúvidas que pairam sobre a sua inelegibilidade. É que ele acumula duas condenações em 2ª instância, proferidas por colegiado de juízes (no 
caso, o Tribunal de Justiça), suficientes para incluí-lo nas restrições da Lei da Ficha Limpa e determinar a impossibilidade de registro de qualquer candidatura a cargo 
eletivo por oito anos. A amigos, Maguito assegura que apresentou recursos e que, pelo sim, pelo não, estariam afastadas quaisquer vedações ao seu futuro político. 
Mas a lei é clara: se está condenado em 2ª instância, está inelegível, mesmo no caso de apelações – a exemplo do que aconteceu com o ex-presidente Lula.

paRQUE DE DiVERSÕES DE ZÉ ElitoN EM poSSE ViRoU SUcata
O parque de diversões, chamado de Paraíso Encantado, implantado em Posse pelo então governador-tampão Zé Eliton, está fechado e, aos pou-
cos, se transformando em sucata. O governador Ronaldo Caiado, assim que assumiu, cortou o contrato com uma empresa particular que, ao custo 
de R$ 130 mil mensais, administrava o funcionamento de uma série de brinquedos, tipo roda-gigante, autopista, tobogã e trenzinho.  O complexo 
custou R$ 5 milhões em investimentos do Tesouro Estadual e foi inaugurado com um show de Almir Sater, que atraiu milhares de pessoas da 
região, em maio de 2018. Curiosamente, as despesas foram lançadas na conta da então Secretaria de Desenvolvimento, uma evidente distorção, 
enquanto o parque era propagandeado como o primeiro de uma série que seria implantada no interior goiano. É claro que deu em nada.

BRUNo pEiXoto, o BoM RapaZ QaUE NÃo tEM VocaÇÃo paRa líDER
O deputado Bruno Peixoto está completamente inviabilizado na função de líder do governo na Assembleia. Ele, que nunca conseguiu se firmar 
no cargo, acabou afundando em definitivo com a desastrada tentativa de se opor à aprovação da emenda que institui a reeleição do presidente 
da Casa, dentro da mesma Legislatura, que tem a clara finalidade de prolongar o mandato de Lissauer Vieira. O que se diz, a favor de Bruno 
Peixoto, é que ele tem temperamento de bom rapaz e, portanto, incompatível com o maquiavelismo e a esperteza que se espera de um líder 
de governo, posição que exige agressividade e espírito aceso diante dos desafios da vida parlamentar. Não é a sua praia. Tanto que o clima 
na Assembleia é tão desfavorável a ele quanto, também, dentro do Palácio das Esmeraldas, onde há insatisfação quanto ao trabalho que faz. 

RoBERtoNaVES SUBiU No Salto E NÃo coNSEGUiU SE DEStacaR
É muito recorrente em Goiás a aparição de políticos que, pontualmente, vencem eleições, mas não conseguem de afirmar no exercício do mandato e aca-
bam desaparecendo. Há quem diga que é o caso do prefeito Roberto Naves, de Anápolis, que surgiu do nada para vencer uma eleição, subiu no salto alto 
com a vitória e acabou não se afirmando e desperdiçando a oportunidade de consolidar um espaço de liderança política no segundo (ou terceiro, já que 
Aparecida cresceu em importância) maior colégio eleitoral e maior município do Estado em matéria de grandeza econômica. Além de não ter conseguido 
marcar a sua administração, até agora, com alguma obra ou projeto de relevância, o prefeito enfrenta a ameaça da candidatura do deputado estadual 
Antônio Gomide, que já foi administrou a cidade por duas vezes e chegou a alcançar índices de aprovação superiores a 85%, patamar que Roberto Naves 
nem arranha. Tudo isso é filme já visto. Um volta para o nada de onde veio e o outro sobe mais uma vez ao pódio em que já foi consagrado.

DiFal É UM iMpoSto iNJUSto E ilEGal, QUE caiaDo JÁ coNDENoU
O DIFAL é um imposto nefando criado pelo ex-governador Marconi Perillo em 2017, ilegal (e inconstitucional), que obriga as milhares de empresas be-
neficiárias do Super Simples, em Goiás, a pagar a suposta diferença de ICMS entre a origem e o destino, muito além do regime tributário a que estão 
submetidas. É uma aberração. Quando Marconi baixou o decreto instituindo o DIFAL (o que já é uma excrescência, já que impostos só podem ser criados 
por leis ordinárias), o então senador Caiado reagiu com firmeza. “O golpe agora é no bolso do microempreendedor goiano. Mais um aumento de tributo 
para os goianos”, disse, na época. O problema é que Caiado, como um político qualquer que não deveria ser, mudou de opinião e enviou à Assembleia, que 
debate um projeto de revogação do DIFAL, um alentado parecer, em que argumenta pela constitucionalidade desse imposto e ressalta entender que a sua 
manutenção é essencial para a saúde financeira do Estado. No final das contas, defendendo o que antes condenava.

RoMÁRio policaRpo EStÁ Na MiRa Da cpi DaS UNiVERSiDaDES
O presidente da Câmara de Vereadores de Goiânia, Romário Policarpo, é alvo da CPI das Universidades, em andamento desde a Legislatura passada na 
Assembleia, sob a presidência do deputado Talles Barreto. O moço, quando esteve na presidência do Sindigoiânia, andou escorregando quanto a convê-
nios com instituições particulares para a oferta de cursos superiores aos funcionários públicos municipais. 

iRiS DEVERia SaBER QUE oBRaS NÃo GaRaNtEM VitÓRia NaS URNaS
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Caiado destaca a importância da valorização 
da cultura durante Cavalhadas de Palmeiras

ao chegar a Palmei-
ras de Goiás para 
a tradicional festa 

das Cavalhadas, o sen-
timento do governador 
Ronaldo Caiado era de 
gratidão pela vitória no 
primeiro turno das elei-
ções e de compromisso 
com a cidade e com o 
Estado. “Aqui em Palmei-
ras, nós ganhamos no 
primeiro turno da eleição, 
e foi possível começar a 
trabalhar mais cedo e ver 
realmente esse desmonte 
todo que esse pessoal fez 
no governo. Somos ex-
tremamente tementes a 
Deus e tenho certeza que 
vamos recuperar, em cur-
to espaço de tempo, esse 
Estado tão rico e tão im-
portante, que é o Estado 
de Goiás”, afirmou.

O governador tem 
prestigiado o circuito das 
Cavalhadas 2019 e incen-
tivado a preservação das 
manifestações culturais 
goianas. “Aqui é mantido 
aquilo que é importante, 
que é a nossa tradição, a 
nossa história, nós temos 
que valorizar cada um 
daqueles que indiscuti-
velmente preservam essa 

nossa cultura. Essa é uma 
festa compatível com uma 
tradição de mais de 100 
anos”, destacou.

Em Palmeiras de Goi-
ás, Caiado participou de 
um desfile pela cidade, 
acompanhado pelas por-
ta-bandeiras, por crianças 
vestidas como pastori-
nhas e por autoridades 
locais. No Parque Agrope-
cuário, onde ocorrem as 
tradicionais representa-
ções das lutas entre Mou-
ros e Cristãos, o governa-
dor percorreu o circuito 
interno e cumprimentou 
o público montando o ca-
valo ornamentado para o 
intérprete do rei Mouro. 

Por meio da Secretaria 
de Cultura o Governo de 
Goiás apoiou a festa com 
estrutura e Segurança Pú-
blica. “É uma honra enor-
me estar aqui hoje como 
governador do Estado e 
com toda infraestrutura 
que foi possível, também 
o apoio na área de Segu-
rança Pública está sen-
do dado para que tudo 
ocorra na maior tran-
quilidade. É um momen-
to importante para nós 
continuarmos com muito 

trabalho, muita seriedade 
e com muita responsabi-
lidade”, lembrou.

Vando Vitor, prefeito 
de Palmeiras de Goiás, 
ressaltou o envolvimen-
to da população com os 
preparativos para a festa 
que acontecem durante 
todo o ano e agradeceu o 
apoio do governador. “Nos-
sa gratidão ao governador 
Ronaldo Caiado, a parte de 

cultura do governo tam-
bém, que nos ajudou mui-
to. E nós estamos muito 
felizes com esse apoio e 
com essa parceria. Quem 
ganha é a população. É o 
povo que é o nosso públi-
co-alvo”, declarou.

O secretário de cultura 
Edival Lourenço também 
destacou o envolvimento 
da comunidade em prol 
de um objetivo cultural e 

tradicional do Estado. “Em 
Palmeiras, as cavalhadas 
acontecem há 110 anos 
e ela dura o ano inteiro 
de preparação, quer di-
zer, milhares de pessoas 
estão envolvidas em um 
objetivo comum. Isso une 
a comunidade, isso firma a 
cultura, isso dá condições 
de se projetar as outras 
manifestações culturais 
com base nas tradições 

culturais que vem das raí-
zes da população mais an-
tiga”, enalteceu.

A edição 2019 das Ca-
valhadas de Palmeiras de 
Goiás contou com três dias 
de duração e com uma 
programação que incluiu 
alvoradas, desfiles, car-
reiras e shows. Este ano, 
quase 2 mil pessoas da 
comunidade participaram 
da festa como mascarados.

Aplaudido pelas ruas da cidade, 
governador garantiu a recuperação do 
Estado em um curto espaço de tempo
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assembleia legislativa

Projeto Alego Ativa tem custo baixo e aproxima Poder 
da sociedade ao levar benefícios diretamente ao povo
O projeto Alego Ativa, 
iniciativa da Assembleia 
Legislativa que aproxima 
o Poder dos cidadãos 
goianos, apresentou re-
sultados positivos na 
primeira edição, uma 
vez que atende os mu-
nicípios e disponibiliza 
serviços à população. Os 
custos do programa são 
ínfimos porque utiliza 
pessoal e estrutura da 
Casa e leva benefícios 
diretamente ao povo.

O presidente da As-
sembleia Legislativa, Lis-
sauer Vieira (PSB), des-

taca a importância do 
programa Alego Ativa e 
ressalta que a iniciativa 
viabiliza, ainda mais, a 
aproximação entre o Po-
der Legislativo e os cida-
dãos. De autoria da Mesa 
Diretora da Alego, o pro-
jeto é uma ampliação do 
Intercâmaras e a primei-
ra edição foi realizada 
nos dias 31 de maio e 1º 
de junho últimos na ci-
dade de Acreúna.

Segundo o chefe do 
Legislativo, o programa 
foi aprimorado para essa 
Legislatura com o intuito 

de auxiliar os municípios 
e reforçar o atendimento 
às suas demandas. Ele 
ressaltou ainda que a 
Casa de Leis está aberta 
ao diálogo com os diver-
sos segmentos da so-
ciedade civil organiza-
da visando manter uma 
agenda positiva com 
toda a sociedade.

“O Alego Ativa é fruto de 
parceiras com o objetivo 
de ir ao encontro das ne-
cessidades dos cidadãos. 
O nosso propósito é levar 
Assembleia Legislativa à 
comunidade, mostrando a 

realidade do Parlamento 
e conhecendo as deman-
das das nossas cidades. 
Estamos ouvindo a so-
ciedade e trazendo essa 
discussão para a Casa de 
Leis para poder melhorar 
o nosso Estado”, destacou 
o presidente.

Acreúna foi o primei-
ro município a receber 
o programa e durante a 
realização do evento iti-
nerante foram oferecidos 
diversos serviços em áre-
as essenciais como saú-
de, jurídico, qualificação, 
cultura, entretenimento, 

dentre outros.

Alego Ativa
O projeto atua escolhen-

do uma cidade-sede que 
receberá o evento e mobi-
liza as câmaras municipais, 
prefeituras e comunidades 
locais na microrregião. Rea-
liza palestras relacionadas a 
temas de interesse público 
e elabora cursos de treina-
mento e qualificação para 
os agentes públicos, promo-
vendo a integração entre os 
poderes, lideranças locais 
e comunidade por meio de 
projetos educativos, téc-

nicos e científicos, que in-
cluem seminários, palestras, 
cursos e debates.

O projeto Alego Ativa 
possui parcerias institucio-
nais para Alego Ativa com a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil-Seção Goiás (OAB-
-GO), Ministério Público 
do Estado de Goiás (MP-
-GO), Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), Tribunal 
de Contas dos Municípios 
(TCM), Defensoria Pública 
(DP-GO) Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), Fecomér-
cio, Sesc, Senac, Sebrae, 
Uvego e Unievangélica.
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Feira Hippie funciona no primeiro final de 
semana de obras na praça do Trabalhador

durante o primeiro 
fim de semana de 
obras de revitaliza-

ção da praça do Trabalha-
dor as barracas da feira 
Hippie foram montadas 
normalmente no local 
provisório, nas proximi-
dades da região da aveni-
da 44. Representantes do 
Gabinete de Gestão Inte-
grada Municipal (GGIM), 
dos feirantes e monta-
dores acertaram os úl-
timos detalhes para que 
a estrutura começasse a 
funcionar a partir do sá-
bado (22/06).

A secretaria municipal 
de Infraestrutura e Ser-
viços Públicos (Seinfra) 
empreenderá durante 
esta semana melhorias 
no espaço, com cascalha-
mento para diminuir os 
incômodos provocados 
pela poeira. Com ajustes, 
planejamento e reforço 
da segurança com guar-
das, fiscais e agentes de 
trânsito, o espaço está 

organizado e o trânsito 
fluiu com tranquilidade 
no final de semana.

Antes do início das 
obras, que ocorreu no dia 
17 de junho, foram reali-
zadas 25 reuniões entre 
representantes da pre-
feitura de Goiânia e dos 
comerciantes das feiras 
Hippie e da Madruga-
da. Ficou decidido que a 
montagem das barracas 
ocorreria em espaços 
previamente demarcados 
em ruas próximas à pra-
ça do Trabalhador até o 
término da revitalização, 
prevista para novembro 
deste ano.

A montagem das ban-
cas da feira da Madruga-
da ocorre após às 10h da 
quarta-feira, com funcio-
namento a partir de 15h 
horas até as 22h de quin-
ta-feira. Já a feira Hippie 
é montada a partir da 3h 
de sexta-feira, com fun-
cionamento a partir das 
10h até 15h de domingo.

O feirante Ozir Carva-
lho, que trabalhava na 
quadra L e que ficou nas 
proximidades da avenida 
Independência, disse que 
a solução encontrada foi 
a melhor possível, pois 
manteve a feira próximo 
da região da 44 e da ro-
doviária. Ele acredita que 
haverá ajustes na organi-
zação nos próximos dias. 
“O desafio é impedir que 
pessoas de fora ocupem 
as bancas, pois tem mon-
tadores querendo incluir 
barracas. Apesar do perí-
odo de improviso do lo-
cal, acredito que a praça 
reformada vai fortalecer a 
feira”, disse.

Representantes do ter-
minal rodoviário observa-
ram que o final de semana 
foi especial, por que a ave-
nida Goiás ficou comple-
tamente desobstruída por 
vendedores irregulares, 
com a população tendo o 
direito de circulação livre 
por calçadas e ruas.

Requalificação
A Prefeitura de Goiâ-

nia reafirma que requa-
lificação da praça do 
Trabalhador vai resultar 
em espaço multiuso que, 
além da feira, comportará 
shows, estacionamento e 
outras atividades. Após o 
final das obras, a feira Hi-
ppie voltará a funcionar 
na praça, com as bancas 
projetadas em metalon e 
uniformizadas, cobertas 
com lona bege com fundo 
branco e beirais. Nos dias 
em que não ocorrem as 
feiras, no local funcionará 
um estacionamento para 
1.272 vagas, contemplan-
do todas as variáveis de 
veículos (carros, motos, 
bicicletas e ônibus).

Máquinas realizam o 
trabalho de terraplana-
gem na praça do Traba-
lhador, em ritmo acele-
rado, e a previsão é de 
que, em cinco meses, a 
obra seja entregue à po-
pulação. O local abrigará 

posto da Guarda Munici-
pal, três sanitários públi-
cos, sendo um familiar, 
com 100m² cada um, e 
o prédio da administra-
ção, equipado com en-
fermaria.  Os investimen-
tos são da ordem de R$ 
6.897.038,09. A iniciativa 
trará modificações neces-
sárias para a implantação 
da avenida Leste Oeste.

Trânsito
A prefeitura de Goi-

ânia, por meio da se-
cretaria municipal de 
Trânsito, Transporte e 
Mobilidade (SMT), rea-
lizou as intervenções na 
região da avenida 44 em 
função da relocação das 
feiras Hippie e da Madru-
gada para que seja em-
preendida a revitalização 
da praça do Trabalhador.

Durante os cinco meses 
de construção, o trânsito 
local sofrerá mudanças 
apenas nos dias de feira, 
de quarta a domingo. “Va-

mos fazer tudo o que for 
necessário para garantir 
fluidez, segurança e tran-
quilidade aos condutores”, 
afirma o secretário Fer-
nando Santana (SMT).

Como parte da ope-
ração extraordinária da 
prefeitura, na 44 a SMT 
instala novas placas e 
equipes da diretoria de 
Fiscalização de Trânsito 
fazem ações intensivas. 
O objetivo é garantir a 
ordem viária e segurança 
dos usuários das vias por 
meio de fiscalização pre-
ventiva, ostensiva e con-
trole viário nos bloqueios, 
rótulas e semáforos.

Na feira Hippie, um efe-
tivo diário de 15 agentes 
de trânsito atuou de sexta-
-feira (21/06), até o final 
da tarde deste domingo 
(23/06). Eles usaram viatu-
ras (automóveis e motoci-
cletas) e tiveram apoio de 
quatro guinchos, cavaletes, 
cones, fitas zebradas e bar-
reira pantográfica.

Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGIM) reforça segurança 
com guardas, fiscais e agentes de 
trânsito. Espaço está organizado, 
sem prejuízos para mobilidade. 
Seinfra empreenderá, durante a 
semana, melhorias no local, com 
cascalhamento para diminuir 
incômodos provocados pela poeira
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Aparecida instalará seu primeiro laboratório 
tecnológico da Campus Party em setembro
A secretária municipal de 
Educação, Cultura e Turismo, 
Valéria Pettersen, acompa-
nhada do superintendente 
de Inovação e Tecnologias 
Educacionais, Luciano Fer-
nandes, e da superintenden-
te pedagógica do municí-
pio, Aline Caixeta, viajaram 
ontem a Campus Party, em 
Brasília, com uma comitiva 
de Aparecida de Goiânia 
para apresentar um proje-

to inovador para Educação 
do município.

Na ocasião, Pettersen 
apresentou ao diretor do 
Instituto Campus Party, 
Francesco Farruggi, a pro-
posta de receber de forma 
pioneira em Goiás, o proje-
to Include by Campus Party, 
um programa que constrói 
laboratórios de robótica co-
munitários que visam ofe-
recer qualificação profissio-

nal para jovens de 10 a 18 
anos, desenvolver projetos 
e soluções sociais e tecno-
lógicas para comunidade, 
além de identificar talen-
tos com altas habilidades. 
Esses laboratórios contam 
com mobiliário, material 
didático, computadores e 
equipamentos de robótica 
com impressora 3D.

“Vamos apresentar par-
ceiros e captar recursos 

visando a instalação em 
Aparecida de Goiânia no 
maior número possível de 
escolas de laboratórios In-
clude nos próximos anos. 
Inicialmente foi autoriza-
do pelo diretor da Campus 
Party Francesco Farruggi 
a instalação do primeiro 
laboratório do projeto a 
ser inaugurado no mês de 
setembro no nosso muni-
cípio, o que será um teste 

para chegarmos a nossa 
meta para avançarmos 
ainda mais em direção de 
uma Cidade Inteligente”, 
contou Valéria.

A secretaria ainda des-
tacou que este projeto 
tem total apoio do pre-
feito Gustavo Mendanha, 
que falou por telefone 
com o diretor do Instituto 
Campus Party colocando 
a cidade à disposição da 

entidade.
Estiveram presentes na 

comitiva de Aparecida de 
Goiânia também o coorde-
nador da superintendência 
de Inovação e Tecnologias 
Educacionais da Semect, 
Thiago Silva e os assesso-
res deste departamento: 
Suymeire Lima, Rômulo 
Ferreira, Marli Barbosa, 
Fernando Paulino de Cas-
tro e Fabiano Xavier.
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  As garotas do Red Velvet lançaram o 
vídeo para “(Zimzalabim)”. A faixa faz 
parte do mini-álbum “‘The ReVe Festival’ 
Day 1”. E como o nome do projeto 
sugere, elas aparecem se divertindo e 
dançando.

  Austin Mahone está de volta com 

mais um clipe. Após lançar o clipe de 
“Anxious” há dois meses, Austin está com 
um clipe bem fofinho para “Dancing With 
nobody”.

  O filme “Little Women”, que é baseado 
no livro de mesmo nome, ganhou novas 
fotos. o longa será estrelado por Meryl 

Streep, Emma Watson, Timothée 
Chalamet, Laura Dern e outros.

  A parceria do grupo sul-coreano BTS e 
Charli XCX vai estrear em 1º lugar no chat 
World Digital Song Sales da Billboard. 
“Dream Glow” faz parte da trilha-sonora 
do jogo mobile do grupo.

ZER062ois
Zezé de Camargo e Luciano, Gusttavo 

Lima, Maiara e Maraisa, Jorge e 
Mateus, Marília Mendonça e vários 

outros. não, não estamos falando 
da realização de um grande show, 

mas de sanduíches que levam o 
nome de grandes artistas da música 

sertaneja brasileira. os sertanejos 
estão disponíveis na hamburgueria 

Zer062ois, que lança no próximo 
dia 2 de julho, um novo cardápio 

remodelado. Além dos combos com 
batata frita a uma média de preço 

entre 17 e 35 reais, com direito a 
refil de refrigerante, a Zer062ois 

trabalha com uma linha especial de 
açaí em diversos tamanhos e com 

acompanhamentos variados. E tem 
ainda a famosa torre de batata, uma 

criação própria da casa.

sTaND UP
Goiânia receberá no dia 27 de junho 
o stand up show de um comediante 
internacional. Luiz França chega no 
Guardians Empório Pub na quinta-

feira, dia de comédia reconhecida do 
Pub. Para garantir dor na barriga de 

tanto rir, o Pub convidou também 
os humoristas Marx Willians, Daniel 

Duncan e Valter nunes. o evento tem 
início às 21h.

NoVos ToNs
o Boticário estudou de perto as suas 
consumidoras, de diferentes regiões 

do Brasil, para apresentar novos 
tons que funcionassem de fato para 

mulher brasileira. o resultado será 
implementado no portfólio de Make 

B., aumentando as opções de cores de 
base que já são reconhecidas por sua 

performance.

FEiJoaDa sUNsET
Goiânia terá dois Xandes para animar 

o domingão no dia 18 de agosto. A 
Feijoada Sunset promete não deixar 

ninguém parado com um bom samba 
no final da tarde, e para deixar melhor 
ainda, terá Marquynhos SP. O evento, 

que está em sua segunda edição, 
terá  início às 16h, no espaço Sunset, 

próximo à unIP, e feijoada a vontade 
das 16h às 18h. Ingressos podem ser 
comprados no site do Sympla, com 

opções de Área VIP e Front Stage, 
que garante open bar de água, 

refrigerante e cerveja.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Luluvinhas - As socialites, Larissa Gomide, Márcia Vilella, Lara Macedo e Chris Maia, participaram 
de encontro mensal das Luluvinhas no Birras e Tapas Gastrobar na última semana. 

Lançamento - os empresários Kiara Franco, 
Kaio Franco e Karine Franco recebem na próxima 
quarta-feira, dia 26, convidados no showroom da Gruta 
Mármores e Granitos no lançamento de novos produtos 
que passam a integrar o portfólio da empresa. 

2 3

4

Club Premium - Henrique Guimarães e Silva participou do 
encontro do Club Premium, que reúne proprietários de carros de 
luxo e esportivos, realizado na Casa Conceito do Plateau d’or. 
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Workshop - o empresário Coach Diogo Deja irá ministrar 
seu Workshop “Mude seu corpo e Saúde em 8 semanas” 
no Auditório do Castro’s Park hotel dia 29 de junho.
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investimentos
Aos poucos o crédito coletivo (peer-to-
-peer ou P2P) está crescendo no Brasil e 
ganhando cada vez mais popularidade. De 
acordo com um levantamento do perfil do 
profissional que atua nesse nicho de mer-
cado no País, realizado pela Iouu, fintech 
de peer-to-peer lending que criou solução 
baseada em economia colaborativa para 
propor alternativas financeiras para em-
presas que necessitam de crédito, apon-
tou que o valor médio investido é de R$ 
8.643,37. Além disso, o estudo registrou 
que a grande maioria desses investidores 
estão no Estado de São Paulo, soman-
do 30,81%; seguido pelo Rio de janeiro 
com 9,42%, Minas Gerais com 5,5%, Rio 
Grande do Sul com 4,25% e Distrito Fe-
deral com 4,18%. outro dado interessante 
apresentado é que a renda mensal desse 
profissional está entre R$ 6.000,00 e R$ 
20.000,00, sendo que 88,5% dos investi-
dores são homens e 11,5% são mulheres.

expansão
A DMCard, administradora de cartões de 
crédito private label, está em transição 
para ocupar seu espaço entre as institui-
ções financeiras mais tecnológicas e ino-
vadoras do mercado. Para isso, tem ado-
tado diversas ações internas, entre elas, a 
inauguração de seu laboratório próprio de 
tecnologia, o GYPZ LAB, em São josé dos 
Campos, cidade sede da companhia.

marinhoanaflavia@gmail.comAnA FláviA MARinHO
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Governo de Goiás apresenta Campus Party goiana 
no DF; evento quer alavancar o empreendedorismo 
“esse evento é o 

primeiro de uma 
série de ações 

do Governo de Goiás, em 
parceria com o setor pri-
vado, para alavancar o 
empreendedorismo no Es-
tado. Convido vocês para 
estarem na nossa Campus 
Party, que será voltada 
para o pesquisador e para 
o empreendedor que tem 
ideias novas e que quer 
transformar essas ideias 
em desenvolvimento eco-
nômico e social”, disse o 
secretário Adriano da Ro-
cha Lima, titular da SEDI, 
que representou o gover-
nador Ronaldo Caiado, na 
apresentação da Campus 
Party que será realizada 
em Goiânia, no Shopping 
Passeio das Águas, entre 4 
e 8 de setembro.

Adriano esteve acom-
panhado do secretário 
de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Antô-
nio Carlos de Souza Lima 
Neto, e do presidente do 
Instituto Campus Party, 
Francesco Farruggia.

Os “campuseiros”, como 
são chamados os partici-
pantes do evento, lota-
ram o palco principal da 
Campus Party Brasilia, re-
alizada no estádio Mané 
Garrincha, esperando a 
palestra do vocalista do 
grupo britânico de rock 
Iron Maiden, Bruce Di-
ckinson. Antes, porém, 
assistiram ao anúncio fei-
to pelo secretário Adria-

no da Rocha Lima, que 
destacou a capacidade 
de um evento como a 
Campus Party estimular 
o surgimento de novas 
empresas, especialmen-
te as de tecnologia.

Para o titular da SEDI, 
essas empresas trans-
formam ideias e o inves-
timento em pesquisa e 
desenvolvimento em pro-
dutos inovadores que vão 

mudar a sociedade. 
Presidente do Instituto 

Campus Party, Frances-
co Farruggia destacou o 
empenho do Governo de 
Goiás e do governador 
Ronaldo Caiado em levar 
a Campus Party para Goi-
ânia. Para ele, o evento 
será um divisor de águas 
para o setor de tecnolo-
gia e inovação no Estado.

“Fazer uma Campus 

Party em Goiânia é colo-
car Goiás no mapa digital 
do mundo, pois não são 
apenas os três dias de 
evento. A Campus está 
em 70 países do mundo, 
o que significa que sempre 
terá um “campuseiro” che-
gando em Goiás ou levan-
do de Goiás o que há de 
mais novo em tecnologia 
no mundo”, explicou.

Campus Goiás
A edição goiana da 

Campus Party será reali-
zada entre os dias 4 e 8 
de setembro, no shopping 
Passeio das Águas, com os 
temas Agritech, Logística e 
Defesa e Segurança. Com a 
realização do evento em 
Goiás, o Estado passará 
a fazer parte da maior 
imersão tecnológica em 
Internet das Coisas, Blo-
ckchain, Cultura Maker, 
Educação e Empreende-
dorismo do mundo.

O evento conta hoje 
com mais de 550 mil 
campuseiros cadastrados 
em todo mundo. Já produ-

ziu edições nos seguintes 
países: Espanha, Holanda, 
México, Alemanha, Reino 
Unido, Argentina, Pana-
má, El Salvador, Costa 
Rica, Colômbia, Equador, 
Itália e Singapura. No 
Brasil, já está presente 
há doze anos.

São diversos espaços 
reunidos em um só lugar. 
No camping, área destina-
da aos participantes que 
optarem por acamparem 
no local do evento, have-
rá uma área Open, que é 
gratuito e aberto para que 
o público vivenciar um 
pouco do que é a Cam-
pus Party. Nele, é possível 
acompanhar palestras, 
workshops, espaço de Dro-
nes, games, entre outros.

Na Arena, que é o espa-
ço pago da Campus Party, 
os campuseiros, como 
são chamados os partici-
pantes do evento, haverá 
palestras nacionais e in-
ternacionais, workshops, 
hackathons, além de es-
paços para games, entre 
outras atividades.
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O Hotel Real Executive receberá, no próximo dia 25, o Primeiro Simpósio de Cul-
tura de Turismo. A proposta é promover o desenvolvimento das atividades no 
turismo, contribuindo com a sustentabilidade e cidadania, sendo uma maneira 
de inclusão social e geração. O evento contará com presença do superinten-
dente de Turismo da prefeitura de Aparecida de Goiânia e presidente do fórum, 
Guido Marco, que na ocasião fará uma palestra com o tema “Turismo Criativo”.
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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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quartas de final

Seleção Brasileira chega a Porto 
Alegre para quartas da Copa América

a Seleção Brasilei-
ra desembarcou 
em Porto Ale-

gre no fim da noite do 
domingo (23) para a 
disputa das quartas de 
final da Copa América. 
O adversário será de-
finido nesta segunda-
-feira: Paraguai, Japão, 
Equador ou Uruguai. 

Na chegada ao hotel 
onde ficará hospedada, 
a delegação foi recep-
cionada por muitos tor-
cedores, muitos deles 
crianças, que consegui-
ram fotos e autógrafos 
com seus ídolos. Um 

dos mais assediados foi 
Everton Cebolinha. O 
jogador do Grêmio vive 
a expectativa de jogar 
na sua casa.  

Amanhã, Cebolinha 
e Seleção treinam no 
Centro de Treinamento 
do Grêmio às 15h45, 
com 20 minutos de 
atividade liberados 
para a imprensa. Após 
o treino, haverá coleti-
va de imprensa. 

A disputa da vaga na 
semifinal da Copa Améri-
ca será na Arena do Grê-
mio na próxima quinta-
-feira (27), às 21h30. 

Seleção Brasileira desembarca 
em Porto Alegre para a disputa 
das quartas de final da Copa 
América. Adversário será 
conhecido nesta segunda
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