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Banhos de ofurô aos recém-nascidos da 
Maternidade Marlene Teixeira garantem aos 

bebês um ambiente repleto de amor e carinho
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iris joga luz na reeleição
Com disposição suficiente pra ir à Trindade a pé na 
Romaria do Divino Pai Eterno, se quiser, o prefeito Iris 
Rezende deu show de sabedoria na entrevista que 
concedeu ao Jornal O Popular, dessa segunda-feira, 
tanto pelo que disse quanto pelo que não disse. Iris 
deu uma espichada no “pavio da lamparina” de uma 
possível candidatura à reeleição, em 2020, ao não en-
fatizar com a mesma ênfase ao abordar o tema, em 
outros momentos. Evitou o máximo a conversa sobre 
o assunto, reiterando que o seu foco agora se resu-
me agora ao administrativo. Esbanjando saúde e com 
os cofres da prefeitura abarrotados de dinheiro, para 
financiar obras em todas as regiões da capital, Iris Re-
zende jogou para o presidente do MDB, Daniel Vilela, 
filho de Maguito Vilela, também interessado em con-
correr, se Iris não for candidato. Com isso, ele transfere 
para o dirigente do partido a incumbência de coor-
denar o processo de candidaturas e as alianças. Ele, 
contudo, deixou claro que não tratará desse assunto 
tão cedo. Decisão, só em meados do próximo ano. 

caiado faRá bom 
govERno, pREvê caRoço
É cedo ainda para avaliar o governo de Ronal-
do Caiado, com apenas seis meses de man-
dato, afirma o deputado Sebastião Caroço 
(PSDB). Ele, contudo, acredita que mesmo 
com as dificuldades enfrentadas no momen-
to, o democrata fará um bom governo, por 
ser bem intencionado.  Udenista de carteiri-
nha embora tenha disputado a eleição pelo 
PSDB, Sebastião Caroço, adota posição de 
independência na Assembleia Legislativa, na 
hora de votar nos projetos, mesmo que ado-
tou em seu primeiro mandato, pelo extinto 
PPR (1995 – 1999). “Se for bom para Goiás 
eu voto a favor, se não for, voto contra in-
dependentemente da origem do projeto”, 
avisou, numa em dezembro em entrevista à 
essa coluna. Veja abaixo as respostas a duas 
perguntas ao deputado.
Qual é a avaliação dos primeiros seis 
meses do governo de Ronaldo Caiado?
Ainda é cedo para avaliar, porque não deu 
tempo. É preciso dar um tempo maior para 
fazer uma avaliação em começo de qualquer 
governo. O mandato tem quatro anos e o 
primeiro, geralmente é de arrumação e pre-
paração da casa, para começar a execução do 
plano de governo, a partir do segundo ano. 
Por isso, devemos aguardar um pouco mais.
Com todas as dificuldades que vem en-
frentando desde que assumiu em janeiro, o 
senhor acredita que o governador Ronaldo 
Caiado conseguirá fazer um bom governo?
Apesar das dificuldades, eu acho que o 
governador fará um bom governo, por-
que ele é muito bem intencionado e pos-
sui muita disposição de trabalho. Acredito 
que ele conseguirá vencer algumas dessas 
dificuldades e, com o decorrer do tempo, 
conseguirá realizar um bom governo, 
resgatando compromissos assumidos na 
campanha. Ele lutou muito para assumir 
o governo e por isso, acho que ele não de-
cepcionará os que votaram nele.

apRovado o RRf
Por 24 votos a 10 votos os deputados aprovaram 
ontem à noite, em 1ª votação na Assembleia Le-
gislativa, o projeto de lei que autoriza o Estado a 
aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do 
Governo Federal. A segunda e última votação deve 
ocorrer na sessão dessa quarta-feira, 3.

lissauER lidERa 
caminhada a tRindadE
Seguindo a tradição dos antecessores na Presidên-
cia da Assembleia Legislativa, José Vitti e Helio de 
Souza (ambos PSDB), o deputado Lissauer Viei-
ra (PSDB) lidera nessa terça-feira, 2, a caminhada 
rumo à Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. 
O parlamentar estará acompanhado de outros par-
lamentares e de funcionários durante o percurso 
de 18 quilômetros, entre Goiânia e Trindade. A con-
centração começará às 17 horas, em frente ao Auto 
Posto Romaria, próximo ao Terminal Padre Pelágio. 
É a o momento de agradecer a Deus pelas graças 
recebidas, e de renovar as promessas.   

vilmaR cai nas REdEs
O ex-deputado Vilmar Rocha vem uti-
lizando cada vez mais as redes sociais, 
para a comunicação de suas mensa-
gens. Dentre outros conteúdos que 
ele vem produzindo, destaque para 
comentários em áudio, sobre temas 
diversos, com duração de um minuto. 
Sem mandato, Vilmar Rocha voltou a 
dar aulas de Direito na UFG e à advo-
cacia. E ainda encontra tempo para, 
uma vez por semana, receber lideranças políticas na sede do PSD, do qual é o presidente 
estadual. Uma dessas reuniões políticas foi com o prefeito de Hidrolândia, Paulinho Resende 
(PSDB), na semana passada, acompanhado da primeira-dama, Luciana Resende (foto).

mudança cuRiosa
É bastante curiosa a mudança do jornalista Vassil Oliveira, da Agência Brasil Central (ABC), 
para a Secom Municipal. Não ocorre com alta frequência esse tipo de mudança, por alguns 
motivos. O principal deles é que na ABC, além de ser um grande complexo de comunicação em 
nível estadual, composta por emissoras de rádio, TV e gráfica, em tese, ele poderia permanecer 
no cargo ainda por mais três anos e meio, do governo de Ronaldo Caiado, enquanto que na 
Secom municipal, na atual administração do prefeito Iris Rezende (MDB), restam 18 meses de 
mandato e, quanto a salário, certamente o de presidente da ABC deve ser um pouco maior.

na históRia
Considerado um dos melhores profissionais da cobertura política em Goiás, o jornalista Vas-
sil Oliveira assumiu a Secretaria Estadual de Comunicação no governo Caiado, no início de 
janeiro e caiu do cargo 23 dias depois. Em seguida, Caiado o nomeou presidente da ABC. 
Vassil não tinha maior proximidade com o Dr. Ronaldo Caiado e foi contratado pela campa-
nha do Democrata a 45 dias da eleição, como substituto do jornalista Tony Carlo, que passou 
cuidar de outro departamento da campanha. Pouco antes, ele trabalhou numa empresa de 
consultoria no setor de marketing político.  

livRo dE ivan atRai mundo político
Os principais nomes do mundo político de Goiás 
se encontraram ontem à noite na Assembleia 
Legislativa, para prestigiarem o lançamento do 
livro “Espião do Morro”, do jornalista Ivan Men-
donça. No livro de 294 páginas – Kesps, 2019 – 
o jornalista faz uma releitura das mutações do 
jornalismo e do poder político em Goiás, nos 41 
anos de militância na imprensa goiana. E no de-
correr dessas suas quatro décadas de repórter de 
cobertura política, muita coisa mudou. Mudaram 
o jornalismo e o poder político, como a passagem 
do regime militar para a democracia, do PMDB 
de Iris Rezende para o PSDB de Marconi Perillo 
e desse, para o DEM de Ronaldo Caiado. Dentre 
os políticos presentes ao lançamento, o governa-
dor Ronaldo Caiado, o presidente da Assembleia, 
deputado Lissauer Vieira; os ex-governadores 
Alcides Rodrigues, agora deputado federal, e Ma-
guito Vilela, com o seu vice, o médico Rui Rocha; o 

prefeito Iris Rezende, deputados José Nelto, Tião Caroço, Chico KGL e Iso Moreira, e ex-deputados 
de Goiás e Tocantins, vereadores e prefeitos. Jornalistas de quatro gerações também comparece-
ram em bom número. Natural de Tiros (MG), o jornalista Ivan Mendonça trabalhou nos principais 
jornais de Goiás, O Popular, Diário da Manhã e O Hoje e Rádio Mil, dentre outros.
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Mais candidato

Íris Rezende reabriu o Mutirama, deixando os brinquedos de graça para a população durante 
uma semana. Está anunciando novas frentes do BrT, antes de terminar o trecho da Rua 90. 
Está acertando a entrada de quase R$ 800 milhões para investir em obras na cidade, atraindo 
junto apoios políticos. As últimas mexidas no xadrez indicam aproximação maior ainda com o 
governador Ronaldo Caiado. Diz agora que a definição de candidatura no ano que vem cabe ao 
presidente do MDB, Daniel Vilela. A conclusão é só uma: Íris continua o mesmo. Ele sabe que é 
o candidato, com apoio das máquinas municipal e estadual. Só não será se não quiser, mesmo.
 
Vassil
A comunicação, tão combatida nestes tempos de rede social, foi o mais recente ato de 
aproximação das gestões. Assessor de imprensa na reta final na campanha de Ronaldo 
Caiado, o jornalista Vassil oliveira acumulou o Gabinete de Comunicação e a presidência 
da ABC, que reúne Rádio e TV Brasil Central. Com a criação da Secretaria, Vassil ficou só 
com a ABC, onde dedicou se3is meses de trabalho. Agora, recebe a missão de continuar 
impulsionando a imagem do prefeito. 

nas ruas por Moro
uma multidão foi às ruas em todos os Estados brasileiros, em defesa do ministro Sér-
gio Moro e da lava jato. Ato contra o movimento em torno das revelações do Intercept 
Brazil. Do jeito que deve acontecer. Fora os ataques, desnecessários, feitos a quem faz 
críticas a atos de gestão de Bolsonaro e à imprensa, acusada de estar vendida. A mesma 
imprensa que mostrou os manifestantes nas ruas. 

Mais poVo na rua
Muita gente no final de semana nas ruas. Famílias indo ao Mutirama em busca de di-
versão para as crianças. Filas imensas, enfrentadas por gente carente, que se deu por 
satisfeita a cada brinquedo usado. 

Hélio telHo
Procurador goiano foi destaque no Correio Braziliense do final de semana. Defendeu a Lava 
jato e atacou as mensagens do Intercept.

aliás
o Intercept está longe de ser exemplo de jornalismo. A revelação de conversas, picas e em 
conta-gotas, não causa mais impacto. Agora, é incrível a certeza dos defensores de Moro 
e da lava jato em dizer que todos os diálogos foram manipulados, não sendo merecedo-
res de crédito. Parece lógico que, se não houve perícia no material, não se pode afirmar 
com certeza se é verdade ou não. 

Mês das bruxas
Agosto será o mês de não sentar mais em processo, estufar o peito e tomar decisão, em 
torno do ex-presidente lula. Isso pra turma do STF.

Mais ético
levantamento do site Congresso em Foco mostra que caiu pela metade o número de par-
lamentares em Brasília que respondem processos criminais. o atual campeão é o deputado 
Boca Aberta (Pros), ex-vereador de londrina (PR), que tem 24 processos. Em processos por 
acusação de desvio de dinheiro público, aí são dois veteranos que tomam conta: o senador 
Renan Calheiros (MDB-Al) e o atual deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que tem 12. 

Voando...
Os clubes entram na reta final para a volta ao Brasileiro nas Séries A e B. Nesta semana tem 
amistoso do Vila Nova contra o Corinthians, quinta, no Estádio Serra Dourada, no mesmo dia 
em que o Atlético estará no Rio para enfrentar o Vasco, em São januário. o Goiás faz jogo-treina 
fechado contra o Brasiliense na quarta e joga amistoso contra o Racing, do uruguai, no sábado.

agora Vai?
Começando o segundo semestre. Quem fez pouca coisa no ano, tem só mais seis meses 
para realizar.

recesso quente
A parada de meio de ano nas atividades parlamentares deve colocar um pouco mais de pi-
menta na vida de alguns partidos. Quem não renovou suas direções, deve fazer em agosto e 
setembro. Quem tem partido na mão, tem mais poder de decisão. No geral.

marcelohel@gmail.com

“Ninguém erra por ser contemporâneo da ansiedade social”. 
(Teotônio Vilela)
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Deputados aprovam entrada de Goiás no Regime 
de Recuperação Fiscal, LDO e matérias do Judiciário

o que o Plenário apro-
vou, nesta noite, foi 
o texto contido no 

voto do líder do Governo 
na Alego, deputado Bruno 
Peixoto (MDB), que aca-
ta emenda do deputado 
Álvaro Guimarães (DEM) 

referente a uma modifica-
ção do relatório favorável 
assinado pelo também de-
mocrata deputado Dr. An-
tonio - autor do primeiro 
relatório sobre o RRF co-
locado em apreciação pela 
Comissão Mista.

No texto em questão, 
confeccionado após acor-
do entre os Poderes, Ál-
varo Guimarães propõe a 
supressão do artigo 2º e 
de adequação da redação 
do projeto. A redação su-
primida previa que o Plano 
de Recuperação envolveria 
ação planejada, coordena-
da e transparente de todos 
os Poderes, suas adminis-
trações direta e indireta.

Ainda na Comissão de 
Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJ), foi rejeitada a 
emenda do deputado Hen-
rique Arantes (PTB) que 

assegurava que a inclusão 
de Goiás no Regime de Re-
cuperação Fiscal não im-
pediria o pagamento das 
emendas parlamentares 
da Lei Orçamentária Anu-
al e o repasse de recursos 
para convênios firmados 
com os municípios. 

Em Plenário, votaram 
contra a proposição os de-
putados Helio de Sousa 
(PSDB), Delegada Adria-
na Accorsi (PT), Coronel 
Adailton (PP), Lêda Borges 
(PSDB), Major Araújo (PRP), 
Antônio Gomide (PT), Lucas 
Calil (PSD), Cláudio Meirel-

les (PTC), Tião Caroço (PSDB) 
e Alysson Lima (PRB).  

A votação do projeto 
ocorreu durante delibera-
ção da Ordem do Dia da 
segunda sessão extraordi-
nária desta segunda-feira, 
1º. A segunda e definitiva 
etapa de apreciação será 
realizada na próxima quar-
ta-feira, 3, durante sessão 
ordinária convocada pelo 
presidente da Casa, depu-
tado Lissauer Vieira (PSB), 
para às 9 horas. 

LDO
Os deputados aprova-

ram em primeira votação 
o processo nº 2351/19, 
de autoria da governa-
doria, que trata da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício de 
2020. A matéria foi dividi-
da em duas votações em 
razão de destaque para 
emenda apresentada 
pelo deputado Cláudio 
Meirelles (PSC). Foi apro-
vada a matéria baseada 
no relatório do deputado 
Jeferson Rodrigues (PRB), 
mas o destaque proposto 
foi rejeitado pela maioria 
dos parlamentares.

os deputados em plenário, depois de um 
longo debate, aprovaram em primeira 
votação o projeto de nº 3843/19 que 
trata da entrada de Goiás no Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF), do Governo 
Federal, pelo prazo de 36 meses
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Construção da rede de drenagem na Av. 
Goiás começa na próxima segunda-feira

a Prefeitura de 
Goiânia inicia na 
próxima segun-

da-feira, dia 8 de julho, 
na Avenida Goiás, mais 
uma etapa da constru-
ção da rede de drena-
gem que vai solucionar 
os problemas de en-
chentes e alagamentos 
nas adjacências da Ave-
nida, região da Rua 44, 
Avenida Independência, 
Praça do Trabalhador, 
Praça do Bandeirante e 
Praça Cívica.

Os serviços serão fei-
tos em três etapas até 
chegar à Praça Cívica. 
Na primeira, as obras se-
rão executadas entre a 
Avenida Independência 
e a Avenida Paranaíba; a 
segunda, da Avenida Pa-
ranaíba à Avenida Anhan-
guera; e a terceira, da 
Avenida Anhanguera até 
a Praça Cívica. Concluídas 
as três etapas, as obras 
serão realizadas na outra 
pista, em sentido inverso, 
chegando até à Avenida 

Independência. 

*Trânsito*
Durante o período da 

construção da rede, será 
necessário interditar a 
pista da Avenida em que 
a obra está sendo rea-
lizada e nessa primeira 
etapa, o trecho entre a 
Avenida Independência 
e a Rua 55 será fechado, 
e a SMT estabelecerá o 
sistema de sinalização 
e novas alternativas de 
rotas e desvios.

*Requalificação*
Paralelo às obras da 

rede de águas pluviais, 
a Avenida será requali-
ficada e preparada para 
receber a operação do 
BRT, para isso serão 
construídas as estações 
de embarque e desem-
barque de passageiros, 
e implantados os pavi-
mentos rígido e flexí-
vel. As calçadas serão 
readequadas, conforme 
as normas de acessibili-

dade, e arborizadas; será 
adotada iluminação de 
led em toda a via, troca-
das as árvores condena-
das e a sinalização será 
completamente revita-
lizada - horizontal, ver-
tical e semafórica, com 
semáforos inteligentes.

*Rede de 
drenagem*

A rede de drenagem 
completa tem 2,6km e 
vai da Praça Cívica ao 
Setor Norte Ferroviá-
rio; parte integrante do 
complexo do BRT, conta 
com orçamento na or-
dem de R$ 7,8 milhões. 

Os trabalhos de cons-
trução tiveram início em 

maio e, por ser o trecho 
mais complexo, começa-
ram pela Rua 4, no Setor 
Norte Ferroviário, onde 
se dará o lançamento no 
Capim Puba, de lá passará 
pela Avenida Oeste, no Se-
tor Marechal Rondon, se-
guirá pela Rua 74 e subirá 
a Avenida Goiás, cruzará a 
Avenida Independência e 
chegará até à Praça Cívica. 

O projeto da rede é 
audacioso, com utilização 
de tubulação em Ribiloc 
(PVC), de 500mm de di-
âmetro, na Praça Cívica 
(início), e de 1.600mm 
de diâmetro (1,60m), no 
Capim Puba, onde será o 
lançamento. A capacidade 
de vazão é de 10 mil li-
tros de água por segundo.

Para o secretário de 
Infraestrutura e Serviços 
Públicos, Dolzonan da 
Cunha Mattos, com o sis-
tema de drenagem, Goi-
ânia dará um salto qua-
litativo muito grande na 
área de saneamento am-
biental, proporcionando 
a uma região muito po-
pulosa, mais segurança 
no período de chuva e a 
Seinfra está fazendo um 
trabalho de conscienti-
zação junto aos lojistas, 
moradores e frequenta-
dores da Avenida Goi-
ás, informando sobre o 
início das obras e aler-
tando sobre a sua im-
portância para a cidade 
e, principalmente, para 
quem mora e trabalha 

na região central.
“A rede de drenagem 

é uma obra de extrema 
importância para todo o 
centro de Goiânia, que é 
muito adensado e sofre 
com problemas de en-
chentes e alagamentos 
e não é mais possível 
atrasar a sua construção, 
até porque, é uma exi-
gência para a implanta-
ção do BRT, que é outra 
obra urgente e neces-
sária, por isso, estamos 
conversando com todos 
que vivem, trabalham 
e passam pela Avenida 
Goiás e explicando que 
os transtornos de hoje 
são necessários para o 
bem estar e a segurança 
de amanhã”, afirma.

Com extensão de 1,9km, a rede 
será construída em três fases, 
até chegar à Praça Cívica Após a 
conclusão, as obras serão realizadas 
na outra pista, em sentido contrário 
até à Avenida Independência
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Banhos de ofurô aos recém-nascidos da Maternidade Marlene 
Teixeira garantem aos bebês um ambiente de amor e carinho
Para a Prefeitura de Apare-
cida a saúde das mamães e 
bebês é prioridade. Por isso, 
além de lutar para garantir 
todo o atendimento pré-
-natal às nossas gestantes, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) iniciou há cer-
ca de um ano um serviço 
que torna o período pós-
-parto ainda mais especial. 
Os novos cidadãozinhos 
nascidos no local recebem, 
já no primeiro dia de vida, 
um aconchegante banho 
de ofurô para deixá-los to-
talmente seguros e repletos 
de amor e de carinho.

A enfermeira especia-
lista em obstetrícia, Sandra 

Martins Noleto, responsável 
pelos banhos, explica que a 
técnica transmite ao bebê 
as sensações parecidas 
com as que ele tem dentro 
do útero da mãe. “Essa téc-
nica é super simples e traz 
resultados excelentes em 
relação à cólica, aos bebês 
que estão chorosos e àque-
les que apresentam pro-
blemas para dormir. Muitas 
mães estão aderindo a essa 
prática. Ela serve como um 
calmante natural porque 
insere esse bebê em um 
ambiente pequeno, quenti-
nho e cheio de água, como 
o útero da mãe. Com isso, 
eles ficam mais calmos e 

dormem melhor” – conta.
A diretora da unidade, 

Luciene Morais, conta que 
ao todo são cerca de 200 
partos realizados todos os 
meses na maternidade. “Nós 
já realizamos o parto hu-
manizado e agora também 
ofertamos esta técnica que 
tanto agrada mamães e be-
bês”. Lorrane Silva Meireles, 
mãe do Kalel, de apenas 
cinco dias, acha importan-
te a prática e comemora a 
chegada de seu bebê em 
um ambiente tão acolhedor. 
“A água é bem quentinha e 
a luz bem suave, parece que 
vai agradar. Eles colocam 
umas músicas bem calmas. 

Parece uma ideia maravi-
lhosa porque as crianças 
já chegam ao mundo com 
a garantia de que aqui do 
lado de fora da barriga tam-
bém está tudo tranquilo”.

Sensação 
intrauterina

Criada por obstetras de 
maternidades da Holanda 
no ano de 1997, a técnica do 
banho de ofurô para bebês, 
também conhecida como 
banho de baldinho, ajuda a 
oferecer ao recém-nascido 
uma transição tranquila do 
útero para o mundo. Apesar 
de não haver nenhum estu-

do que assegure sua eficá-
cia, especialistas garantem 
que quando os recém-nas-
cidos são mergulhados na 
água, à temperatura de 36 
a 38 graus, de preferência 
com pouca luz, logo se lem-
bram do meio aquático do 
útero. “Com essa sensação 
intrauterina, eles rapida-
mente se colocam em posi-
ção fetal, com pernas e bra-
ços encolhidos e relaxam 
por completo até dormirem” 
– afirma Sandra.

Sandra Martins explica 
que a partir do sexto mês 
de gestação os bebês já 
começam a desenvolver a 

memória e são inclusive ca-
pazes de recordar das sen-
sações intrauterinas. “Quan-
do iniciamos o banho eles 
acabam se lembrando do 
ambiente protegido, aqueci-
do, escuro e da posição fetal 
em que costumavam ficar. 
Isso os deixa mais tranqui-
los e seguros”. Ela adverte as 
mamães que queriam reali-
zar o procedimento em casa 
sobre a importância de se 
utilizar um balde adequado, 
com bordas arredondadas e 
altura e peso ideais. “É es-
sencial que esse balde não 
seja utilizado para outros 
fins para que tenha total as-
sepsia” – completa.
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KiNG KoNG
A magia do Circo Khronos, um dos 

melhores da América latina, chegou a 
Goiânia. Instalado no Passeio das Águas 

Shopping, a atração traz, pela primeira 
vez na capital, o animal mecânico King 

Kong, que tem 11 metros de altura e 
promete animar a plateia. Além do gorila 

gigante, se apresentarão também artistas 
da Rússia, o mágico de las Vegas, homem 

laser, os dinossauros T-Rex, palhaços 
e outras surpresas. A atração, fica no 

empreendimento até o final de julho e 
tem ingressos vendidos a R$ 20 inteira e 

R$ 10 a meia entrada para os espetáculos 
que vão de terça a domingo.

DoG’s DaY
o maior evento direcionado aos pets 

está chegando, o evento, que já está em 
sua quarta edição, acontece no dia 07 de 

julho de 2019 no parque Vaca Brava e terá 
entrada gratuita. lara Monteiro e leandro 

Meireles que são os organizadores do 
evento confirmam que a ordem do evento é 
se divertir muito com o seu amigo de quatro 
patas. O evento tem como objetivo principal 

a socialização dos animais e tutores, com 
uma tarde divertida e cheia de parceiros 
do ramo pet que trazem novidades aos 

participantes. Queremos que todos venham 
e se divirtam muito, aproveite este dia para 

se encontrar com os familiares e amigos.

D.P.a.
Atração inédita e muito divertida durante as 
férias de julho, a Missão D.P.A. - Detetives do 

Prédio Azul promete agitar o hot Park, um 
dos dez parques aquáticos mais visitados 

do mundo. Do dia 1o a 31 de julho, os fãs do 
trio Pippo, Sol e Bento, se transformarão em 

detetives de verdade e poderão participar 
de duas brincadeiras incríveis no Clubinho 

Secreto, que será montado em frente a 
saída do AcquaRiver. A atividade gratuita 

será voltada para crianças de 04 a 13 anos 
e, para participar, basta fazer a inscrição no 

local. o Clubinho Secreto funcionará das 10h 
às 17h, mesmo horário do parque.

DEscoNTos
um dos meses mais aguardados do ano 
chegou e, com ele, as tão amadas férias. 

Para quem está planejando viajar em julho, 
o Outlet Premium Brasília traz descontos 
em diversos itens indispensáveis na hora 
de montar a mala, faça chuva ou faça sol. 

No centro de compras é possível encontrar 
produtos de mais de 100 marcas nacionais e 

internacionais, com até 80% de desconto.
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Graça Oliveira e Elaine Moura Aline Peixoto e Glorinha Drummond Elisa Leite

Carlos Gofferjé Humberto Queiroz Davidson Marques Sheyla Doumit e Marcela Cunha

Paulo Teixeira, Anyrene Magalhães    
                   e Valentino Franklin

Ester Guimarães Camila Reis

Guilherme Otávio Armando Gadelha e Luciana Sinzimbra Reca Meneses e Matheus Vale
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Up expo Game

Mulheres são maioria entre gamers no Brasil

a participação femi-
nina no mundo dos 
esportes tem cada 

vez mais ganhado aten-
ção, tanto de patrocina-
dores quanto da torcida, 
como pudemos notar nos 
últimos dias toda a emo-
ção em torno das con-
quistas da seleção brasi-
leira de futebol feminino. 
Seja no campo, na qua-
dra, ou no comando de 
um controle de videoga-
me, as mulheres vieram 
para ficar! Sim, o público 
feminino está cada vez 
mais presente no esporte 
como um todo, inclusive 
nos chamados e-sports.

De acordo com dados 
recentemente divulgados 
pela Pesquisa Games Bra-
sil 2019, 53% do público 
gamer (termo usado para 
definir alguém que joga 
videogames) no país é 
formado por mulheres. Os 
dados foram angariados 
pela Sioux Group, Blend 
e ESPM. O relatório apon-
ta que cerca de 37,7% 
dos gamers brasileiros 
têm entre 25 e 54 anos 
de idade, contrariando 
o senso comum de que 
todos os jogadores são 
adolescentes. Tendo as 
principais plataformas 
de uso os smartpho- nes (83,5%), videoga-

me (48,5%), notebook 
(42,6%), computador 
(42,4%) e tablet (19,6%).

Ainda de acordo com 
a pesquisa previamente 
citada, o público femini-
no tem uma preferência 
por PCs e videogames, 
mas dominam o consu-
mo de jogos nos smar-
tphones. Esse segmen-
to denominado “Gamer 
Casual” costuma jogar 
até três vezes por sema-
na em sessões de até 3 
horas, onde 4 a cada 10 
dessas jogadoras admi-
tem que games são sua 
forma preferida de en-
tretenimento e preferem 
baixar jogos gratuitos.

Para Anna Rytta, apre-
sentadora do UP EXPO 
GAMES, a maior feira 
do segmento na região 
Centro Oeste, o univer-
so criado pela cultura 
geek e gamer resultou 
em personagens, con-

soles e até mesmo uma 
profissionalização que 
têm chamado a atenção 
das mulheres. “O que ve-
mos é que nós mulheres 
estamos cada vez mais 
ganhando espaços nos 
esportes onde antes 
predominavam somente 
os homens. Vimos agora 
recentemente no fute-
bol, com a copa da sele-
ção feminina, e o cená-
rio de paixão e torcida 
não está sendo diferente 
nos e-sports! O público 
feminino vem se en-
cantando cada vez mais 
com esse universo vir-
tual e andam mandan-
do muito bem”, pontua 
Anna que, desde 2018, 
compõe a organiza-
ção do evento que terá 
sua segunda edição em 
Goiânia nos dias 6 e 7 
de julho, no Centro Cul-
tural Oscar Niemeyer.

O evento terá em sua 
programação uma ver-

dadeira imersão no mun-
do dos jogos virtuais, 
como campeonatos de 
jogos eletrônicos, con-
curso de cosplay, arena 
arcade, museu de jogos 
-que terá em seu acervo 
consoles antigos até os 
mais atuais-, área kids, 
Just Dance, salas temá-
ticas, palestras, e muito 
mais. As premiações se-
rão tanto em brindes ex-
clusivos como também, 
em algumas modalida-
des, em dinheiro onde 
os vencedores podem 
ganhar até 7 mil reais. 
Networking, profissiona-
lização, interação e visi-
bilidade são alguns dos 
principais motes defen-
didos pela organização. 
“Um evento deste porte 
abre muitas portas mun-
do afora pra quem real-
mente sonha em seguir 
essa carreira. A Up Expo 
Game é um espelho para 
muitos competidores se-

rem vistos pelo público 
e investidores, fazerem 
networking e mostrarem 
os talentos nos jogos”, 
conclui Anna Rytta.

A Up Expo Game será 
realizada nos dias 6 e 7 de 
julho, em Goiânia. O local 
escolhido para receber 
a maior feira gamer do 
Centro-Oeste foi o Cen-
tro Cultural Oscar Nie-
meyer. Os ingressos para 
o evento já estão à venda 
e contam com diferentes 
benefícios. O ingresso co-
mum dá acesso somente 
à feira, enquanto o in-
gresso VIP contém uma 
pulseira para identifica-
ção, entrada exclusiva e 
fila especial para acesso 
aos jogos, brinquedos e 
sessão de autógrafos. O 
ingresso premium tem 
todos os benefícios do 
VIP e um camarote es-
pecial na frente do pal-
co principal para assis-
tir as partidas.

Elas compõem 53% do público gamer 
no país e estão cada vez mais se 
profissionalizando nos e-sports Fo
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Up expo Games
Quando: 6 e 7 de julho, a partir 
das 13h. Onde: Centro Cultural os-
car Niemeyer. ndereço: Avenida 
Deputado jamel Cecílio, lote 01, 
Quadra Gleba, Alameda Fazenda 
Gameleira, 4490 - Setor, Goiânia - 
GO, 74884-801 
Ingressos: à venda no MeuBilhe-
te, os preços variam de R$25 até 
R$180,00 ->https://meubilhete.
com/up-expo-game-2019
Pontos de venda físicos (Goiânia)
-Primetek Buriti Shopping. Ave-
nida Rio Verde Qd 102/104 - (62) 
3094-8701
-Primetek Portal Shopping. Av. 
Anhanguera, 14404 - (62) 3088-
6843
-Primetek Flamboyant. Av. Dep. 

Jamel Cecílio, 3300 - (62) 3546-2000
-Primetek Jamel Cecílio. Av. Dep. 
Jamel Cecílio, 2511 - (62) 3095-6990
-Paladins Game Store. Av 85, Ga-
leria Free Shop, R. S-1, 54 - (62) 
3954-1813
-Tribo do Açaí. R. 36, 366 - St. Ma-
rista, Goiânia - GO, 74150-240 - (62) 
3226-0100 

proGramação:
sábado - dia 6
13:00 - Portões abertos
14:00 - Palestra - Tema: Mercado 
de jogos (Stand Saga)
15:00 - Semi-Final - CS:GO - Team 
Reapers x VirtuaFX
16:00 - Competição - POKEMON 
TCG (Stand Mythus TCG)
17:00 - Concurso de Cosplay - Pal-

co Principal
18:00 - Competição - Free Fire 
Modo Solo (Stand AirSoft)
19:00 - Semi-Final - CS:GO - Red 
Canids x Single Daddy 
Domingo - dia 07
13:00 - Portões abertos - Final - 
DOTA 2
15:00 - Campeonato FIFA (Arena 
Console)
16:00 - Palestra - Tema: Desenvol-
vimentos de jogos (Stand Saga)
16:00 - Competição - Magic The 
Gathering (Stand Mythus TCG)
17:00 - Competição - Free Fire 
Modo Squad (Stand AirSoft)
18:00 - Final - CS:GO
atrações:
- Final presencial ao vivo de CSGO
- Campeonato de Free Fire com 

temática AirSoft
- Campeonato de DOTA 2
- Campeonato de FIFA
- Realidade Virtual
- Concurso de Cosplay
- Arena Arcade(Fliperamas com 
os jogos Mortal Kombat / Street 
Fighter / King Of Fighter)
- Arena Console (Mortal Kombat 
11, Call of Duty)
- Arena PC
- Museu de jogos (Saga / Atari / 
Nintendo 64 / Dream Cast)
- Just Dance
- Área Kids ( Pula-pula, cama elás-
tica, brinquedos infláveis, High 
Jump, escalada)
- Magic the Gathering
- Palestras sobre mercado e de-
senvolvimento de games

Serviço:
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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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vai pra cima!

Seleção Brasileira encara Argentina 
por vaga na decisão da Copa América

a Copa América 2019 
no Brasil reservou 
aos fãs de futebol 

ao redor do planeta um 
capítulo inédito, para ficar 
na sua história. Pela pri-
meira vez, o maior clássico 
entre seleções do mundo 
acontece na fase semifinal 
da competição Sul-Ame-
ricana. Brasil e Argentina 
voltam a se encontrar no 
Estádio do Mineirão nes-
ta terça (2) após três anos 
para o jogo do ano. A Se-
leção Brasileira aposta no 
seu crescimento coletivo 
e na sua solides defensiva. 
Já a Argentina aposta suas 
fichas na sua principal es-

trela: Leonel Messi. 
O Brasil chega a semi-

final amparado por seus 
números na Copa América. 
Não perdeu nos seus qua-
tro jogos, foram duas vitó-
rias e dois empates, mar-
cou oito gols, não sofreu 
nenhum. É a equipe que 
mais finalizou no torneio, 
com maior média de posse 
de bola e com melhor de-
sempenho na tentativa de 
jogadas individuais. Ainda 
tem um de seus atacantes 
como o líder no número 
de dribles na competição: 
Everton Cebolinha. Ainda 
assim, mesmo com nú-
meros positivos a favor, 

o goleiro Alisson pondera 
sobre o momento da Se-
leção. O camisa 1 ressal-
ta que o grupo brasilei-
ro está em crescimento, 
evoluindo como time.

– Tenho confiança na 
minha equipe. Convicção 
que vamos entrar e fa-
zer um grande jogo. Cada 
partida tem a sua história. 

Conto muito com o nosso 
coletivo. Temos crescido 
mesmo no sentido de ser 
um time. É muito difícil de 
se criar isso numa seleção. 
Será uma partida que não 
tem chance para erro – 
opinou Alisson.

O palco desse duelo 
também traz muita moti-
vação para a Seleção Bra-

sileira, principalmente no 
confronto contra os her-
manos. O Brasil nunca foi 
derrotado pela Argentina 
no Mineirão, em cinco due-
los realizados (2016, 2008, 
2006, 1975, 1968). 

– Vai ser um grande 
espetáculo. Se a torcida 
puder trazer todo esse 
carinho que estamos re-
cebendo desde que a gen-
te chegou aqui em Belo 
Horizonte para dentro do 
estádio, nós seremos mui-
to gratos. O Mineirão foi o 
lugar onde nós recebemos 
mais carinho do torcedor 
– lembrou o técnico Tite 
a vitória do Brasil sobre a 
Argentina por 3 a 0 nas Eli-
minatórias para a Copa do 
Mundo, em 2016. 

Na segunda-feira (1), a 
Seleção fez o seu último 
treino na Cidade do Galo 
antes do clássico. O téc-
nico Tite não adiantou a 

escalação para esse due-
lo, mas recebeu boas no-
tícias durante a atividade. 
Ele voltou a ter todos os 
23 convocados a sua dis-
posição. Richarlison se 
juntou ao grupo após o 
diagnóstico de caxumba. 
Filipe Luís e Fernandi-
nho, que ficaram de fora 
dos últimos treinamen-
tos em campo, partici-
param normalmente dos 
trabalhos. Todos os três 
devem ser relacionados 
para o jogo decisivo. 

A bola rola para Brasil 
e Argentina às 21h30, no 
Estádio do Mineirão, em 
Belo Horizonte. Quem 
vencer garante vaga na 
decisão da Copa América. 
O adversário sairá da ou-
tra semifinal entre Chile e 
Peru. A final será no Está-
dio do Maracanã, no Rio 
de Janeiro, no próximo 
domingo (7), às 17h.

Maior clássico entre seleções 
do mundo será no Estádio 
Mineirão, palco no qual o Brasil 
nunca perdeu para os argentinos Lu
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