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Caiado precisa de mais tempo 
para viabilizar o seu governo
Ainda é cedo para se concluir que o governo do doutor 
Ronaldo Caiado não encontrará o caminho para se viabili-
zar, acertar as contas, zerar o déficit, tapar os buracos das 
estradas antes da chegada das chuvas e retomar a tem-
porada de obras importantes para a população. Embora a 
situação das finanças de Goiás não seja a pior do País, o 
governo precisará de mais tempo para colocar a máquina 
em condições de dar a arrancada pretendida pelo demo-
crata, cobrada pela oposição e aspirada pela população. A 
cobrança de boa parte da oposição não é sincera, muito 
pelo contrário, quer que governo se dê mal. Mais seis me-
ses, um ano ou mais? Difícil prever. Mas vai depender de 
fatores considerados imprescindíveis.

apRovaR o RRF na assEmblEia
o 1º deles será convencer deputados estaduais aprovar na Assembleia a 
adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal do Governo Federal 
(RRF), que embora considerada bastante traumática, é a única saída no 
momento para obter autorização do Tesouro, para contratar novos em-
préstimos. o 2º fator será a aprovação da reforma da Previdência, pelo 
Congresso Nacional, que não depende dele, mas do apoio de parlamen-
tares no Congresso. Sem a aprovação desses dois projetos, não há sinais 
de alternativas viáveis no curto prazo. Entretanto, a aprovação desses 
projetos ainda é bastante incerta. Em relação ao 1º, segundo revelou 
o presidente da Assembleia, deputado lissauer Vieira, em entrevista a 
uma rádio de Rio Verde, a Casa não dará apoio a esse projeto, enquanto 
que o 2º, embora haja reconhecimento de sua importância por boa par-
te dos congressistas, depende do Congresso Nacional. 

REsultado incERto
A aprovação da PEC da reforma da Previdência de estados e municí-
pios no Congresso, que deve ser proposta em agosto, segundo tem 
sido noticiado, vai depender muito do empenho dos governadores 
do Nordeste, no convencimento de suas bancadas a votar a favor 
da proposta. Mas com a elevação da temperatura na relação deles 
com o Planalto nos últimos dias, não é prudente afirmar com certeza 
nesse momento que a medida será aprovada.

ExpulsõEs diminuEm 
Fundo dE campanha, 
alERta advogado
Eventual decisão do PDT e PSB em expulsar 
os parlamentares de suas bancadas, que 
votaram contra a orientação desses dois 
partidos no 1º turno de votação da PEC da 
reforma da Previdência na Câmara, além da 
diminuição de suas bancadas, haverá ainda 
redução do Fundo  Partidário destinado ao 
financiamento de campanha dos seus can-
didatos, na próxima eleição. o alerta é do 
professor de Direito Eleitoral da uFG e uni-
verso, Arivaldo Araújo. A medida, caso seja 
confirmada segundo ele, ainda terá como 
consequência a redução do tempo de TV e 
no rádio na próxima campanha eleitoral, do 
total a que o partido tiver direito.   

mEdidas altERnativas
Segundo o professor Arivaldo Araújo, embora 
seja direito dos partidos aplicar as medidas que 
julgarem mais adequadas, no caso do come-
dimento de infrações por parte dos filiados, 
os partidos possuem medidas alternativas 
a expulsão, para punir os infratores, no caso. 
Dentre elas, a advertência, suspensão e até 
mesmo a não inclusão dos seus nomes na lista 
dos candidatos beneficiados com o Fundo de 
Campanha na próxima eleição, visto que os 
critérios para a fixação de valores e a quais can-
didatos beneficiar,  são competência exclusiva 
dos partidos, desde que obedecidos os percen-
tuais destinados ás candidatas mulheres.
 
caFé compaRa 
administRação dE 
iRis a noiva com E sEm 
dEntaduRas

o  vereador Carlin 
Café (PPS) fez uma 
comparação inu-
sitada da situação 
política do prefeito 
Iris Rezende, entre 
a primeira e a se-
gunda metade do 
mandato. Ele com-
para os dois primei-

ros anos do mandato de Iris, sem dinheiro 
até para o cafezinho no Paço, ao da “noiva 
banguela” e por isso, rejeitada por todos e o 
de agora, com os cofres da prefeitura abar-
rotados para financiar obras em todas as re-
giões da cidade ao da mesma noiva, porém 
agora, dotada de um par de “dentaduras no-
vas”, desejada por uma fila de pretendentes.   

sEm dinhEiRo paRa 
o caFEzinho
Embora a comparação de Carlin Café seja 
apenas uma metáfora, o vereador está cor-
reto na comparação dos dois momentos da 
administração do prefeito Iris Rezende. Na 
primeira metade do mandato, só se ouvia 
assunto sobre falta de dinheiro. Faltava pra 
tudo, para o cafezinho e em algumas repar-
tições, dizem que houve dias em que os 
funcionários tiveram que levar papel higi-
ênico de casa. Porém, diferentemente dos 
dois primeiros anos, o Paço agora “nada” 
em dinheiro e espalha obras por todas as 
regiões da capital. uma delas, a implanta-
ção do BRT no Eixo Norte-Sul, a obra que 
certamente irá assegurar grandes melho-
rias do transporte coletivo, para os usuá-
rios das regiões Sul, Centro e Norte.

Escola dE iRis
Se Iris Rezende instituísse uma escola 
de como administrar de forma a conse-
guir os recursos para a administração, 
haveria muito provavelmente, grande 
demanda por vagas.  

FRangos dE gRanja poR 
galos dE EspoRas
o quê?, que história é essa de substituir os 
“frangos de granja do governo por galos 
com grandes esporas?” A coluna recebeu 
perguntas de apoiadores de outras eleições 
de Caiado, no interior, fazendo essa per-
gunta que, segundo disseram, compunha o 
discurso do deputado e do senador Ronaldo 
Caiado no interior, de que no dia assumisse o 
governo substituiria os “frangos de granja” 
por galos com grandes esporas. 

pEquEnas Rádios, 
gRandEs EntREvistas
os leitores estão notando que de uns tem-
pos para cá, as entrevistas de maior reper-
cussão na área política vêm sendo produ-
zidas em pequenas emissoras de rádio, no 
interior do Estado? Tomemos como exem-
plo essa última do deputado lissauer Vieira, 
presidente da Assembleia, à Rádio Minha de 
Rio Verde, no dia 12 desse mês. A rádio co-
munitária de uma pequena cidade da região 
Norte, há poucos dias, também balançou 
a roseira no meio político e intelectual do 
Estado. Isso significa que os nossos colegas 
que trabalham nas emissoras do interior es-
tão trabalhando melhor. Competência deles, 
que merecem os nossos cumprimentos.  

comandantE RubEns E 
sEu vôo dE dEspEdida
Foram, e não poderia ser diferentes, momen-
tos de intensa emoção. o personagem daque-
la manhã recheada de saudades era simples-
mente o aviador com maior tempo de serviços 
ininterruptos junto ao Serviço Aéreo do Gover-
no de Goiás: Rubens Ferreira de Assis, (Rubão). 
Natural de Mozarlândia, filho de tradicional 
família sertaneja do Vale do Araguaia, Rubão 
é também o piloto com maior quantidade de 
horas de voo, pelo Saego. Brevetado em 1974, 
ele já era piloto experimentado quando, em 
1979, início do Governo Ary Valadão, foi contra-
tado. Desde então, pilotou  transportando to-
dos os governadores goianos, incluindo o atu-
al,  este antes da posse, durante a campanha 
que levaria Ronaldo Caiado à vitória, em 2018.

agRadEcimEnto 
ao pai EtERno
há poucos dias, mais de um mês depois de apo-
sentado, uma surpresa: o atual coordenador 
de voos do Saego, tenente Pascoal, convocou 
Rubão, em nome de toda a equipe, para uma via-
gem a mais, simbolizando a despedida. Rubens 
assumiu o comando tendo como passageiro 
um colega no banco traseiro com a missão de 
fotografá-lo. Goiano “do pé rachado’, como tal 
fervoroso devoto do Divino Pai Eterno, decolou 
diretamente rumo a Trindade, ‘para um sincero 
agradecimento’. Afinal, são mais de 40 anos no 
exercício da atividade da qual mais gosta, sonho 
acalentado desde os tempos pioneiros de Mozar-
lândia, quando seus heróis passaram a ser avia-
dores como Rômulo Prudente, Azeitona, Altino 
Tomé, licurgo de Souza, Wagner Machado Men-
donça, entre tantos outros de saudosa memória. 

acalmaR o ânimos
Dissidentes do MDB que foram expulsos por 
apoiar Caiado ano passado continuam sem 
uma definição, sobre o caminho, ou partido 
a se filiarem, melhor dizendo. O prefeito de 
Catalão, Adib Elias, que liderou o movimento 
pró-democrata, tem reunião agenda pra hoje 
em Goiânia, para discutir o tema. Embora já 
estejam com alguns partidos no “radar”, para 
eventual filiação, entrou em cena um grupo de 
antigos filiados do partido, para tentar “apagar 
o fogo” acendido na legenda, por conta das de-
savenças internas, tentar acalmar as tensões 
internas e segurar o pessoal no MDB. A carta 
pública do prefeito Iris Rezende ao presidente 
do partido, Daniel Vilela, conclamando-o a 
perdoar os dissidentes, foi uma “ducha fria” na 
fervura do “caldeirão” do MDB.
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Princípio número 1 é recuar, jamais. Em 
uma sexta-feira de declarações polêmi-
cas, jair Messias procurou não apaziguar. 
Apenas evitar que alguém divergisse com 
ele dentro do governo. A sua palavra é a 
final. Com um exército virtual para defen-
der, com qualquer argumento. No mesmo 
estilo do criticado petismo. 

lealdade no palanque
Mesmo com as polêmicas, Bolsonaro será 
o principal cabo eleitoral na eleição do 
ano que vem no país. A lealdade de hoje 
é moeda de troca para apoio no ano que 
vem. Presencial ou virtual. 

Será embaixador
Enquanto meio mundo corre atrás de argu-
mentos e formas para barrar sua indicação 
para a Embaixada nos Estados unidos, 
Eduardo Bolsonaro já prepara festa para 
sua despedida na Câmara dos Deputados. 

mobilização 17
PSl promove grande mutirão, visando a 
filiação de novos quadros. A data escolhida 
é 17, o número do partido, que segue sob o 
comando do Delegado Waldir em Goiás. 

olho no paço
Noviço de PSl, Major Araújo endossa 
críticas de Waldir à gestão Caiado. Eleito 
vice de Íris em 2016, Araújo nem assumiu 
e é o nome do partido de Bolsonaro para 
concorrer em Goiânia. 

alimentando a diScórdia
A prataria na cozinha do Palácio das 

Esmeraldas (ou a falta da dela) foi ob-
jeto de discórdia entre Caiado e Mar-
coni no final de semana. o assunto foi 
publicado na coluna Radar, da Veja. 
Caiado diz que abriu sindicância para 
apurar o caso. Marconi diz ter feito 
inventário. um alimenta o outro en-
quanto situação e oposição. 

incerto
Ainda não se sabe o tamanho da par-
ticipação de Marconi nas eleições mu-
nicipais do ano que vem. o tucano tem 
conversado muito. 

Sem tucano
Marconi não quer candidatura própria do 
PSDB em Goiânia, optando por apoio a 
Francisco jr (PSD), que vem articulando 
desde o ano passado. 

não muda
A posição de Marconi não muda em 
nada os planos dos pré-candidatos 
tucanos, os vereadores Anselmo Pe-
reira e Dra. Cristina. Eles sempre se 
sentiram excluídos dentro da estru-
tura partidária. Cristina tem convite 
para deixar a sigla desde antes das 
eleições estadual do ano passado. 

na trincheira

ulisses Sousa, que gosta de se apresentar 
como sendo da Vila união (e tem orgulho, 
bota orgulho nisso), assume o comando do 
sindicato que representa os servidores da 
Goinfra. Conversa muito com os colegas 
e já tem pauta definida para tentar me-
lhorar as condições de trabalho no órgão.

marcelohel@gmail.com

“Não troco o meu ‘oxente’ 
pelo ‘ok’ de ninguém”. 

(Ariano Suassuna)

Segurança 

Goiás se torna referência 
em segurança no campo
o governador Ronal-

do Caiado inau-
gurou nessa se-

gunda-feira, dia 22, junto 
com o secretário de Se-
gurança Pública de Goiás 
(SSP-GO), Rodney Miran-
da, o Batalhão de Polícia 
Militar Rural e o Centro 
de Comando e Controle 
Rural. O Centro, que pas-
sa a funcionar na antiga 
estação Ferroviária de 
Campinas e sedia o Ba-
talhão, foi totalmente 
reformado por meio de 
parcerias com entida-
des que representam os 
produtores rurais e com 
auxílio dos próprios po-
liciais militares.

Durante a solenidade, 
o governador destacou a 
importância e a alegria 
de implantar um progra-
ma pioneiro no Brasil. 

“Hoje é um momento 
muito especial para nós, 
que defendemos um setor 
que sempre foi orgulho 
para Goiás, que é o sus-
tentáculo da economia, 

da geração de empregos, 
de um povo que orgulha 
o nosso Goiás perante o 
cenário nacional”, disse.

O Comando fará o mo-
nitoramento de todas as 

propriedades rurais 24 
horas por dia e coorde-
nará as ações de policia-
mento de todas as 100 
viaturas, já distribuídas 
por todo o Estado, em 

tempo real. Conforme o 
secretário Rodney Mi-
randa, tudo isso foi ide-
alizado e concretizado 
para dar mais segurança 
aos produtores rurais e 
demais pessoas que vi-
vem no campo.

“Infelizmente, os pro-
dutores sempre foram 
negligenciados em rela-
ção às questões de segu-
rança pública. Havia uma 
falsa percepção que o 
crime só ocorria no meio 
urbano e que o campo 
estava livre disso. Com a 
chegada forte das drogas 
e a movimentação de ri-
queza, máquinas, defen-
sivos, produtos de valor 
muito agregado no cam-
po, o crime organizado 
também chegou com for-
ça”, explicou o secretário.

Presidente da Fede-

ração da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg), 
deputado federal José 
Mário Schreiner reforçou 
que o Batalhão Rural é 
fundamental para a ma-
nutenção das atividades 
no campo e promoção da 
segurança pública. “O Es-
tado de Goiás já tem im-
plantada a patrulha rural 
georreferenciada, outra 
iniciativa única no Brasil 
que tem servido de mo-
delo para vários estados, 
e que vem dando resul-
tados extremamente ex-
pressivos. Agora, a inau-
guração do Batalhão 
específico para abrigar 
a segurança rural é 
mais um passo no sen-
tido de levar segurança 
aos homens e mulheres 
que vivem e moram no 
campo”, comentou.
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GO-237 passa por reparos 
com tapa-buraco e roçagem
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Vapt Vupt anuncia novidades nas unidades 
Campinas, Araguaia e Praça da Bíblia
Visando a otimização na 
prestação dos serviços dis-
poníveis no programa Vapt 
Vupt, o Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
da Administração (Sead), 
anuncia a ampliação da 
capacidade de emissão 
de carteiras de identidade 
nas Unidades Campinas e 
Araguaia Shopping.

O aumento, que cor-
responde a um incremen-
to de 30% da capacidade 
atual, se dará devido a 
transferência do serviço 
do Vapt Vupt Praça da 
Bíblia para aquelas uni-
dades, assegurando mais 
conforto e agilidade na 
emissão do documento.

A saída do serviço do 

Vapt Vupt da Praça da Bí-
blia ocorre em função da 
unidade não dispor de es-
paço físico adequado para 
o atendimento da demanda. 
O Sine também não estará 
mais disponível no local.

Com a mudança, oito 
agências da rede perma-
necem realizando o proce-
dimento em Goiânia: Buriti 
Shopping, Buena Vista, 
Cidade Jardim, Mangalô, 
Portal Shopping, Shop-
ping Cerrado, Campinas e 
Araguaia Shopping.

Outras ações já estão 
sendo implantadas para 
melhorar os serviços, 
como a modalidade do 
Atendimento Expresso, 
já disponível na Unidade 

Central do Servidor (Pa-
lácio Pedro Ludovico) e 
implantada desde a últi-
ma sexta-feira, dia 19, no 
Araguaia Shopping.

Trata-se de uma senha 
especial de atendimento, 
em um guichê exclusi-
vo, para entrega de CNH, 
emissão de IPVA, entrega 
do cartão do Ipasgo, emis-
são de guias e boletos, 
entrega do Passe Livre 
Estudantil, inscrições 
diversas e o recadastra-
mento dos aposentados 
e pensionistas do Ipasgo 
(Prova de Vida). A novidade 
desburocratiza o processo 
e garante mais celeridade 
para o cidadão que precisa 
resgatar seu documento.
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Admar Otto (Buriti Shopping): Av. Rio Verde, 
Quadra 102/104, Buriti Shopping, sala n.º 341 
Vila São Tomaz - Aparecida de Goiânia - Go - 
CEP: 74980-070
Buena Vista: Rua T61, nº 180 Quadra 124 lote 07/15 – 
Salas: 335 a 338, Shopping Buena Vista, Setor Bueno 
– Goiânia - Go – CEP: 74223-170
Cidade Jardim; Av. Nero Macedo, 400 - 1º Piso - Ci-
dade jardim, Goiânia - Go, 74423-250, Brasil
Mangalô: Avenida Mangalô, Quadra 156, lote 01 a 
06, Shopping Popular Mangalô, Setor Morada do Sol 

- Goiânia – Go - CEP: 74475-115
Portal Shopping: Av. Anhanguera, nº. 14.404, Portal 
Shopping, sala: luC 163A, Bairro Capuava, Goiânia-
-Go- Goiânia - Go - CEP: 74450-010
Shopping Cerrado: Av. Anhanguera, Qd 582 lt B01, 
n° 10.790 1º Piso - Aeroviário, Goiânia – Go CEP: 
74435-090
Araguaia Shopping: R. 44, 399 - St. Central, Goiânia 
- Go, 74063-920, Brasil
Campinas: Av. Anhanguera, 7840 - St. Campinas, 
Goiânia - Go, 74503-100, Brasil

unidades que eMiteM o docuMento de identidade:

equipes da Agência 
Goiana de Infraes-
trutura e Transpor-

tes (Goinfra) e da Pre-
feitura de Niquelândia 
trabalham em parceria 
para reparos na rodovia 
GO-237. A manutenção 

foi intensificada com a 
proximidade da 271ª Ro-
maria a Nossa Senhora 
D’Abadia do Muquém, 
que será celebrada de 5 
a 16 de agosto.

Por meio de Termo 
de Cooperação Técnica, 

serviços de tapa-buraco 
e roçagem são executa-
dos no trecho da GO-
237 entre Niquelândia 
(GO) até o distrito de 
Nossa Senhora da Aba-
dia do Muquém. Serão 
atendidos aproximada-

mente 45 quilômetros 
de rodovia, com traba-
lhos realizados tanto 
na pista de rolamento 
para veículos, como na 
pista para pedestres, 
conhecida como “Cami-
nho dos Romeiros”.

Para apoio aos fiéis 
que vão participar da 
celebração religiosa, a 
Goinfra também é par-
ceria da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) para estruturação 
do Centro de Apoio ao 

Romeiro, no KM 14, na 
GO-237. O espaço terá 
banheiros, capela para 
orações, área de aten-
dimento e de descanso, 
locais de preparo de ali-
mentos, que serão distri-
buídos aos romeiros.

A manutenção foi intensificada com a 
proximidade da 271ª Romaria a Nossa 
Senhora D’Abadia do Muquém
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 o elenco da série de “o Senhor dos 
Anéis” começa a ganhar forma. Sabe-se 
pouquíssimo a respeito da produção, mas 
de acordo com a Variety, o primeiro 
possível nome do elenco seria a atriz 
Markella Kavenagh.

 Melanie Martinez está divulgando seu 

novo álbum, o “K-12”, que chega no dia 
06 de setembro. Ela recentemente 
liberou o trailer do disco e trechinhos de 
músicas inéditas.

 A Netflix anunciou por meio de suas 
redes sociais que vem trabalhando na 
criação de novas aventuras da médica 

lúcia na misteriosa cidade de Aguazul 
para a segunda temporada de “o 
Escolhido“.

 A hBo divulgou o primeiro trailer de 
sua nova minissérie, “Catarina, A Grande”. 
A monarca russa é interpretada pela 
vencedora do oscar, helen Mirren.

aRRasTa PaTa
Que tal levar o seu animalzinho para 

curtir uma festa julina especial? 
Pensando na diversão dos tutores e 

de seus amigos peludos, será realizado 
no próximo sábado, dia 27 de julho, 

na Galeria de Arte Beco da Codorna, o 
“Arrasta Pata”, com direito a todos os 
itens tradicionais desta época do ano. 

Para os tutores, barraquinhas, comidas 
típicas, exposições, brincadeiras 

como bingo e pescaria, e até mesmo 
competição de fantasias com 

premiação para o 1º, 2º e 3º lugares. A 
animação fica por conta do Dj Raniel. 

BaZaR
o Bazar MTZ:Co, vai ser prorrogado 

até a próxima quarta-feira, dia 24, 
informa a empresária Nara Matozinho, 
que desde o último dia 12 tem recebido 

clientes e amigas na loja MTZ da 
Avenida 85. Até a quara-feira, todas 

as peças terão até 50% de desconto. 
As roupas expostas são da coleção 

Simplesmente Ela. A embaixadora do 
evento é a influenciadora digital Tuany 

Ribeiro.

TREiNaMENTo
o master business coach e empresário 

Guilherme Arcanjo dará pela primeira 
vez na capital goiana o Método Ímpar, 

que trabalha assuntos presentes 
no cotidiano como inteligência 

emocional, desbloqueios emocionais, 
ressignificação de crenças limitantes e 

novos hábitos. o treinamento será nos 
dias 17 e 18 de agosto, das 9h às 18h, no 

Inove Intelligent Place. o evento visa 
treinar o público para saber lidar com 

desafios pessoais e identificar e superar 
limites impostos por eles mesmos. 

JEaN DaRRoT
Diversidade e representatividade 

dão o tom das coleções capitaneadas 
pela diretora de estilo lorena Darrot, 

que nessa semana lança novidades 
exclusivas da sua marca. Além do jeans, 

com numeração até 52, há também 
peças para complementar o look, como 

blusas e vestidos com numeração até 
o 48.  Com isso, a jean Darrot reforça 

que a moda deve ser democrática e 
acessível para todos os estilos e corpos. 

“Sentir-se bonita e elegante deve ser 
um direito universal também”, frisa 

lorena. As roupas já estão disponíveis 
nas 21 lojas da empresa.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Miss e Mister - A nova miss Goiás 2019, Fernanda Bispo que representou a cidade de Anápolis e o novo Mister Goiás 2019, 
Gustavo jobbs que foi representante da cidade de Itaberaí foram eleitos no último domingo (21) no teatro Sesi em Goiânia. 

Tributo - o cantor e compositor goiano Pedro Scalon fará show 
em tributo ao Cazuza nesta quinta-feira, dia 25 de julho, a partir 
das 20h30, no Cerrado Cervejaria, localizado no setor Bueno.

2 3

4

Jurada - A Miss Brasil 2003 lara Brito foi uma das juradas do 
concurso que elegeu Miss e Mister Goiás 2019.
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Peça - A atriz Mônica Martelli se apresenta em Goiânia com a 
peça Minha Vida Em Marte Ao Vivo, no Teatro Rio Vermelho, 
dia 17 de agosto, às 18h.
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Flamboyant Garden Festival - teatro no Garden
Espetáculo “Luas e Luas” - Local: Garden Flamboyant. Data: 23 de 
julho. Horário: 19h30. Classificação etária: livre. Entrada franca
Atrações culturais (sempre às 19h30)
25/07 - Cinema no Garden - Toy Story 3
31/07 - Música no Garden - orquestra Sinfônica de Goiânia

1º bazar de desapego
Data: 27 de julho (sábado). Horá-
rio: 10h às 17h. Local: hotel Cla-

rion (Av. Portugal, Quadra l-29, 
lote 0 - St. Marista). Entrada: 
Doação de fralda geriátrica

serviço

serviço

teatro 

Flamboyant recebe última apresentação do 
Teatro no Garden com a peça “Luas e Luas” 

La
yz

a V
as

co
nc

el
os

oportunidade 

Bazar do Desapego de noivas acontece sábado (27)
O casamento é um dos 
momentos mais especiais 
da vida de um casal e um 
dos mais caros também. 
Com isso em mente, a 
chef de cozinha e idea-
lizadora do Casamento 
Gourmet, Tati Mendes, 
organizou o primeiro Ba-
zar do Desapego, com um 
alcance de mais de 900 
noivas, no sábado, dia 27. 
O evento será no Hotel 
Clarion.

As casadas estarão de-

sapegando de vestidos de 
noiva, de festa, pré we-
dding, vestidos de dama, 
sapatos e porta-guarda-
napos. Algumas marcas 
conhecidas cadastradas 
para desapegar são Lucas 
Anderi, Solaine Piccoli, 
Pronovias e Cristiano Ber-
nardes. O evento, que terá 
início às 10h e encerra-
mento às 17h, terá senhas 
sendo distribuídas no dia 
26 (sexta-feira), para uma 
maior organização. 
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para encerrar o Teatro 
no Garden, uma das 
atrações do Flam-

boyant Garden Festival, 
o Grupo Zabriskie Teatro 
apresenta a peça “Luas e 
Luas”, às 19h30 desta ter-
ça-feira,23 de julho. Com 
entrada franca, o espetá-
culo conta mais uma aven-
tura de Juca Mole e Ana 
Banana, dessa vez eles têm 
um baú cheio de surpresas 
para viverem a história de 
uma princesa, a boneca Le-
tícia, que quer a lua.

Nesta aventura, os es-
pectadores verão uma 
troca de papéis muito 
interessante entre os per-
sonagens principais. Juca 
Mole tem mania de man-
dar e Ana Banana tem 
muita paciência, a par-
tir daí ela vai tentar in-
verter a situação. O que 
será que vai acontecer?

Por meio do jogo entre 
os palhaços e dos palhaços 
com o público, o enredo se 
constrói com muita risada, 
reflexão e aprendizado. A 
peça traz trilha sonora ori-
ginal cantada, ao vivo, pelos 
personagens Juca Mole e 
Ana Banana, além de contar 
com um cenário que aproxi-
ma o público da peça.

“É um momento mágico 
em que artistas e público 
se encontram num am-
biente acolhedor, pensado 
para as famílias se diver-
tirem e passarem tempo 
juntos, além de poderem 
apoiar a cultura e o teatro 
local”, comenta o ator Ale-
xandre Augusto, represen-
tante do Grupo Zabriskie, 
sobre mais uma apresen-
tação no Teatro no Garden.

O espetáculo terá 1 
hora de pura brincadeira e 
diversão para toda família.

o espetáculo oferece um roteiro 
educativo que estimula o universo 
lúdico da criançada e promete 
cativar toda a família
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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 
compromisso, 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. Consultora 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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Campeonato de Futsal chega às 
quartas de final, em Aparecida

o 3º Campeonato Mu-
nicipal de Futsal de 
Aparecida de Goi-

ânia, que é realizado pela 
Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer & Juventude 
(Semel), chega às quartas de 
finais após diversas partidas 
que movimentaram des-
de o início da competição 
60 equipes.  Durante esta 
semana, as melhores equi-
pes da categoria masculi-
na adulta irão se enfrentar 
em busca da classificação 
para às semifinais da com-
petição que é uma das 
maiores da modalidade no 
Estado de Goiás.

Oito equipes brigam por 
quatro vagas na semifinal 
da competição. Os con-
frontos serão realizados 

no Ginásio Laurimar de 
Sousa Lima no Centro nes-
ta terça-feira,23, e na pró-
xima quinta-feira,25, com 
entrada gratuita.

Na terça, serão reali-
zadas duas partidas: Mc 
Auto Peças e Colina FC, às 
20h30, e Cruzeiro x Pane-
lão, às 21h30. Na quinta-
-feira,25, os dois confron-
tos irão definir mais dois 
semifinalista: Mundial 
Celular x Celtic Paraíso, 
às 20h30, e América F.C x 
Sport Aparecida, às 21h30.

Após deixarem para 
trás dezenas de equipes 
adversárias, os times que 
chegaram às quartas de 
final no masculino adulto 
prometem duelos acirrados 
já que os estão de olho em 

parte dos R$ 16 mil reais 
que serão devidos entre os 
melhores de outras duas ca-
tegorias: sub-17 e feminino.

“O futsal é uma moda-
lidade esportiva forte em 
nossa cidade. Temos deze-
nas de equipes que partici-
pam de várias competições 
e, principalmente, do cam-

peonato municipal. Estamos 
incentivando essas equipes 
e atletas que também re-
presentam Aparecida em 
outras cidades e estados”, 
pontuou o secretário de 
Esporte, Lazer e Juventude, 
Geferson Aragão durante a 
abertura da competição no 
Ginásio Central.
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Confira os horários e datas

terça-feira
20h30 – MC Auto Peças x Colina F.C
21h30 – Cruzeiro x Panelão

Quinta-feira
Mundial Celular x Celtic Paraíso – 20h30
América F.C x Sport Aparecida – 21h30

Confrontos, que terão entrada 
gratuíta, serão realizados no Ginásio 
laurimar de Sousa lima, no Centro
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