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A quarta edição do Yellow Day – Festival, 
que acontecerá no próximo dia 31, vai trazer, 
para Goiânia, a descontração dos festivais de 

rua, grande sensação dos Anos 90
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aliança MDB – DeM em 
Goiânia é quase impossível
A 14 meses da eleição municipal que escolhe-
rá prefeitos e vereadores, em Goiânia já é possí-
vel observar a intensificação de conversas acerca 
de coligações, montagem de chapas, etc. Há uma 
torcida grande principalmente entre aliados do 
governador Ronaldo Caiado (DEM), para a com-
posição da chapa majoritária, tendo o prefeito 
Iris Rezende como provável candidato à reeleição 
e vice do DEM, ou de algum partido da base. Pra 
não dizer impossível, palavra que deve ser evitada 
em política, não será fácil essa costura, por alguns 
motivos básicos. O primeiro deles é a ausência de 
nomes competitivos da base de Caiado, na capital; 
o segundo é existe indisfarçável convicção entre 
os emedebistas de que o partido já deu impor-
tante contribuição ao DEM, na eleição de Ronaldo 
Caiado ao Senado, em 2014. Terceiro ponto é que 
já existe uma forte disputa interna no MDB, pela 
indicação do nome pela vice, se o cabeça de chapa 
for Iris Rezende, mais até que disputa para prefei-
to.  Indicação do vice por algum nome da base de 
Caiado é considerada quase que palavrão entre 
os emedebistas.  Da boca de Iris, contudo, nada se 
ouve sobre assunto de candidatura. Mas como ele 
parece ter saúde de quando tinha 30 anos, muito 
dinheiro para investir em obras na cidade nesse 
resto de mandato e para o próximo, e muita deter-
minação na condução da administração. O prefeito 
Iris Rezende nunca governou com tanto dinheiro 
em caixa como agora. Com isso, realiza a melhor 
administração de sua vida. A impressão geral no 
MDB é que, como o jogador de futebol que ain-
da nem pensa em “pendurar as chuteiras” e menos 
ainda de “vestir pijama”  da aposentadoria. Iris, ali-
ás, é um dos raros políticos na sua idade que não 
se aposentou, de direito nem de fato.  

o EndEREço 
da caRapuça
O governador Ronaldo Caiado voltou 
a fazer uso, de umas semanas para 
cá, de uma metáfora muito usada 
por ele nos comícios e reuniões da 
campanha de 2018, para  expressar 
o compromisso de substituir os ocu-
pantes de cargos de confiança nos 
governos tucanos, caso vencesse a 
eleição. É um termo antigo usado 
pelos sertanejos, para se referir aos 
bezerros que insistem pegar o peito 
da vaca, na época da desmama.  “Pra 
desmamar bezerro erado, às vezes é 
preciso colocar focinheira”, tem dito 
Caiado, em algumas reuniões fecha-
das. Fica a indagação sobre qual é o 
endereço da carapuça, nesse caso? 
Ou seriam cabeças de deputados 
que andam fincando pé na Assem-
bleia, contra a adesão de Goiás ao 
RRF, Regime de Recuperação Fiscal 
do Governo Federal?   

associação dos 
abandonados
O grau de insatisfações por parte 
de lideranças municipais do DEM 
com o governador Ronaldo Caiado, 
principalmente pela demora em 
nomeá-los na estrutura do Estado 
chegou a tal ponto alguns deles 
tiveram a ideia de criar uma asso-
ciação para abrigar essa nova cate-
goria. Segundo informação de um 
dos membros do grupo, a entidade 
se chamará “Associação de Amigo 
Abandonados por Caiado”, (AAAC). 

outRa facE
Segundo um dos membros do 
grupo pró-AAAC , do  ponto de 
vista de lealdade aos companhei-
ros de primeira hora, que sempre 
o apoiaram desde os tempos de 
Câmara Federal, o governo Caiado 
está revelando uma face diferente 
da ele prometeu adotar, quando 
chegasse ao governo. E um dos 
pontos das insatisfações reside no 
fato do grande número de pesso-
as ocupando cargos de confiança 
no governo, que não foram vistos 
hora nenhuma na campanha. “São 
os mandruvás que o Caiado tanto 
condenou na campanha, e prome-

teu substituir no governo, se fosse 
eleito”, afirmou um dos líderes do 
grupo, afirmando: “Os assessores 
de Caiado no governo, hoje, não 
conhecem os verdadeiros amigos 
do Caiado.” 

paRódia
Ainda sobre a bronca de lideranças 
municipais do DEM, um dos líderes 
do grupo trouxe à coluna até a letra 
da música “Cidadão”, de Zé Rama-
lho, que prometem gravar dentro 
de poucos dias e disponibilizar nas 
redes sociais. A letra cita vários mo-
mentos da campanha que tiveram 
a participação deles, nos eventos 
do ainda senador candidato a go-
vernador, e o esquecimento a que 
dizem que foram relegados.   

dEfinição dos 
dissidEntEs

Sairá na próxima semana a decisão 
sobre em qual partido os prefeitos 
dissidentes do MDB para apoiar a 
candidatura de Ronaldo Caiado, em 
2018, e foram penalizados com a 
expulsão do partido. Segundo uma 
fonte próxima ao grupo, eles estão 
avaliando pelo menos três partidos, 
dentre eles, o Partido Novo e o Po-
demos. Mas segundo um parlamen-
tar que disse estar informado sobre 
as opções em análise, há uma fren-
te trabalhando com vista a pegar o 
PTB, retirando-o do ex-deputado 
Jovair Arantes. Jovair, segundo a co-
luna apurou, não oferece resistência 
às filiações dos ex-emedebistas no 
partido. No entanto, o grupo estaria 
articulando para que Jovair vá para 

outro partido. Apenas por conta des-
se detalhe ainda não se consolidaram 
os entendimentos.  

pREocupação
Tem gente do alto escalão do go-
verno estadual que não consegue 
esconder a preocupação com a falta 
de dinheiro e o que consideram como 
alto o risco de haver atraso na quita-
ção de folhas nesse semestre.  

insEnsibilidadE

Há um fato curioso acontecendo 
com o governo Caiado, na tentati-
va diária de que alguma porta do 
Governo Federal, e libere o dinhei-
ro federal de que ele tanto neces-
sita, para solucionar a mais grave 
crise fiscal vivida pelo Estado, nos 
últimos 60 anos. Caiado tem ido à 
Brasília, dia sim e outro também, 
conversa com ministros, Presiden-
te da República e parlamentares 
nas duas casas do Congresso, mas 
nenhum deles se sensibilizou com 
situação do Estado até agora.   

apEnas soRRisos
É curioso o fato de que o presiden-
te Jair Bolsonaro já veio a Goiás um 
punhado vezes nesse ano, recebe 
festivamente o governador Ronal-
do Caiado, mas por enquanto nada 
de abrir “torneiras” pra liberar o 
dinheiro que Caiado precisa, para 
solucionar os problemas de Goiás. 
Sorrisos, muitos sorrisos, tapinhas 
nas costas e abraços, muitos abra-
ços, mas solução da crise goiana, 
por enquanto nenhuma.   
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a patrulha é 17

O PSL não é novo. Já tem 25 anos de his-
tória, sendo nanico até receber Jair Bol-
sonaro para se candidatar no ano pas-
sado. O comando continua com Luciano 
Bivar, que foi candidato a presidente 
em outros tempos. Bivar que conseguir 
presidir mesmo, além do PSL, o Sport 
Recife. Com Jair Messias, tem hoje a 
maior bancada na Câmara dos Depu-
tados e é o partido em ascensão no 
país. Internamente, repete a confusão 
petista. Qualquer crítica ao governo ou 
a Bolsonaro vira diferença ideológica. 
Como se a defesa de uma pessoa, espe-
cialmente recém-filiada, fizesse parte 
de sua formulação. Aliás, este é um dos 
erros que levou o PT à atual situação. 
A disposição para mudar é muito im-
portante para o momento atual para 
o país. Mas seria bom mudar pra valer. 
Continua sendo muito ruim a reação do 
exército de internautas que defendem 
o presidente. Qualquer crítica, mesmo a 
uma asneira presidencial, vira momen-
to de xingamento. Seria bom entender 
que, nem sempre, quem critica o presi-
dente é petista, da esquerda, ou gente 
ruim. Seria bom entender isso. A políti-
ca agradece. O país também. 

a maior vítima
Uma das estrelas da campanha do ano pas-
sado, o deputado paulista Alexandre Frota 
serviu de exemplo, ao ser expulso após cri-
ticar Jair Messias. 

a troca 
Jair Messias promete ficar no partido, de 
olho na reeleição, em 2022.

pauta local
O prestígio de Jair Messias é a aposta do 
PSL também em Goiás. Mutirão de filiação 
no domingo, dia 17.

Sem confuSão
Promete ser pacífica a transferência do Eixo 
Anhanguera e da Metrobus do Estado para 
a CMTC, que é controlada pela Prefeitura de 
Goiânia. Quem devolve a concessão, perde 
os investimentos e o patrimônio constituí-
do, mas poderia ser indenizado. Mas isso 
não será pleiteado. O clima é amistoso.

falência eStatal
O Eixo Anhanguera é a linha mais utilizada em 
Goiânia. Mesmo assim, a Metrobus acumula 
prejuízo. Bem diferente dos primeiros anos do 
Eixo, em 1975. O projeto foi concebido por Jaime 
Lerner e era referência para o transporte coleti-
vo na época, ao lado de Curitiba. O fracasso da 
Metrobus é o retrato do retrocesso vivido no 
transporte coletivo nos últimos anos. 

SuceSSo de público
Quase 250 mil pessoas passaram pelo Mu-
tirama no primeiro mês de funcionamento, 
após os dois anos de reforma. A intenção 
é continuar com a estrutura bancada pelo 
município, sem a cobrança de ingressos. 

puxou a fila

Vereador Gustavo Cruvinel (PV) co-
brou o início das obras para resolver 
o problema da rotatória da Avenida 
Madri, em Goiânia. Com o pedido au-
torizado por Íris desde abril, espera 
ação da SMT. Vereadores fizeram fila 
para reclamações sobre o órgão. Su-
prapartidariamente. 

com partido
Depois de algum suspense, presidente da 
Câmara Municipal de Goiânia, Romário 
Policarpo, confirma filiação ao Patriota. 
Sem descartar candidatura à prefeitura. 

agora vai
Vinicius Cirqueira quer transformar Au-
rilândia e Jaraguá como polos turísticos. 
Projetos de lei apresentados na Alego.

ficou
Conforme previsto, o FICA não será 
realizado neste ano, depois de 20 
edições. A Secretaria da Cultura ale-
ga que não pagou ainda os prêmios 
do ano passado, o que compromete 
a credibilidade do evento. Goiás, no 
entanto, terá um festival de cinema 
ambiental, organizado por moradores 
e entidades da antiga capital. 

unindo forçaS
Prefeito de senador Canedo, Divino Lemes 
recebeu prefeitos de cidades próximas, para 
acertar parcerias e melhorar o atendimento 
na saúde.  Kelton Pinheiro (Bonfinópolis) e 
Edimon Borges (Caldazinha) estiveram 
presentes, junto com a secretária da Saú-
de de Bela Vista, Silvani do Nascimento. 
A ideia é melhorar o atendimento nesses 
municípios, evitando deslocamentos para 
outras cidades, o que atrasa a solução e 
põe em risco a vida de pacientes. 

pelo bilhete
Eduardo Bolsonaro, o 03, já está em campo 
pedindo apoio de senadores ao seu projeto 
de ser embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos. Não deve haver liberação de emen-
das parlamentares para este fim. 

tapetão
A prestação de contas do Governo de Goiás 
referente a 2018 parou na justiça. MP deu 
parecer favorável a José Eliton e Marconi 
Perillo, que alegaram falta de notificação 
antes da sessão, que recomendou a rejeição 
das contas. Essa sessão pode ser anulada, 
com abertura de prazo para apresentação 
de novos argumentos e documentos de de-
fesa, junto ao Tribunal de Contas do Estado. 

bigode
Presidente da AMMA, Gilberto Marques 
Neto vem ostentando um bigode digno dos 
melhores atores de novela mexicana. Jura 
que a mudança de visual não tem nada a 
ver com a campanha do ano que vem. “Es-
tou com o chefe, até o final”, diz ele. 

marcelohel@gmail.com

“Dê o poder ao homem, 
e descobrirá quem ele 
realmente é”.  (Maquiavel)

alego

Lissauer Vieira diz que vetos do governador à LDO 
atingem o trabalho dos deputados e defende derrubada
o presidente da As-

sembleia Legislativa, 
deputado Lissauer 

Vieira (PSB), disse em entre-
vista coletiva na tarde desta 
quarta-feira, que já na sema-
na que vem serão aprecia-
dos os vetos do governador 
Ronaldo Caiado (DEM) à Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) de 2020, e que, 
segundo ele, afetam inte-
resses dos parlamentares e 

da Casa de Leis. Ao analisar 
questões técnicas e de in-
constitucionalidade, o Chefe 
do Poder Executivo decidiu 
vetar emenda da Mesa Dire-
tora que estabelecia normas 
para pagamento das emen-
das impositivas e outra que 
ampliava o orçamento da 
Assembleia, de R$ 69 mi-
lhões para R$ 155 milhões.

Lissauer defende a der-
rubada de ambos os vetos. 

“Nós vamos discutir, junta-
mente com os parlamen-
tares. Nós temos 41 depu-
tados e cada um vai optar 
por votar da forma que deve 
votar, porém eu quero dei-
xar bem claro a todos eles. 
A diminuição do orçamento 
da Assembleia Legislativa, e 
também a questão do Orça-
mento Impositivo, que são 
nossas emendas impositivas, 
atingem diretamente o tra-

balho, a estrutura e os bene-
fícios que nós parlamentares 
podemos levar para cada 
região, para cada município 
que nós trabalhamos”, frisou.

O presidente da Alego ex-
plicou por que, em conjunto 
com o colegiado, vai atuar 
pela derrubada dos vetos. 
“Nós precisamos analisar 
isso muito, dialogar, conver-
sar, e da minha parte vou 
trabalhar para nós derrubar-

mos os vetos do governo”. 
Lissauer Vieira voltou a de-
fender a implementação do 
duodécimo, como solução 
para manutenção financeira 
e orçamentária do Poder Le-
gislativo Estadual. As tratati-
vas estão avançadas, porém 
o governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Eco-
nomia, ainda não cumpriu a 
previsão constitucional, que 
o presidente quer colocar 

em prática o quanto antes. 
“Falei isso para o governador, 
em conversa por telefone. Eu 
acho que nós não precisamos 
de um orçamento que seja 
uma coisa totalmente fora da 
realidade. Nós podemos che-
gar, sim, a um denominador 
comum, a um número que 
atenda ao Poder Legislativo 
e que também não prejudi-
que o governo, mas que seja 
cumprido”, defendeu.
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Biblioteca do Jardim das Oliveiras promove 
projeto de melhoria do desempenho escolar

Localizado na região 
Oliveiras, a Biblio-
teca do Centro de 

Artes e Esportes Unifi-
cados (CEU) é referência 
na melhoria do desem-
penho escolar, socia-
lização e cultura para 
estudantes de Senador 
Canedo. O projeto é re-
alizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, 
por meio da Diretoria 
de Cultura, e atualmen-
te atende mais de 150 
alunos. A coordenadora 
do projeto,  professora 
Sílvia José, explica que 
o programa é essencial 
para ajudar crianças 
aprenderem de forma 
lúdica. “A iniciativa sur-
giu da necessidade de 
auxiliar os estudantes 
com déficit de atenção 
ou com alguma dificul-
dade de aprendizagem 

e socialização. Com as 
oficinas temos tido ex-
celentes resultados, pois 
oferecemos novas possi-
bilidades de alfabetiza-
ção e estudo”, afirma.

 O CEU oferece gra-
tuitamente aulas de 
reforço, interatividade 
social, treinamento oral 
e escrito, oficinas de lei-
tura, dança e artes para 
menores de 6 a 15 anos. 
“Avaliamos a necessida-
de de cada criança e pla-
nejamos uma atividade 
que é trabalhada indi-
vidualmente. Com isso 
conseguimos ampliar a 
interação e a relação do 
aluno com a educação”, 
expõe. Além das aulas 
de reforço os assistidos 
têm a oportunidade de 
aprender novas ativida-
des, com turmas de balé, 
street dance e violão. 

Cultura para todos
A Diretoria de Cultu-

ra também é responsá-
vel por oferecer diver-
sas oficinas de iniciação 
cultural. São mais de 23 
cursos, incluindo violão, 
viola, saxofone, banda, 
flauta (doce, transversal 
e pífaro), teclado, trombo-

ne, canto, coral, técnicas 
vocais, teatro, desenho e 
pintura, artesanato, balé, 
dança do ventre, jazz, 
street dance, dança de 
salão, entre outros. 

As inscrições aconte-
cem durante todo o ano, 
conforme disponibilida-
de de vagas, e os cursos 

são oferecidos de acor-
do com a formação das 
turmas. As aulas são mi-
nistradas na Estação da 
Cultura José Rodrigues, 
antiga Estação Ferroviá-
ria, Biblioteca do Jardim 
das Oliveiras e Colégio 
Abdon Ferreira de Car-
valho. Os documentos 

necessários para o ca-
dastro são a Certidão de 
Nascimento ou RG do 
aluno, comprovante de 
endereço, e, para meno-
res de idade, documen-
to de identificação do 
responsável. Mais infor-
mações pelo telefone 
3532-2070.

O projeto é realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, por meio da 
Diretoria de Cultura, e atualmente 
atende mais de 150 alunos
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Com o  tempo seco e a  baixa umidade do ar,  
em Goiás, os alertas aumentam. O fenôme-
no estimula a proliferação de bactérias, ví-

rus e fungos  que provocam comprometimentos 
à saúde, tais como infecções e alergias, quase 
sempre agravados pela poluição urbana e pelas 
queimadas .Nos consultórios, é maior  a procura 
de pacientes com  problemas  oftalmológicos. 
Crises alérgicas, principalmente a conjuntivite 
e a síndrome do olho seco são os males mais 
recorrentes. No mês de julho, foram 1701 quei-
madas registradas pelo Corpo de Bombeiros, em 
Goiás, e isso é um agravante.

Um dos problemas que mais atendemos é o 
olho seco,  uma deficiência na quantidade de lá-
grimas  produzida e que irrita muito. Pelo menos 
50% da população acaba sofrendo um descon-
forto nessa época. A síndrome do olho seco aco-
mete em geral mulheres durante e após a meno-
pausa, e  ainda, pessoas que sofrem de doenças 
inflamatórias ou hormonais ou  distúrbios da 
tireóide.A conjuntivite também é preocupante.

O mais recomendado aos  pacientes, com al-
gum tipo de alergia por causa do tempo seco, é 
o o colírio de lágrima artificial. Mas, mesmo que 
o desconforto esteja grande, não use colírios 

antibióticos ou com corticóide sem acompanha-
mento médico. Busque ajuda de um especialis-
ta para que você possa resolver o incômodo da 
maneira mais correta, afastando o risco de pro-
blemas futuros. Cuide bem dos seus olhos!

* Humberto Borges é Oftalmologista 

Humberto Borges 
OftalmologistaCuide de seus olhos 
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  A Netflix lançou um novo trailer de “O Cristal 
Encantado: A Era da Resistência” de Jim Henson, 
um prefácio do filme de 1982. As crianças dos 
anos 80 irão reviver esta aventura épica.

  O lançamento de “My Name Is 
Michael Holbrook”, novo trabalho de 

estúdio do príncipe libanês Mika, está 
próximo! O disco, chega às plataformas 
no próximo dia 4 de outubro.

  A nova temporada de “13 Reasons 
Why” chega à Netlix no dia 23 de agosto. 
Para aumentar as expectativas dos fãs, 

foram liberadas algumas fotos de vários 
personagens.

  Anitta publicou uma foto com Cardi B e 
confirmou que vai ter SIM uma parceria 
entre as duas. A música será, na verdade, 
um feat. póstumo com o Mr. Catra.

#REcEBiDos
Inspirada no universo dos influenciadores 

digitais, a Coca-Cola lança a promoção 
#RecebidosCocaCola, levando uma 

experiência do dia a dia dos influenciadores 
aos ganhadores. São diversos prêmios 

instantâneos, que chegarão na casa dos 
sortudos como #Recebidos - presentes que 

as marcas enviam para os influenciadores, 
e eles geralmente fazem seu unboxing 

pela internet. A mecânica é simples. Para 
concorrer, é preciso adquirir uma das 

bebidas participantes – Coca-Cola e Fanta 
(embalagens de até 600ml; pet, vidro ou 

lata), se cadastrar no site  https://recebidos.
cocacola.com.br.

MosTRa MUNDi
O Flamboyant Shopping recebe até o 
dia 7 de setembro a quarta edição da 

Mostra Mundi. A exposição está na praça 
da cúpula e traz toda a beleza e riqueza 
de peças vindas diretamente de outros 

países, com culturas distintas, para uma 
exposição que busca exibir o trabalho e a 

técnica usada na confecção de artefatos 
não tão conhecidos entre os brasileiros. 

O evento, que tem entrada franca, é 
uma oportunidade para aprender um 
pouco mais sobre a cultura dos países 
participantes e sobre o significado de 

alguns itens.

PalEsTRa
A médica Ana Cláudia Quintana, estará 

no palco do Vitrine do Conhecimento no 
Flamboyant Shopping, dia 28 de agosto, 

com a palestra “A vida que vale a pena ser 
vivida”. O evento será às 19h30, no Deck 

Sul 1, no Shopping.  Para conferir a palestra 
é preciso acessar o site do Flamboyant 

Shopping Center (www.flamboyant.com.
br) e fazer seu cadastro prévio, que vai 

até dia 28 de agosto ou enquanto houver 
ingressos disponíveis para troca.

coNsTRUÇÃo social
Goiânia é uma das cidades brasileiras que 

receberão, no próximo dia 17 de agosto, ações 
da 13ª edição do Dia Nacional da Construção 
Social. O evento é uma realização da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e 

ocorrerá simultaneamente em 30 municípios. 
Localmente, a iniciativa será promovida pelo 
Sindicato da Construção no Estado de Goiás 

(Sinduscon) e pelo Seconci Goiás [Serviço 
Social da Construção Civil], que abrigará em 

sua sede, no Setor Jardim América, no horário 
das 8h às 13h, toda a programação das 

atividades propostas para a data.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

SPA - Emanuel Martins, Michel Victor Queiroz, Samara Faustina foram recepcionados 
pelo empresário Ricardo Dios, na reinauguração do Spa Deia & Renata em Goiânia.

Coquetel - Anna Caroline Ayres, Luciana Godoy e Juliana 
Guimarães no coquetel que aconteceu no spa Deia & 
Renata, que é especializado em terapias capilares e outros 
tratamentos de beleza. 

2 3

4

Homenagem - A advogada Kles Mellemberg foi 
homenageada em sessão especial dedicada ao Dia do 
Advogado, na Assembleia Legislativa de Goiás pelo 
deputado Bruno Peixoto.
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Decorado - O presidente do LIDE Futuro em Goiás, Lucas 
D’Alcantara, recebeu o deputado federal atuante em redes 
sociais, Vinicius Poit, no apartamento decorado Epic City Home. 
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chopp

Goiânia recebe a quarta edição 
do festival de rua Yellow Day

Um quarteirão será 
fechado e prepara-
do para receber o 

público com total segu-
rança e conforto. Uma in-
fraestrutura completa será 
montada, com área cober-
ta, segurança, banheiros 
químicos, mesas e pontos 
de água (para a lavagem 
das canecas). Tudo pensa-
do para que o dia seja de 
muita alegria e tranquili-
dade para o público.

A música é outro gran-
de destaque da quarta 
edição do Yellow Day. 5 
bandas se revezarão no 
palco, embalando o públi-
co por mais de 15 horas. 
O som, que vai do samba 
ao rock, trará Cláudia Gar-

cia com a participação da 
banda Coró de Pau, Pedra 
Bruta, The Black Birds, No 
TechquinE e Skolta. 

Esse ano, o Yellow 
Day traz 27 torneiras de 
chopp, para abastecer o 
público cervejeiro com 
os melhores sabores do 
Brasil e do mundo. Além 
de um cardápio variado 
de petiscos.

O Yellow Day aconte-
cerá dia 31 de agosto, na 
Avenida Rio Verde, Pos-
to Ouro Negro (ao lado 
da Yellow), no setor Vila 
Rosa, em Goiânia. O cou-
vert que dá direito a esse 
dia incrível já está à ven-
da na Yellow Conveniên-
cias, no valor de R$ 20,00.

A quarta edição do Yellow Day – 
Festival, que acontecerá no próximo 
dia 31, vai trazer, para Goiânia, a 
descontração dos festivais de rua, 
grande sensação dos Anos 90
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Diversão 

Flakes Power, sucesso do YouTube, se apresenta 
em Goiânia com a turnê Arena Flakes Power
O que para muitos é pura 
diversão, para João Sam-
paio, mais conhecido como 
Flakes Power virou um tra-
balho sério. Aos 21 anos, o 
catarinense hoje integra o 
hall dos maiores youtubers 
de games do Brasil. Suces-
so em seu canal com mais 
de 4,5 milhões de inscri-
tos, o jovem resolveu sair 
do mundo virtual e ganhar 
os palcos do país com sua 
turnê Arena Flakes Power. 
E para quem é fã dos ga-
mes a capital goiana é a 
nova parada do youtuber, 
no dia 18 de agosto, às 16 
horas, no Teatro Madre Es-
perança Garrido.

O projeto novo que já 
começou a rodar o Brasil 
tem a intenção de unir o 
youtuber com seu públi-
co. “É muito gratificante 
conhecer o pessoal que 
acompanha o canal pes-
soalmente. É uma experi-
ência muito legal porque 

é muito difícil visualizar 
que cada número que 
aparece no YouTube é 
uma pessoa de verdade, 
e nesses eventos a gente 
consegue ter esse conta-
to direto”, explica. 

Atraindo milhares de 
fãs por onde passa, o you-
tuber conta ao longo do 
Arena Flakes Power um 
pouco sobre a sua trajetó-
ria, além de fazer diversas 
brincadeiras e sorteios. 
Para quem acompanha o 
canal e é fã de Fortnite 
existe um momento espe-
cial, no qual o catarinense 
convida alguns sortudos 
para subir no palco e jogar 
com ele. É montado uma 
arena com quatro compu-
tadores gamers e feito um 
“squad”, além de ter um 
telão que transmiti o jogo 
permitindo todos do even-
to acompanhar.

Os ingressos para o 
show podem ser adqui-

ridos nos pontos físicos 
ou pelo site Meu Bilhete. 
O evento possui ingresso 
solidário, que oferece des-
conto na entrega de 1kg 
de alimento não perecível 
no dia do show.

Canal no YouTube
Com menos de três 

anos no ar, seu canal pos-
sui hoje uma média de 30 
milhões de visualizações 
por mês. Diferente de ou-
tros gamers, o youtuber 

teve a preocupação de 
fazer um canal ‘Family 
Friendly’, que é o termo 
usado para definir um 
conteúdo feito para toda 
a família. “Eu tento sem-
pre fazer comentários 
positivos e passar mensa-
gens legais pra acrescen-
tar algo para o público e 
para que qualquer pessoa 
possa assistir ao conteú-
do”, explica.

O canal que surgiu 
meio por acaso buscava 

incialmente apenas dar 
dicas de jogos como Clash 
Royale, um jogo para celu-
lar. “A ideia inicial era sim-
plesmente explicar minha 
estratégia para se dar bem 
no jogo sem gastar nada”, 
lembra. Vendo que seu ‘jei-
to’ de jogar estava dando 
certo, Flakes começou a 
soltar vídeos e percebeu o 
interesse das pessoas por 
conteúdos assim.

O reconhecimento no 
canal chegou após as di-
cas para jogar Fortnite no 
Brasil, contudo o youtuber 
explica que esse não é o 
único objetivo dos víde-
os. “A proposta hoje não é 
exatamente dar dicas de 
Fortnite, a ideia é focar em 
entretenimento e, ao mes-
mo tempo que eu jogo, eu 
acabo dando dicas”, co-
menta. Flakes acredita que 
divertir o público é um dos 
diferenciais do seu canal e 
o que o tornou um grande 

sucesso. “O principal moti-
vo do meu canal ter cresci-
do tão rápido é porque eu 
juntei dois setores extre-
mamente importantes, que 
é jogar bem e ser divertido. 
No YouTube, normalmente 
o cara joga muito bem e 
fala pouco ou fala muito e 
é ruim. Eu consegui mes-
clar essas duas coisas e 
deu supercerto”, observa.
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O que: Arena Flakes Power
Onde: Teatro Madre Esperança 
Garrido. Quando: 18 de agosto 
de 2019. Horário: 16 horas (Show) 
e 15 horas (Abertura dos portões)
Ingressos:  - Inferior: R$ 120,00 
(inteira) R$ 100,00 (ingresso 
solidário) R$ 60,00 (meia) - Su-
perior: R$ 80,00 (inteira) R$ 
60,00 (ingresso solidário) R$ 
40,00 (meia) *Ingresso solidá-
rio: Desconto mediante doação 
de 1kg de alimento não perecível 
na entrada do evento. **Valores 
sujeito à alteração sem aviso

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 
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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paralímpico 

Brasil chega ao Parapan de 
Lima como favorito no goalball
Uma modalidade na 

qual o Brasil chega 
como um dos favo-

ritos ao ouro nos Jogos Pa-
rapan-Americanos é o go-
alball. Isto acontece porque 
tanto a equipe masculina 
como a feminina consegui-
ram a primeira colocação 
na modalidade na última 
edição do evento, em 2015 
em Toronto (Canadá).

Na atual edição do Pa-
rapan, que ocorre a partir 
de 23 de agosto em Lima 
(Peru), o Brasil chega me-
nos pressionado, pois com 
a conquista dos títulos 
mundiais, tanto no mascu-
lino como no feminino, os 
atletas brasileiros já têm 
as vagas para a próxima 
edição dos Jogos Paralím-
picos garantidas.

Mas nem sempre foi 
assim. Esta realidade co-
meçou a mudar nos Jogos 
Parapan-Americanos de 
Guadalajara, em 2011, 

como explica o atleta José 
Roberto Ferreira: “Quan-
do cheguei na seleção 
estávamos com a incum-
bência de sermos campe-
ões Parapan-Americanos 
ou vice, se jogássemos 
com o Canadá na final. 
Só que jogamos com os 
Estados Unidos na final. 

Tínhamos a obrigação de 
sermos campeões. E con-
seguimos, graças a Deus. 
E ali nos classificamos 
para os Jogos Paralímpi-
cos de Londres”.

Segundo o técnico da 
seleção masculina de go-
alball, Alessandro Tosim, a 
conquista em Guadalajara 

foi um divisor de águas. 
“Até então não tínhamos 
conquistado nenhum pri-
meiro lugar. Tínhamos 
segundo, tínhamos ter-
ceiro. Mas não tínhamos 
primeiro lugar. Então foi o 
primeiro grande título do 
goalball brasileiro. E esse 
momento foi decisivo, pois 

os atletas passaram por 
uma transformação de 
entender o que é ser um 
atleta paralímpico. En-
tender o que é conquistar 
um título internacional”.

Desde a conquista de 
Guadalajara com a seleção 
masculina vieram duas 
medalhas paralímpicas, 
uma prata em Londres e 
um bronze no Rio, dois tí-
tulos mundiais e mais 2 
ouros em Parapans, em To-
ronto 2015 (o bicampeo-
nato do título masculino e 
o primeiro título feminino).

Esporte não 
adaptado

O goalball chegou ao 
Brasil apenas na década 
de 1980. A modalidade, 
que é a única paralímpica 
não adaptada, surgiu para 
ajudar na socialização de 
veteranos da Segunda 
Guerra que perderam a vi-

são. O goalball reúne tanto 
cegos totais como atletas 
de baixa visão. Todos utili-
zam vendas nos olhos para 
garantirem a igualdade na 
disputa. São três jogadores 
de cada lado da quadra, 
que tem 9 metros de lar-
gura por 18m de compri-
mento. Os gols tem 9 me-
tros de largura por 1,20m 
de altura. São dois tempos 
de 10 minutos. Porém, o 
jogo acaba antes se algu-
ma equipe abrir 10 gols de 
diferença.

Desafio de se 
manter no topo

Com um retrospecto 
tão positivo, o Brasil chega 
com favoritismo à disputa 
do goalball no Parapan, 
mas com um desafio muito 
claro, como afirma Ales-
sandro Tosim: “Para uma 
equipe campeã o difícil é 
ela se manter campeã”.
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