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alErTa

Setembro amarelo terá foco em 
prevenção do suicídio entre os jovens

O Ministério da 
Saúde vai apro-
veitar setembro, 

mês de conscientização 
sobre a importância da 
prevenção do suicídio, 
para enfatizar a neces-
sidade de atenção espe-
cial com o bem-estar e a 
saúde mental de crian-
ças e adolescentes.

Segundo o ministro 
Luiz Henrique Mandetta, o 
foco das ações desenvol-
vidas pela pasta durante 
o Setembro Amarelo será 
o público jovem, no qual 
vem aumentando o nú-
mero de casos e de tenta-
tivas de suicídio. “Vamos 
focar nesta questão dos 
jovens, tanto na questão 
do suicídio quanto das 
tentativas, procurando 
alternativas de políticas 
públicas indutórias”, dis-
se o ministro durante a 
7ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores 
Tripartite, realizada na 
manhã desta quinta-feira 

(29), em Brasília.
Mandetta ressaltou 

que o aumento do sui-
cídio entre os jovens é 
um fenômeno mundial 
que, nos últimos anos, 
vem causando crescente 
preocupação também no 
Brasil. Para o ministro, o 
problema é complexo e 
não pode ser compreen-
dido ou explicado por um 
só fator. “A barra está mui-
to pesada, e isso está fa-
zendo com que percamos 
muitos jovens”, afirmou o 
ministro, arriscando uma 
explicação. Segundo o 
ministro, os jovens brasi-
leiros, que estão entre os 
que passam mais tempo 
conectados à internet, 
têm dificuldade para li-
dar com a confusão en-
tre o mundo online e as 
exigências e frustrações 
cotidianas do mundo 
fora da rede mundial de 
computadores.

Para Mandetta, isso 
gera ansiedade e enfra-

quece vínculos sociais. 
“O mundo virtual é ma-
ravilhoso, mas não condiz 
com a realidade. Ali, todo 
mundo está feliz, bem. 
Estamos tendo dificulda-
des de conviver com isto”, 
acrescentou Mandetta.

Ele disse que o alcance 
e imediatismo das redes 
sociais podem potenciali-
zar questões que sempre 
causaram mal-estar entre 
os jovens. “O bullying, por 
exemplo. Na minha gera-
ção, era algo circunscrito. 

Ficava limitado a uma 
sala de aula, ao pátio 
do colégio e, de alguma 
maneira, as pessoas fa-
ziam seus rearranjos. 
Hoje, com a internet, o 
bullying às vezes ganha 
uma escala nacional”, 
disse o ministro. “Este é 
o pano de fundo para o 
grande drama que esta 
geração enfrenta.

Para Mandetta, a ques-
tão do suicídio e outros 
temas de saúde mental 
devem ser tratados, entre 

todas as faixas etárias,  
com informações claras e 
com o máximo de natura-
lidade possível. “Assuntos 
como depressão, ansie-
dade e os cuidados com 
a saúde mental têm que 
ser incluídos na agenda. 
Temos que dizer que a 
depressão existe e que 
não se trata apenas de 
um estado de melancolia. 
Precisamos desmistificá-
-los, abordá-los como ou-
tros assuntos de saúde, 
como a hipertensão ou a 

diabete e valorizar a vida”, 
exemplificou o ministro 
ao defender a ação con-
junta de profissionais das 
áreas de e educação.

“Acho que a saúde vai 
ter que ir para as escolas 
e organizar esta inter-
face junto à educação. E 
acho que são os próprios 
adolescentes, dialogan-
do entre si, que [com 
orientação] vão achar as 
necessárias válvulas de 
escape. Porque eles não 
vão achar com quem fa-
lar dentro de casa. Não 
acham na familia. O meio 
está hostil, os amigos es-
tão vivendo no mundo 
virtual e, no mundo real, 
esses jovens se deparam 
com [as exigências e frus-
trações do] dia a dia”, con-
cluiu o ministro.

Realizada em quase 
todo o mundo, a campa-
nha Setembro Amarelo 
ocorre anualmente em 
setembro e tem o objeti-
vo de sensibilizar e cons-
cientizar a população so-
bre a questão e informar 
sobre os sinais que preci-
sam ser observados com 
atenção, bem como os lo-
cais onde procurar ajuda.

Em coletiva, ministro ressaltou 
aumento de casos entre o público
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MEiO aMbiEnTE

Governo suspende a prática de queimadas em todo o país
As queimadas estão proi-
bidas em todo o país du-
rante o período de 60 dias. 
Decreto determinando 
a suspensão da permis-
são do uso de fogo nesse 
processo está publicado 
no Diário Oficial da União 
desta quinta-feira (28).

A medida não se aplica 
em casos como de con-
trole fitossanitário, desde 
que seja autorizado pelo 
órgão ambiental com-
petente; nas práticas de 

prevenção e combate a 
incêndios; e nas práticas 
de agricultura de subsis-
tência das populações 
tradicionais e indígenas.

Operação 
Verde Brasil

A Operação Verde Brasil, 
que reuniu várias agências 
em torno do combate aos 
incêndios na Amazônia Le-
gal, registrou diminuição 
nos focos de incêndio nos 
últimos dias. Embora ainda 

não haja confirmação de 
tendência de extinção do 
fogo nos próximos dias, a 
avaliação do governo até o 
momento é positiva.

“A avaliação é positi-
va. Com os parâmetros do 
Censipam [Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia], vi-
mos que os focos de incên-
dio diminuíram bastante”, 
disse o vice-almirante Ralph 
Dias da Silveira, subchefe de 
operações do Estado-Maior 

das Forças Armadas. 
Segundo os dados do 

Censipam, havia focos 
de incêndio espalhados 
e mais intensos, princi-
palmente, em Rondônia, 
Amapá, Pará e Maranhão 
entre os dias 25 e 26 de 
agosto. Na medição reali-
zada entre os dias 26 e 27 
de agosto, o mapa de focos 
de calor mostrou redução, 
principalmente em Rondô-
nia, onde houve emprego 
de reforço no efetivo para 

combate ao fogo.

Combate às 
queimadas

Na última sexta-feira 
(23), o presidente Jair Bol-
sonaro autorizou o uso das 
Forças Armadas no comba-
te aos incêndios na região. 
O decreto de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO) vale 
para áreas de fronteira, ter-
ras indígenas, em unidades 
federais de conservação 
ambiental e outras áreas 

da Amazônia Legal.
O efetivo empregado 

na Amazônia Legal, entre 
militares e brigadistas, é 
de 3.912 pessoas, além de 
205 viaturas. O Brasil tam-
bém recebeu ofertas de 
ajuda internacional. Den-
tre elas, o Chile ofereceu 
equipes especializadas e 
três aviões com capacida-
de de armazenar 3 mil li-
tros de água e os Estados 
Unidos duas aeronaves 
para combate a incêndio.
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investigação 

Polícia do Pará identifica suspeitos 
de provocar queimadas na Amazônia

a Polícia Civil do 
Pará identificou 
três suspeitos de 

provocar queimadas em 
área de floresta nativa no 
sudeste do estado. Nesta 
quinta-feira (29), policiais 
cumpriram mandados 
de busca e apreensão na 
casa dos suspeitos. Dois 
são irmãos e proprietá-
rios da fazenda Ouro Ver-
de, em São Félix do Xin-
gu, e o terceiro é gerente 
da propriedade. A fazenda 
fica localizada dentro da 
Área de Proteção Am-
biental Triunfo do Xingu. 

Segundo a polícia, foi 
encontrado no local um 
grupo de trabalhadores 
em condições análogas 
à escravidão. A operação 
está ainda em andamento.

Durante a operação, um 
dos suspeitos foi preso em 
flagrante com um revólver 
calibre 38, sem porte legal, 

durante cumprimento de 
busca e apreensão, na sede 
da fazenda em São Félix 
do Xingu. Os três vão res-
ponder por danos em área 
de proteção ambiental, po-
luição, queimadas e asso-
ciação criminosa. De acor-
do com a Polícia, equipes 
fazem buscas na fazenda 
e em outras propriedades 
dos investigados, localiza-
das no estado de Goiás.

Segundo o diretor de 
Polícia do Interior da Polí-
cia Civil do Pará, delegado 
José Humberto Melo, as in-
vestigações mostram que 
o grupo já derrubou e to-
cou fogo em mais de 5 mil 
quilômetros de mata. As 
investigações indicam que 
um dos suspeitos pode ter 
contratado mais de 50 ho-
mens para derrubar 20 mil 
hectares na fazenda Ouro 
Verde, que dica em área de 
proteção ambiental.

Dois são irmãos e proprietários da fazenda Ouro Verde, em São Félix do Xingu, e o terceiro é gerente da propriedade
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Governo lança projeto-piloto de 
segurança pública em cinco cidades
O governo federal lançou, 
nesta quinta-feira(29), o 
projeto Em Frente, Brasil, 
que tem como objetivo o 
enfrentamento à crimina-
lidade violenta por meio 
de forças-tarefas, a partir 
ações conjuntas entre a 
União, os estados e os 
municípios. O projeto-
-piloto será implementa-
do em Ananindeua (PA), 
Goiânia, Paulista (PE), Ca-
riacica (ES) e São José dos 
Pinhais (PR). Serão inves-
tidos R$ 20 milhões para 
financiar as atividades, 
sendo R$ 4 milhões para 
cada município, ao longo 
dos próximos seis meses.

Na cerimônia de lan-
çamento do projeto, no 
Palácio do Planalto, o 
presidente Jair Bolsona-
ro, ministros, governado-
res e prefeitos dos cinco 
municípios assinaram os 
protocolos de intenção 
para o início da primeira 
fase do projeto.

De acordo com o Mi-

nistério da Justiça e Se-
gurança Pública, os mu-
nicípios que integram o 
projeto-piloto não são os 
mais violentos do país, 
mas registraram números 
absolutos de homicídios 
consideráveis nos últimos 
anos. O projeto tem como 
foco os crimes violentos, 
como homicídios, femini-
cídios, estupros, latrocí-
nios e roubos. Baseados 
no diagnóstico e nos ín-
dices de criminalidade, 

as cidades serão atendi-
das por meio da atuação 
transversal e multidisci-
plinar de iniciativas nas 
áreas da educação, saú-
de, habitação, emprego, 
cultura, esporte e pro-
gramas sociais.

“É preciso nós termos 
segurança, é preciso nós 
termos policiais nas ruas, 
é preciso nós retirarmos 
de circulação o crimino-
so violento, o criminoso 
perigoso, mas também 

temos que enfrentar as 
causas da criminalida-
de, eventualmente rela-
cionadas à degradação 
urbana, ao abandono e, 
para isso, nós precisamos 
aliar política de seguran-
ça sólida com políticas de 
outra natureza”, disse o 
ministro Sergio Moro.

A primeira fase do pro-
jeto-piloto foi batizada de 
“choque de segurança”, e 
inclui o emprego de di-
ferentes forças policiais 

(federal, civil e militar) 
por meio de força-tarefa 
para desbaratar grupos 
criminosos organizados. O 
objetivo, no curto prazo, é 
reduzir os índices de crimi-
nalidade no território.

As metas serão defi-
nidas a partir da elabo-
ração de um plano local 
de segurança para cada 
município, que será parte 
da segunda fase do pro-
jeto. Esse plano integrará, 
após um diagnóstico pré-
vio, um conjunto de ações 
de políticas públicas em 
outras áreas, para reduzir 
as vulnerabilidades so-
ciais que estão na causa 
dos altos indicadores de 
violência nessas regiões.

O Ministério da Cida-
dania anunciou a entrega, 
para cada uma das cinco 
cidades, de um micro-
-ônibus da rede de assis-
tência social, para auxi-
liar nas ações integradas 
ao projeto.

“Nós vamos testar, num 

curto espaço de tempo, 
todas as ações integradas 
que podem haver, tanto 
na área de segurança, es-
pecificamente na repres-
são. [Vamos] Aumentar 
o controle do território 
pelas forças de seguran-
ça, mas também garantir 
uma melhoria dos indica-
dores sociais e do atendi-
mento a essa população 
mais necessitada”, expli-
cou o ministro da Cidada-
nia, Osmar Terra.

Elogio
Em seu discurso, o pre-

sidente Jair Bolsonaro elo-
giou o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, dizendo que ele é 
um “patrimônio nacional”.

“Se Deus quiser, vai 
dar certo esse plano-pi-
loto, montado pelo Mi-
nistério da Justiça e Se-
gurança [Pública], tendo 
à frente o senhor Sergio 
Moro, que é um patrimô-
nio nacional”, disse.
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meio ambiente

SEMMA inicia trabalho de recuperação 
de nascentes em Aparecida nesta sexta

com o objetivo de 
conter a crise hídrica 
no município, a Pre-

feitura de Aparecida de 
Goiânia, por meio da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SEMMA), realiza 
nesta sexta-feira, 30, o tra-
balho de preservação, re-
cuperação e revitalização 
das nascentes distribuídas 
na cidade. A concentração 
ocorrerá às 7h, no Cam-
po de Futebol da Avenida 
Cristiano Galdino Gonçal-
ves, setor Independência 
Mansões com destino ao 
córrego Santo Antônio, pri-
meira área a ser atendida.

A ação de preservação 
e revitalização da nascente 
do córrego Santo Antônio 
consiste no plantio de mu-
das de árvores nativas como 
compensação ambiental, 
limpeza do manancial, reti-
rada de lixo, cadastramento 
dos moradores ribeirinhose 
também cercamento nas 
nascentes. “Ações concretas 
como os replantios contri-
buem para a preservação do 
meio ambiente e melhora 

da qualidade de vida da po-
pulação”, destacou o prefei-
to de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha.

Segundo o secretário 
de Meio Ambiente, Cláudio 
Everson, o Córrego Santo 
Antônio é o manancial de 
maior extensão de Aparecida 
de Goiânia. “O manancial tem 
grande importância ecoló-
gica e ambiental para o mi-
croclima e para a sustenta-
bilidade do município. Além 
de sistema de drenagem na-
tural para a cidade e região, 
é utilizado para irrigação de 
hortaliças, consumo para 
criações de animais domésti-
cos e rurais”, explicou. Na se-
quência as equipes atuarão 
no Ribeirão Lajes, respon-
sável pelo abastecimento 
de água de 37 bairros da 
cidade, o que corresponde 
a 32% da população que 
recebe água tratada.

Programa de 
Ações Ambientais 
Integradas

O trabalho de recupe-

ração de nascentes está 
dentro do “Programa de 
Ações Ambientais Inte-
gradas”, que visa oferecer 
um cronograma de ações 
preventivas e de prote-
ção das áreas ambien-
tais no município. Dentre 
suas metas, também está 
a recuperação de oito 
córregos da cidade. No 
cronograma de ações 
é realizado ainda um 
levantamento, mapea-
mento e caracterização 

de todas as áreas de pre-
servação ambiental do 
município, tanto as de 
domínio público como 
também as particulares.

Para isso, a SEMMA con-
ta com apoio das secreta-
rias de Desenvolvimento 
Urbano, Defesa Civil e 
Planejamento; agentes da 
Polícia Militar (PM), Corpo 
de Bombeiros, Universida-
de Federal de Goiás (UFG), 
Organizações Não Gover-
namentais (ONGs), facul-

dades particulares e civis.
“Essa é uma parceria 

importante que trará re-
sultados positivos para o 
meio ambiente da cidade. 
Vamos unir forças entre 
o poder público, ONGS, 
universidades, Setor Pro-
dutivo e, principalmente, 
proprietários de imóveis 
que possuam fazendas, 
sítios, chácaras e casas 
nas áreas de preservação 
ambientais, como nas-
centes, cursos de água 

e áreas de recargas do 
lençol freático”, pontuou 
o secretário de Meio Am-
biente, Cláudio Everson.

“Os trabalhos que já são 
realizados pela SEMMA 
ao longo do ano também 
estão sendo intensificados 
nesse período como o mo-
nitoramento das áreas am-
bientais, contensão de ero-
sões existentes e trabalho 
de educação ambiental 
nas escolas do município”, 
reiterou secretário.

A ação faz parte do “Programa 
de Ações Ambientais Integradas”, 
lançado no início deste mês
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Município contará com Atendimento 
Móvel de Suporte Avançado
A Base Descentralizada 
SAMU/192 – Senador Ca-
nedo inicia no dia 2 de 
setembro o serviço de 
atendimento móvel de 
atendimento avançado 
(USA). Popularmente co-
nhecida como UTI Móvel, a 
estrutura é adequada para 
prestação de socorro em 
casos de acidentes graves 
e também transporte de 
pacientes graves, em casos 
de alta complexidade.

A USA é formada por 
uma equipe com condu-
tor socorrista, enfermeiro 
e médico. Que são capa-
zes de realizar procedi-
mentos mais invasivos, 
que podem ser de ex-
trema importância nas 

ocorrências, como parto, 
intubação, drenagem to-
rácica, e demais. A ambu-
lância (UTI) é equipada 
com aparelhos de alta 
tecnologia, como respira-
dor mecânico, cardioversor, 
bomba de infusão, monito-
rizarão de oximetria, ma-
teriais para imobilização 
e ampla cartela de medi-
camentos que podem ser 
usadas nas ocorrências 
de emergência.

Parceria e mais 
investimentos

O serviço será ofertado 
pela Prefeitura Municipal 
de Senador Canedo, em 
parceria com o Ministé-

rio da Saúde, garantindo 
mais eficiência nos aten-
dimentos disponibiliza-
dos pelo SAMU/192 do 
município. Junto ao iní-
cio da atuação da USA, 
serão entregues também 
equipamentos de prote-

ção individual (EPIs), e 
demais acessórios que 
serão usadas pelos con-
dutores da motolâncias.

Trata-se de mais um 
investimento da admi-
nistração municipal, que 
vem atuando para efi-

cácia do atendimento 
pré-hospitalar, que este 
seja seguro e ágil. Fato-
res imprescindíveis para 
ocorrências, que garante 
ao paciente mais chan-
ce de sobrevida, inclu-
sive, evitando sequelas, 

que podem ser fatais ou 
mesmo permanentes.

A Base independente 
do SAMU foi inaugura-
da no dia 19 de junho 
de 2017, com duas uni-
dades de suporte bási-
co. No mês de maio de 
2018 foram implantadas 
duas motolâncias, acom-
panhando o crescimento 
da cidade, e o número de 
ocorrências, que supera 
a 6971 atendimentos, 
de janeiro de 2016 a 26 
de agosto de 2019, uma 
ambulância do suporte 
básico foi substituída 
por um modelo mais 
novo, no ano passado, e 
agora receberá a USA e 
demais aquisições.
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  A lenda do rap, Missy Elliott, finalmente 
lançou seu novo projeto depois de 14 anos. 
Ela retorna à cena com seu EP 
“ICONOLOGY”, que contém cinco faixas.

  Billie Eilish, Taylor Swift e Camila Cabello 

irão se apresentar no “Saturday Night Live” 
que estreia dia 28 de setembro na NBC.

  Drake liberou, sem nenhum aviso prévio, o 
clipe de “Money In The Grave”. A música é fruto 
de uma parceria entre ele e o cantor Rick Ross.

  Saiu o primeiro trailer oficial de 
“American Horror Story: 1984”! E 
finalmente podemos ver Emma Roberts e 
Billie Lourd. No trailer, os personagens 
estão indo a um acampamento de verão, o 
Redwood Camp.

aDoÇÃo
Acontece neste sábado, dia 31 de 

agosto, das 13h às 19h, mais um 
Festival de Adoção de cães e gatos 

no Passeio das Águas Shopping. 
Desta vez, a ação, que será realizada 

juntamente com os voluntários 
da ONG Santuário, contará com a 

presença de cerca de 60 animais que 
já estarão castrados, vermifugados, 

vacinados e a procura de um lar 
cheio de amor e carinho. Além disso, 

o evento terá uma programação 
especial, gratuita e aberta ao 

público.

FoGo Na caRNE
A Cârnati Artesanal & Gourmet e 
o canal Prazeres da Linguiça têm 
presença confirmada no Festival 

Fogo da Carne. As linguiças 
suculentas e saborosas ficarão 

disponíveis para degustação na 
Estação Varal de Aves, com a Chef 

Patrícia Ferreira e, na Estação de 
Choripan, por preparo da Chef 

Amanda Castilho. Em sua primeira 
edição, o evento promovido pela 

Igreja da Vitória, busca apresentar o 
melhor do churrasco, da comunhão, 
do louvor e adoração para o público 

goiano.

a casa
O complexo “A Casa” e a Cia de 

Teatro Infantil Neia e Nando 
apresentam “As Aventuras de 

Miraculous”, neste domingo, 1º de 
setembro. Na peça, Marinette é 

uma menina apaixonada por moda e 
vive os dilemas de uma adolescente 

comum. Mas, o que ninguém sabe 
é que ela também é uma super-

heroína conhecida como Ladybug. A 
apresentação tem início às 11h.

PRoJETo
Engajado nas ações sociais e 

culturais, o Araguaia Shopping vai 
sediar no próximo sábado (31/08), 

a primeira edição do projeto 
Participa UFG, promovido pela 
Universidade Federal de Goiás 

(UFG), no período das 8h30 às 17h, 
com diversas atividades gratuitas. 

A programação inclui orientação na 
área de empreendedorismo, saúde, 

apresentações culturais, além de 
palestras e minicursos. A atividade é 

aberta ao público em geral. 

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Origami – A modelo Renata Guerra e o Decorador Davidson Marques estiveram em 
Brasília prestigiando o desfile do estilista Fernando Peixoto com o tema origami.

Casamento - Casaram-se no último sábado (23) Elisângela 
Goldinho e Carlos Eduardo Aires Ávila, a cerimônia religiosa 
e a recepção aconteceram no Spazio Vital Eventos, Soraya 
Pamplona e Francisco Costa foram padrinhos.

2 3

4

Aniversário - Os empresários da área da segurança 
monitorada Fábio Kahil Zoghaib e Janaína Oliveira 
na festa das debutantes Natalia e Gabriela.
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Inauguração - O Presidente do Sescon Goiás, 
Edson Candido Pinto (direita), esteve ao lado do 
Conselheiro do Sicredi Cerrado José Antônio Schmidt 
na inauguração da nova agência na Praça Tamandaré.
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A CAsA  shows do fim de se-
mAnA no VAle enCAntAdo
30.08 - Cat Dealers
31.08 - Feijoada do Bell Marques
01.09 - Wesley Safadão com 
presença de Dilsinho
Classificação etária: a entrada de 
menores de 18 anos é permitida 
apenas se estiverem acompa-
nhados dos responsáveis legais.
fiChA téCniCA A CAsA
Áreas: Vale Encantado, Esquina 
Itaipava de Som a Sol, Praça da 
Fonte, Casa Park

Período: até 29 de setembro
Endereço: GO 020 Km 8 (saída 
para Bela Vista)
Horários de funcionamento: às 
sextas-feiras o complexo abre às 
18h, aos sábados e domingos, a 
abertura é sempre às 10h. Horário 
de funcionamento ambiente 
Casa Park: aos sábados e domin-
gos, a abertura é sempre às 11h.  
Observação: A entrada no com-
plexo é franca (exceto no am-
biente Vale Encantado).
Entrada de menores de 18 anos:

Acesso ao Complexo A Casa: os 
menores de 16 anos podem fre-
quentar o complexo apenas com 
os responsáveis legais.
Acesso Vale Encantando: ou seja, 
arena de shows, a entrada para 
menores de 16 anos, pode ser 
realizada com um maior de idade 
autorizado pelo responsável legal, 
munido de um termo de respon-
sabilidade, que pode ser encon-
trado em https://www.acasabox.
com.br/contato. Este termo deve 
ter firma reconhecida em cartório.

Acesso nos shows open bar: a 
entrada de menores de 18 anos 
não é permitida, nem com a pre-
sença dos responsáveis legais. 
Informação válida para as áre-
as de side stage dos dias 17 de 
agosto e 27 de setembro.
ConfirA os 
próximos shows
Semana 6
06.09 - Planet Hemp
07.09 - Henrique e Juliano + Ge-
orge Henrique e Rodrigo
08.09 - Thiaguinho + Atitude 67

Semana 7
13.09 - Lulu Santos
14.09 - Make U Sweat + Teles + 
Royals Inc + Heitor Melo
15.09 - Cleber e Cauan + Max e Luan
Semana 8
20.09 - Kevinho e Kevin O Chris
21.09 - Atração Surpresa
22.09 - Israel e Rodolffo + Ivan e 
Alexandre
Semana 9
27.09 - Bruno e Marrone + Zezé 
di Camargo e Luciano - ABERTO
28.09 - Marília Mendonça + 

Maiara e Maraisa ABERTO
Localização dos 4 pontos de 
vendas físicos
Primetek Shopping Flamboyant
Primetek Av. Jamel Cecílio, n.2511.
Republica da Saúde: Rua 89, 655, 
Setor Sul.
Tribo Restaurante: Rua 36, 366, 
Setor Marista.
Valor do estacionamento:
Sexta-feira: R$ 10,00. Sábado: R$ 
10,00 até às 18h / R$ 30,00 após 
às 18h. Domingo: R$ 10,00 até às 
16h / R$ 20,00 após às 16h.

serViÇo

músiCA 

A Casa destaca diferentes estilos 
para curtir o fim de semana

lugui e Pedrão são os 
jovens DJs e produto-
res musicais por trás 

do projeto Cat Dealers, um 
dos mais queridos nomes 
da cena eletrônica brasi-
leira. Na sexta-feira, dia 30 
de agosto, eles comandam 
A Casa 799. Isto porque, 
este ano, o lançamento da 
festa 800 será no Vale En-
cantado de A Casa.

Estamos felizes com o 
sucesso dos nossos shows, 
que são sempre muito ener-
géticos e repletos de luzes, 
cores e vídeos, comenta o 
duo. Os sucessos Gravity e 
Your Body (Remix), cujo nú-
mero de streams ultrapas-
sa 97 milhões no Youtube, 
compõem o setlist de alto 
nível que será executado 
pela dupla. Calabria, Sober, 
Sunshine, Tô de Férias, Keep 
On Lovin, My Way além de 
Ai Ai Ai, remix da música de 
Vanessa da Mata, feito em 
parceria com o Felguk, são 
só mais alguns dos hits que 
dão seguimento ao reper-
tório. Gone Too Long, uma 
collab entre Bruno Martini e 
Joy Corporation, Apache, So 
Sexy, This Is How We Party 
e Colours & Lights também 
integram os mais recentes 
lançamentos do duo.

Lugui e Pedrão estão re-
presentando a força da nova 
geração da música eletrô-
nica também no exterior. 
Os irmãos foram eleitos na 
48ª posição no Top 100 dos 
maiores DJs do mundo pela 
revista britânica DJ Mag. Ao 
lado de Alok e Vintage Cul-
ture, eles são os únicos re-
presentantes brasileiros na 
seleção do ranking de mais 
prestígio da atualidade. 

Tanto que em dezembro 
de 2018, a Forbes Brasil 
os elegeu em sua tradicio-
nal lista de personagens 
influentes abaixo dos 30 
anos a Under 30.

Atualmente, Cat Dealers 
faz parte do cast principal da 
Sony Music através da par-
ceria com o selo HUB Recor-
ds. O duo também ingres-
sou no cast da Paramount 
Artists recentemente, uma 
respeitável agência inter-
nacional, responsável pela 
venda de shows na Europa 
e ao redor do mundo. Em 
outubro, Cat Dealers vai 
marcar presença no palco 
New Dance Order do Rock 
in Rio 2019.

No clima do Carnaval 
de Salvador - são 40 anos 
comandando com maestria 
uma das festas populares 
mais aclamadas do país. O 
que também permitiu ex-
portar a Bahia e sua cultura 
mundo afora. Para valorizar 
tanta história, Bel Marques 
destaca o alto astral da tur-
nê Bell Marques Só As An-
tigas, durante a Feijoada do 
Bell Marques, no sábado, dia 
31 de agosto. No set list, o 
público poderá conferir des-
de sucessos de 1979 até os 
mais recentes. Lançada em 
outubro de 2016, a turnê 
já passou pelas principais 
cidades brasileiras, mobili-
zando fãs e os apaixonados 
pela energia do Carnaval de 
Salvador. Tanto que o show 
foi registrado em DVD, no 
palco icônico da Concha 
Acústica do Teatro Castro Al-
ves, onde grandes nomes da 
música brasileira e interna-
cional já passaram. Somada 
a experiência de também 

comandar trios elétricos 
por 40 anos, Bell Marques 
continua sendo o único a se 
apresentar em todos os dias 
das maiores festas de rua 
do planeta, tanto no Carna-
val de Salvador, quanto nas 
principais micaretas como 
Fortal e Carnatal.

Para o domingo, dia 1º 
de setembro, uma parceria 
exclusiva com a presença 
de Dilsinho no palco co-
mandado por Wesley Safa-
dão. Com uma agenda de 
shows lotada, Safadão não é 
apenas uma fábrica de hits. 
É também reconhecido por 
seus shows incríveis, clipes 
que viralizam e formação 
de parcerias musicais inédi-
tas, que sempre agradam os 
fãs. Romance com Safadeza 
está entre os trabalhos que 
comprovam a versatilidade 
do artista. Lançado em abril 
de 2018, contou com parti-
cipação da cantora Anitta 
superando 200 milhões de 
visualizações. Amor Falso, 
com Aldair Playboy e MC Ke-
vinho, é outra parceria que 
ultrapassa a marca de 330 
milhões de views e ajuda 

a explicar porque o projeto 
Garota Vip alcançou recorde 
de público em shows que se 
esgotaram pelo Brasil.

Com marcas impressio-
nantes, tanto de público, 
quanto presença nas redes 
sociais, Wesley Safadão é 
sem dúvida, o fenômeno 
pop do Brasil, título chan-
celado pela revista Veja. 
Valorizando sua projeção, 
o artista vem participando 
de turnês internacionais 
na Europa e países como 
Estados Unidos, este úl-
timo, palco para a grava-
ção do DVD WS in Miami 
Beach. Este ano, além de 
comandar shows dispu-
tados, Wesley Safadão se 
dedica a segunda edição 
do cruzeiro WS on Board 
a bordo do navio MSC 
Fantasia e também ao 
lançamento de seu novo 
DVD, com gravação em 
agosto/2019, no Rio de 
Janeiro, em nova edição 
do festival Garota VIP.

Já a presença do carioca 
Dilsinho em A Casa prome-
te muitas surpresas aos fãs 
de samba e pagode. Com-

provando sua experiência 
em envolver o público, o 
cantor e compositor brasi-
leiro começou sua carreia 
aos 13 anos, no Rio de 
Janeiro, onde tocava em 
diversos bares e restauran-
tes sem deixar ninguém 
ficar parado. Em 2009 in-
tegrou o Grupo Para de 
Kaô, quando emplacou a 
música Maluca Pirada. O 
trabalho autoral se tor-
nou um sucesso na voz 
do cantor Alexandre Pires 
e em novembro de 2012, 
com o fim do grupo, Dilsi-
nho começou a gravação 
de seu primeiro CD solo, 
produzido por Bruno Car-
doso e Lelê, integrantes 
do grupo Sorriso Maroto.

Em 2013, gravou seu 
primeiro álbum, homôni-
mo, cujo lançamento con-
tou com a participação do 
cantor Mumuzinho e sin-
gles como Já que você não 
me quer mais, A Vingança 
e Se Prepara. Desde então, 
vem lançando singles com 
frequência, a exemplo de 
Se Quiser, Trovão, Refém, 
Cansei de Farra, 12 Horas e 

o hit Ioiô, que contou com 
a participação da cantora 
Ivete Sangalo.

O segundo álbum, de-
nominado O Cara Certo, 
veio em 2016 e contou com 
participações de Sorriso 
Maroto, Micael e Turma do 
Pagode. Em 2017, Dilsinho 
lançou o álbum #SML Fora 
de Curva (Ao Vivo) com to-
das suas faixas de sucesso, 
tendo como single uma ver-
são intimista de Piquenique. 
Seguindo uma carreira pro-
missora, em 2018, gravou 
seu primeiro DVD, intitulado 
Terra do Nunca, com parti-
cipações de artistas como 
Ivete Sangalo, Sorriso Ma-
roto, Ferrugem, Mumuzinho, 
Léo Santana, Luan Santana, 
Kevinho e Dennis DJ. Entre 
os sucessos mais recentes 
de Dilsinho estão Péssimo 
Negócio, Controle Remoto 
e o lançamento EP Terra 
do Nunca (Acústico), grava-
do em junho deste ano, no 
escritório da Vevo, em Nova 
York, com releituras acús-
ticas de alguns sucessos 
presentes em seu primeiro 
DVD Terra do Nunca.

Line up entre os dias 30 de agosto e 
1º de setembro, traz Cat Dealers, Bell 
Marques, Wesley Safadão e Dilsinho
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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

Edital de Curatela Processo: 5546273.80.2018.8.09.0051 Promovente:
Magaly Mendonça de Paula Promovido: Honório Crisostomo de Paula
Natureza da Ação: Interdição ( CPC ) Valor da Ação: 954,00 Prazo do
Edital (art. 755, § 3º, CPC): 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias. O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito Wilson Ferreira Ribeiro, da 2ª
Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. Faz saber,
a quem interessar possa, que por sentença, já transitada em julgado,
a requerimento de Magaly Mendonça de Paula, foi declarada a
curatela de Honório Crisostomo de Paula, CPF n° 070.890.581-15,
sendo nomeado ao mesmo Curador(a) o Sr.(a) Magaly Mendonça de
Paula, CPF n° 507.107.961-53. Sentença: 1. Ante o exposto, Acolho o
parecer ministerial de evento 29 e Julgo Procedente o pedido con-
stante na inicial para Nomear Magaly Mendonça de Paula, ora requer-
ente e filha, como curadora especial de Honório Crisostomo de Paula
nos termos da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
mediante compromisso legal. 2. Expeça-se Termo de Curatela especí-
fica para atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e nego-
cial, bem como inclusive perante o órgão previdenciário (art. 85, da Lei
13.146/15 c/c art. 1.782 do Código Civil). 3. Deverá a curadora prestar
contas anualmente de sua administração, conforme art. 84, §4º, da Lei
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).4. Após o trânsito
em julgado, atendendo-se ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, e no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, Inscreva-se a pre-
sente sentença no registro de pessoas naturais e imediatamente pub-
licada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impren-
sa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com inter-
valo 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total
a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.5.
Sem custas, já que sob gratuidade da justiça.6. Por fim, Arquivem-se
os autos, mediante as baixas e cautelas de estilo. Já tendo prestado o
compromisso legal em Cartório. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados, expediu-se o presente, que será afixado no Placar
do Fórum. Goiânia, 7 de agosto de 2019. Wilson Ferreira Ribeiro, Juiz
da 2ª Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.
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Libertadores 

Flamengo disputa semifinal 
da Libertadores após 35 anos

após 35 anos o 
Flamengo volta a 
disputar uma se-

mifinal de Copa Liberta-
dores da América, a úl-
tima vez que conseguiu 
este feito foi em 1984.

A confirmação da 
classificação aconteceu 
após empate por 1 a 1 
com o Internacional, no 
Beira Rio em Porto Ale-
gre, nesta quarta-feira 
(28). Os gols da partida 
foram marcados ambos 
no segundo tempo, o 

volante Rodrigo Lindoso 
marcou de cabeça para 
o Colorado e o atacante 
rubro-negro Gabriel Bar-
bosa deixou tudo igual.

No jogo de ida, no dia 

21 de agosto, o Flamengo 
havia conquistado vanta-
gem após vitória por dois 
a zero, no Maracanã. 

O técnico Jorge Jesus 
comenta a classificação 

para a próxima fase.
“Demos um passo, so-

mente isso. Falta mais um 
passo para chegarmos à 
final. Queremos muito es-
tar no Chile (país sede da 

final), mas também sabe-
mos que o próximo adver-
sário pensa da mesma for-
ma e tem mais experiência 
na competição, pois já es-
teve várias vezes lá. Para 
definir a nossa caminhada, 
o mais bonito e o que a 
gente pretende conquistar, 
é estar no Chile”, afirmou.

O adversário do Fla-
mengo será o Grêmio, 
que eliminou o Palmeiras 
na última terça-feira (27). 
Do outro lado da chave, o 
Boca Juniors, da Argenti-
na, já está confirmado na 
próxima fase, pois elimi-
nou a LDU, do Equador. O 
adversário dos argenti-
nos vai ser conhecido na 
noite desta quinta-feira 
(29), no confronto entre 
River Plate, da Argentina, 
e Cerro Porteño, que joga 
em casa, em Assunção, 
no Paraguai. No primeiro 

jogo, em Buenos Aires, o 
River venceu por 2 a 0. 
Caso consiga a classifica-
ção, a Libertadores terá 
uma final entre clubes 
brasileiro e argentino.

A Conmebol definiu as 
datas das semifinais, os 
jogos de ida vão aconte-
cer no dia 2 de outubro, 
já as partidas de volta 
serão disputadas no dia 
23 do mesmo mês.

É a primeira vez que o 
Flamengo chega às se-
mifinais da Libertadores, 
levando em conta so-
mente este atual forma-
to da competição, que 
iniciou em 1989.

As melhores cam-
panhas neste período 
foram nas edições de 
1991,1993 e 2010. Nes-
tas três, o rubro-negro 
carioca foi eliminado 
nas quartas de final.

Mais de 49 
mil pessoas 
estiveram 
presentes no 
Beira Rio
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