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sem dinheiro, Bolsonaro 
e Caiado falam de 
esperanças, em anápolis
A vinda do Presidente da República, Jair Bolsonaro à 
Anápolis, ontem, já foi a quinta nesses primeiros oito 
meses de mandato. Entretanto, talvez por causa da situ-
ação financeira do Governo Federal, que tem inclusive 
contingenciado o orçamento em áreas importantes da 
administração federal, Bolsonaro ainda não conseguiu 
atender aos pedidos de socorro a Goiás, que Caiado tem 
levado a Brasília nesses oito meses. O presidente veio a 
Anápolis para receber o Avião KC 390, adquirido pela FAB.

cofREs vazios
Em que pese Caiado ser considerado o governador de maior 
proximidade do atual governo, os cofres de Brasília parecem 
estar com pouco dinheiro. Foram vários os pedidos de socor-
ro ao Estado até agora, para sair da péssima situação fiscal 
herdada do governo anterior. Um desses pedidos foi a desti-
nação de parte dos recursos do Fundo de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO), para investimentos. O presidente che-
gou a anunciar, em junho, a intenção de enviar Medida Pro-
visória (MP) ao Congresso, antes do recesso, o que ainda não 
ocorreu. Apesar das dificuldades, Jair Bolsonaro demonstrou 
otimismo ao discursar na Base Aérea, logo após o discurso do 
governador. “Para que tenhamos sucesso na vida, devemos 
ter amigos ‘gregos e goianos’”. Momentos antes do discurso 
do presidente, o governador Ronaldo  Caiado falou de espe-
ranças. “Esse avião e o governo de vossa excelência transpor-
tam hoje a esperança de 200 milhões de brasileiros.”

indEfinição
O prefeito de Catalão Adib Elias, sem partido, continua indefi-
nido quanto ao partido ao qual se filiará, e nem quando isso vai 
ocorrer. Segundo outro político de Catalão próximo a ele. Adib 
não está com pressa de tomar essa decisão, porque tem pra-
zo até abril para isso. Adib foi punido com a expulsão do MDB, 
juntamente com outros prefeitos emedebistas, por apoiarem 
a candidatura de Ronaldo Caiado (DEM) ao governo, em 2018. 

discóRdias vêm dE longE 1
Há vozes no MDB que defendem o perdão e o retor-
no dos prefeitos ao partido, a exemplo do prefeito 
de Goiânia, Iris Rezende. Mas a chamada “ala dos 
Vilela” – leia-se Maguito e Daniel – não vê essa ope-
ração com bons olhos, por dois motivos. O primeiro 
foi causado por um mal-estar entre Maguito Vilela e 
Ronaldo Caiado, em 1994, quando ambos disputa-
ram o governo, e Maguito foi o vencedor. O segundo 
motivo teve início na escolha do candidato do PMDB 
ao governo também em 94, quando o ex-prefeito de 
Catalão e aliado de Adib, Haley Margon Vaz, defen-
dia o nome do ex-prefeito Nion Albernaz. 

discóRdias vêm dE longE 2
Passados 16 anos, Maguito e Adib se enfrentaram na 
disputa pela indicação como candidato do PMDB ao 
governo, com Maguito sendo novamente o escolhi-
do na Convenção do partido. Mais nove anos se pas-
saram de 2010 até hoje, mas as marcas da disputa 
continuam vivas. É por esses motivos que Maguito 
Vilela jamais apoiará Adib ou Caiado, em qualquer 
disputa. E Daniel, o filho, segue a trilha do pai, pelo 
menos relação a se aliar com Adib e Caiado. Quanto 
aos demais integrantes do grupo dissidente do MDB, 
incluindo o senador Luís do Carmo, é pouco provável 
que eles caminhem juntos para um mesmo partido.  

doação dE óRgãos
Deputado Eduardo Prado (PV) apresentou projeto 
na sessão de terça-feira, dia 3/9, que cria o Cadas-
tro Estadual de Doadores de Órgãos e Tecidos do 
Estado. Segundo o parlamentar, a proposta busca 
aprimorar o processo de doação, diminuído assim 
o tempo de espera na fila de transplantes, além de 
aumentar o número de doadores.
 
tERmos chulos
Em um vídeo que circula nas redes, o senador Jor-
ge Kajuru (PSB) fez uso de termos chulos, para se 
referir a duas autoridades estaduais. Mas  ficou a 
dúvida se houve  a intenção dele em publicar o 
material, ou se alguém o fez sem a sua autoriza-
ção,  porque parecia ser a gravação em que o se-
nador se dirigia ao seu suplente, Benjamim Beze, 
o Bezinho, sobre o fato de eles não terem recebido 
ajuda financeira para a campanha, em 2018. Que 
por esse motivo não lhes devem favor.

povo REpRova
Caso tenha sido intencional tanto a gravação 
quanto à publicação, é bom ter cuidado ao pro-
nunciar certas palavras que, que a da população 
reprova o seu uso por autoridades. Veja o exemplo 
da pesquisa Datafolha dessa semana, que mostra 
que 70% dos entrevistados reprovaram o uso da 

palavra “cocô”, pelo presidente Jair Bolsonaro, na 
recomendação feita ao povo, para que alternasse 
dia sim, outro não o uso de banheiros.

homEnagEm

O advogado e administrador Antônio Barros foi ho-
menageado pela Assembleia Legislativa, com o di-
ploma de Honra ao Mérito, em sessão extraordinária 
ontem à noite, pelos relevantes serviços prestados 
ao povo goiano. A iniciativa da propositura foi do 
deputado Virmondes Cruvinel Filho (PPS), em co-
memoração ao Dia do Administrador. Além de An-
tônio Barros (foto), dezenas de outros profissionais 
receberam a honraria, dentre eles, o professor uni-
versitário e Jorge Ferreira. Antônio Barros é o nome 
mais cotado para ser candidato da base do governo 
Caiado à Prefeitura de Caldas Novas.

dEmissõEs
O vice-governador do Estado, Líncoln Tejota, decidiu 
promover uma sacudida geral na equipe responsável 
pela sua Comunicação, ao dispensar 10 jornalistas, nes-
sa segunda-feira. Alguns deles já trabalhavam com ele 
há bastante tempo, a exemplo de Tainá Borela.  

coRREção
Na nota “Missão de Agenor” publicada na coluna de 
terça-feira, saiu trocado o sobrenome do secretário de 
Administração de Goiânia, Agenor Mariano, que saiu 
escrito “Agenor Rezende”. O correto, então, é Agenor 
Mariano. As minhas desculpas aos leitores e ao secre-
tário Agenor Mariano.

REfoRma
A PEC paralela para estender a Estados e municípios 
os efeitos da reforma da Previdência, bastando para 
isso apenas lei ordinária aprovada pelo respectivo 
parlamento – Assembleia Legislativa e Câmara de 
Vereadores –, proposta pelo relator da Previdência 
no Senado, senador Tasso Jereissat (PSDB-CE), foi 
uma boa saída para governadores e prefeitos, por-
que eles terão que aprovar apenas leis ordinárias nas 
assembleias, no caso dos estados. 

Sérgio Rocha
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Melhorias 

Prefeitura entrega praça e lança 
novas obras de asfalto em Goiânia

o prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, entre-
gou uma praça no 

Residencial Alice Barbosa 
e assinou ordem de servi-
ço para a pavimentação do 
Condomínio Shangri-lá, na 
região Norte de Goiânia. 
As atividades foram no 
final da tarde, logo após a 
liberação de uma das pis-
tas que compõem a trin-
cheira no cruzamento das 
avenidas Jamel Cecílio e 
90, no Setor Sul.

Antes, o prefeito fez 
uma visita à Escola Muni-
cipal Brice Francisco Cor-

deiro, na Vila Itatiaia. No 
local, Iris conheceu a nova 
estrutura de sala modular 
que abrirá 30 novas vagas 
no Ensino Fundamental 
nos próximos dias, assim 
que for liberada e equipa-
da com cadeiras e mesas.

No lançamento do as-
falto, houve muita festa e 
comemoração por parte dos 
moradores que receberam a 
comitiva da prefeitura que 
acompanhou o prefeito, 
composta por secretários, 
assessores, vereadores e li-
deranças políticas.

O prefeito ressaltou o 

compromisso de asfaltar 
todas as ruas habitadas da 
capital. “O asfalto traz mais 
dignidade às pessoas, valo-
riza os terrenos, melhora as 
condições de saúde, de se-
gurança e muda a paisagem 
dos bairros, que podem re-
ceber mais benfeitorias do 
poder público”, destacou.

As obras devem durar 
cinco meses e contemplam 
11 ruas no setor com toda 
a infraestrutura necessária 

como galerias pluviais, bo-
cas de lobo, meios-fios e 
sarjetas onde serão investi-
dos mais de R$6 milhões.

Cleuza Maria da Silva, 
que é aposentada e vive 
no bairro há nove anos, foi 
uma das que receberam o 
prefeito Iris Rezende com 
um largo sorriso no rosto. 
“Queremos agradecê-lo e 
esperamos em breve con-
tar com o asfalto. Temos 
crianças em casa e nessa 

época a poeira traz muitos 
problemas a elas e a mim, 
por exemplo”, falou.

Na praça, o prefeito 
cumprimentou a comu-
nidade e aprovou o novo 
espaço que poderá ser 
utilizado para contempla-
ção e lazer dos moradores. 
Com mais de 8 mil m², o 
espaço recebeu embeleza-
mento com grama esme-
ralda, plantio de árvores, 
como ipês roxos, brancos 

e amarelos, jacarandás e 
dracenas. Foram utilizados 
para a formação dos jar-
dins, materiais reciclados 
da construção civil.

Na parte de infraestru-
tura, o local recebeu cam-
po de areia, playground e 
um kit de ginástica, além 
da instalação de oito lixei-
ras e dez bancos de madei-
ras, também reaproveita-
dos de árvores que caíram 
nas vias públicas durante 
o período chuvoso. O pro-
jeto também incluiu uma 
calçada com piso tátil para 
melhor orientar as pessoas 
com deficiência visual.

A dona de casa Moab 
Pereira contou que antes 
a área era suja e com bas-
tante mato, entulho e cau-
sava medo aos moradores. 
“Agora você já nota crian-
ças brincando, vizinhos fa-
zendo caminhada e a ale-
gria de ver um espaço de 
convivência e lazer muito 
bom para nós”, afirmou.

A praça é no Residencial Alice 
Barbosa e conta com pista de 
caminhada, parquinho, kit ginástica 
e campo de areia. Já a pavimentação 
das ruas contemplará o Shangri-lá, 
também na região Norte

Di
vu

lg
aç

ão

habitação 

Residencial com mais de 400 apartamentos será 
entregue nesta sexta-feira em Senador Canedo
A solenidade de entrega 
das chaves do Residencial 
Santa Edwiges I e II será 
nesta sexta-feira, 6 de se-
tembro. São 432 aparta-
mentos construídos numa 
parceria entre a Caixa Eco-
nômica, financiadora por 
meio do Programa Minha 
Casa Minha Vida, e a Pre-
feitura de Senador Canedo. 
A cerimônia será realizada 
a partir das 16h, no pátio 
do Residencial Edwiges 
I, com a presença de au-
toridades municipais, go-
vernador Ronaldo Caiado, 
representantes da Caixa 
Econômica Federal e o 
presidente Jair Bolsonaro. 

Os prédios têm estrutu-
ra completa, com estacio-
namento, salão de festas, 
brinquedos para as crian-
ças e controle de entrada, 
para garantir qualidade 
de vida e segurança aos 
moradores. A escolha dos 
beneficiados passou por 
triagem prevista em legis-
lação específica, processo 
que envolveu cadastro, 

avaliação, sorteio e assi-
natura dos contratos. O 
critério para a seleção e 
aprovação dos ganhado-
res foi realizado pela Caixa 
Econômica Federal, dentro 
dos padrões do Programa 
Minha Casa Minha Vida, 
atendendo a dispositivos 
como acesso a pessoas 
com deficiências, faixas 
de renda avaliadas, entre 
outros.

Histórico 
Santa Edwiges

O início da construção 
do Residencial Santa Edwi-
ges foi no ano de 2013. 
A construção passou por 
uma série de alterações, 
não só com a mudança de 
gestão política da admi-
nistração municipal e go-
verno federal, realizada re-
centemente, a Construtora 
contratada pela Caixa Eco-
nômica Federal, em 2018, 
foi afastada após processo 
de pedido de falência. Uma 
nova empresa foi contrata-

da pela Financiadora, no 
mês de fevereiro de 2018, 
dando continuidade à obra. 
A atual administração do 
município foi responsável, 
conforme dispositivo do 
contrato de parceria, pela 
construção das obras de 
Saneamento, que compre-
ende a construção de uma 
elevatória de Esgotamen-
to Sanitário, entre demais. 
Intervenções que foram fi-
nalizadas no início do ano, 
em fevereiro, faltando para 
a conclusão o término da 
parte da instalação elétri-

ca, que foi feito pela Enel 
em agosto de 2019.

Famílias 
contempladas 

Na parceria realizada 
com a Caixa Econômi-
ca Federal e a Prefeitura 
de Senador Canedo, para 
construção do Residencial 
Santa Edwiges, além da 
doação do terreno para o 
empreendimento, e obras 
de infraestrutura urbana.  
Assim como o processo 
junto ao Banco, na seleção 

das famílias contempladas, 
trabalho feito pela Direto-
ria Municipal de Habitação. 
Órgão responsável pelo 
apoio a famílias na reali-
zação do sonho da casa 
própria, feito juntamente 
com os programas habita-
cionais de âmbito nacio-
nal, estadual e municipal. 
Os cadastros para partici-
pação em programas ha-
bitacionais são realizados 
durante todo o ano. Após 
os registros, os cadastros 
passam por um processo 
de avaliação, que estabe-
lecerá qual programa a fa-
mília se adequa, buscando 
o melhor benefício.

Investimentos 
na Região

Para atender principal-
mente as famílias benefi-
ciadas, sendo que muitos 
moradores são crianças 
estão sendo projetadas 
duas obras na região, uma 
escola municipal e um 
Centro Municipal de En-

sino. O Cmei Santa Edwi-
ges já está sendo feito, 
numa parceria realizada 
entre a Prefeitura de Se-
nador Canedo, por meio 
das Secretarias Municipais 
de Educação e Cultura, 
Planejamento e Procura-
doria do Município, 2ª e 
4ª Promotorias de Justiça 
de Senador Canedo, com 
atribuições nas áreas de 
Urbanismo e da Infância e 
Juventude, e das empresas 
FGR Urbanismo Mata do 
Algodão, FGR Jardins Ânco-
ra SPR Ltda e EA3 Urbanis-
mo SPE Ltda. Acordo que 
resultou na assinatura do 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) para a cons-
trução de CMEIS, sendo um 
deles no Residencial Santa 
Edwiges, e o outro que 
logo será também iniciado 
no Residencial Aracy Ama-
ral. O investimento realiza-
do por ambas as partes é 
de mais de R$ 3 milhões, 
além de R$ 144.512,24 
para aquisição de mobiliá-
rio e equipamentos.
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Meio aMbiente 

Vazão do Rio Meia Ponte está 300 
litros por segundo maior que 2018

a gestão responsá-
vel dos recursos 
hídricos, com foco 

na conscientização e pre-

venção, promovida desde 
janeiro pelo Governo de 
Goiás, por meio da Secre-
taria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sus-
tentável (Semad), tem re-
gistrado efeitos positivos. 
Nesta quinta-feira, dia 5, o 
Rio Meia Monte no ponto 
de captação da Saneago, 
às 7 horas, estava com uma 
vazão de 300 litros por se-
gundo (l/s) a mais que o 
registrado nesse mesmo 
dia no ano passado.

O conjunto de ações 
como fiscalização diu-
turna na Bacia, irrigação 
noturna e redução das 
outorgas em 50% consti-
tuem o conjunto de ações 
coordenadas que estão 
garantindo níveis melho-
res que em 2018.

Lembrando ainda que 
o risco de desabasteci-
mento em Goiânia é ain-
da menor que nos anos 
anteriores já que, em 
2019, a Saneago concre-

tizou a adutora de inter-
ligação com o sistema 
Mauro Borges – obra que 
estava parada há anos – 
adicionando ao sistema 
Meia Ponte mais 800 l/s. 
Atualmente, quase a me-
tade da vazão outorga-
da à Saneago no Meia 
Ponte, que é de 2 mil 
litros por segundo, já 
está sendo completada 
pela água adicional do 
Mauro Borges.

Isso reforça o que a 

Semad já vem repetindo 
há dias: o nível do Rio 
Meia Ponte está estabi-
lizado desde o dia 14 de 
agosto de modo que não 
há nenhuma necessida-
de, neste momento, da 
suspensão das outorgas 
de empresas e de produ-
tores rurais da região da 
Bacia do Alto Meia Ponte.

A gestão implementa-
da pelo Governo de Goiás, 
com o apoio integral de 
todos os usuários envol-

vidos - produtores rurais, 
usuários urbanos e indús-
trias - minimiza conflitos, 
promove justiça social, 
garante o abastecimento 
de todos, gerando por-
tanto resultados muito 
mais positivos.

A recomendação é pros-
seguir com a economia de 
uso da água na cidade e no 
campo até que as chuvas 
cheguem para que a situa-
ção permaneça estabiliza-
da. Cada gota conta.

Nível 
estabilizado 
desde 
o dia 14 de 
agosto
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coMeMorações

Desfile Cívico celebra 
Independência do Brasil
A Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura (Secult), 
promove neste sábado, 7 
de setembro, desfile cívi-
co-militar para celebrar a 
Independência do Brasil. 
A programação acontece 
a partir das 8h15 na Ave-
nida Tocantins, no setor 
Central, em Goiânia.

O palanque será mon-
tado em frente ao Teatro 

Goiânia, onde haverá o 
hasteamento das ban-
deiras e presença de 
autoridades do governo 
municipal e estadual. O 
Hino Nacional será exe-
cutado pela Banda Ju-
venil de Goiânia. Em se-
guida, acontece o desfile 
militar com integrantes 
do Exército, Polícia Mili-
tar, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Civil de Estado 

de Goiás, Guarda Muni-
cipal e SAMU. 

O desfile civil tem iní-
cio previsto para 9h30, 
com bandas marciais de 
escolas estaduais, Legião 
da boa Vontade, Bombei-
ro Civil Mirim, Ordem De-
molay e Filhas de Jó, Motos 
Bodes do Asfalto e ainda 
desfile de carros antigos. 
A previsão do término do 
evento é às 11h30.
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  Jade Baraldo já havia lançado um clipe-vertical para 
“Perigo” no mês passado. Os tons vermelhos e uma vibe meio 
dark dominavam as cenas da produção. 

  Camila Cabello vem se preparando para iniciar uma nova 
era musical. Depois de trocar todas suas fotos de perfil nas 
redes sociais, a cantora mostrou algumas prévias do 
conceito do novo trabalho.

  Adam Lambert está a poucos dias de lançar o seu novo álbum, 
“Velvet”. O cantor liberou um no clipe. Desta vez, a música 
escolhida para ganhar um registro visual foi “Superpower”.

  “Bacurau” é um dos maiores sucessos do cinema 
brasileiro atual, isso ninguém pode discordar. O filme 
chegou às salas de todo o país no último dia 29 de agosto e 
já arrecadou quase 2 milhões.

caMPUs PaRTY
O Passeio das Águas Shopping promove, até 

domingo, no seu estande na Campus Party 
Goiás oficinas gratuitas de robótica para as 
crianças, de 07 a 14 anos. Os módulos são: 

“Crie seu próprio Game 2D”, “Robótica com 
Arduino”, “Scratch e inteligência artificial com 
IBM Watson” e “Programando no Minecraft”. 

As aulas serão oferecidas pela SuperGeeks. 
As atividades acontecem em horários 

variados, entre às 13h e 21h. O espaço está 
montado na Área Open do evento, no 

estacionamento marrom.  

VERÃo!
Sabe aquela sensação do dia durando mais, 

das gargalhadas com a galera e das férias 
logo ali? Não é à toa que as pessoas ficam 

mais felizes nessa estação que chamamos de 
verão. Mas, vem cá, a gente não pode sentir 
isso o ano inteiro? O Boticário te diz que sim, 
você pode! A nova linha de Cuide-se Bem Sol 
e Água Fresca têm a fragrância leve e tropical 
combinada ao ingrediente óleo de coco. Você 

vai, mesmo que por alguns minutinhos, se 
teletransportar para um momento relax, seja 

de onde você estiver!

EXERcÍcio PET
O Condomínio Aldeia do Vale, que está em 

sua última etapa, será palco de uma animada 
programação pet. É que a veterinária Naiara 

Lopes da Rocha e o adestrador Fernando 
Roberto Vicente, fundadores da EducaDog, 

promovem das 8h às 12h uma apresentação 
de agility. A modalidade esportiva voltada 
para cães consiste em orientar os animais 

a percorrerem um percurso com vários 
obstáculos. Além de melhorar a interação 

e os laços entre o cão e seu dono, a prática 
também proporciona muitos benefícios 

ao animal, como socialização, melhor 
condicionamento físico e queima de calorias.

RolÊ Do BEM
O “Rolê do Bem”, é uma balada com 

pegada beneficente, que surgiu da união 
dos produtores de eventos, Kaka Neiva, 

Lele Junqueira, Guilherme Calaça, Rodrigo 
Caztro e Pedro Marcio. Conhecidos por 

realizarem grandes festas em Goiânia, eles 
tiveram a ideia genial de unir diversão, 

música boa, gente bonita e caridade. 
Com participação da banda Groove 

Quintal, os Djs Dhener, Lukka e Rodrigo 
Lagoa, o evento que acontecerá no dia 

07 de setembro, no espaço Burj Open Air, 
receberá doação de alimentos e terá renda 

dos copos revertida para caridade.

3x4
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Experiência - Os empresários Lander Freitas e Keurry Lourenna, receberam no Detroit Anápolis, influenciadores 
da cidade para uma noite experiência com o cardápio e os drinks variados que a casa oferece.

Jantar - Stephania Borges, Débora Braga, Trícia 
Barreto e Jussara Avila aproveitaram a noite da 
última terça-feira no jantar oferecido pelo Detroit.

3

4

Convidadas - As influenciadoras Carol Pache e Nayara Lima, eram 
convidadas da experiência proporcionada pelo Detroit Anápolis.
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Evento - Ananias Júnior e Renata Guerra prestigiaram 
o evento que aconteceu no detroit, que fica localizado 
na Av. São Francisco em Anápolis.

2
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A Casa shows do fim de sema-
na no Vale Encantado
06.09 - Planet Hemp
07.09 - Henrique e Juliano + Ge-
orge Henrique e Rodrigo
08.09 - Thiaguinho + Atitude 67
Classificação etária: a entrada 
de menores de 18 anos é per-
mitida apenas se estiverem 
acompanhados dos responsá-

veis 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 domin-
gos, a abertura é sempre às 10h.
Horário de funcionamento 
ambiente Casa Park: aos sá-
bados e domingos, 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 
frequentar o complexo apenas 
com os responsáveis legais.
Acesso Vale Encantando: ou 
seja, arena de shows, a en-
trada para menores de 16 
anos, pode ser realizada com 
um maior de idade autori-
zado pelo responsável legal, 

munido de um termo de res-
ponsabilidade, que pode ser 
encontrado em https://www.
acasabox.com.br/contato. 
Este termo deve ter firma re-
conhecida em cartório.
Acesso nos shows open bar: a 
entrada de menores de 18 anos 
não é permitida, nem com a 
presença dos responsáveis le-

gais. Informação válida para as 
áreas de side stage dos dias 15, 
22 e 27 de setembro.
Formas de pagamento: ex-
clusivamente no sistema 
cashless, aceitas todas as 
bandeiras e funções crédito 
ou débito. (exceto estaciona-
mento, que será administrado 
por empresa terceirizada)

serviço

show 

Programação diversificada de A Casa 
promete movimentar o fim de semana

o Planet Hemp, su-
cesso no rádio, nos 
jornais e na TV, se 

tornou uma das bandas 
mais importantes do rock 
nacional, e com certeza 
a mais instigante. E nes-
ta sexta-feira, dia 6 de 
setembro, seus músicos 
sobem ao palco para um 
desfile de sucessos.

E é ao vivo que o Planet 
Hemp se faz Planet Hemp, 
tocando os grandes suces-
sos de mais de 20 anos de 
carreira. Aliás, um dos segre-
dos da banda é justamente 
esse: transcender as gera-
ções. Nos shows da banda 
convivem lado a lado tan-
to os quarentões, quanto a 
garotada que começou a 
gostar do grupo mais re-
centemente. Porque músi-
ca boa não envelhece.

Quando os vocalistas 
Marcelo D2 e BNegão en-
tram no palco acompanha-
dos por Formigão (baixo), 
Bruno (guitarra) e Pedri-
nho (bateria) é impossível 
ficar parado. O show traz 
grandes sucessos comoLe-
galize Já, Queimando Tudo, 
Mantenha o Respeito, Dig 
Dig Dig e Contexto, com 
a experiência de quem já 
tocou nos principais fes-
tivais do mundo, inclusive 
no Lollapallooza no Brasil 
e nos Estados Unidos.

Em 2018, a banda foi 
homenageada com uma 
biografia completa e um 
longa-metragem sobre 
a amizade entre os dois 
fundadores, Marcelo D2 e 
Skunk. Um livro e um fil-
me para celebrar a volta 

da banda mais relevante, 
atual e questionadora do 
rock brasileiro.

No sábado, dia 7 de 
setembro, o evento traz 
no line-up o sertanejo 
com a presença de duas 
importantes duplas do 
cenário nacional: Henri-
que & Juliano e George 
Henrique & Rodrigo.

Henrique & Juliano, su-
cesso de público, rádio e no 
canal do YouTube, consoli-
daram a carreira com base 
no repertório aprovado pelo 
público e se tornaram os ar-
tistas brasileiros mais vistos 
no Brasil com cerca de 6 
bilhões de visualizações no 
canal oficial de vídeo. Em ju-
lho do ano passado, grava-
ram um trabalho na fazen-
da onde moram, próximo 
a Palmas/TO, cercados de 
amigos e família com con-
ceito que pretendem levar 
para toda a vida como li-
ção Menos É Mais.

De onde viemos para 
onde viemos, assim define 
os irmãos sobre a escolha 
do local. Em 15 dias deci-
diram e realizaram todo o 
projeto do DVD. A escolha 
do repertório envolveu um 
tempo bastante considerá-
vel da dupla. Como sem-
pre, são extremamente se-

letivos e ficaram centenas 
de horas ouvindo compo-
sitores, até chegarem ao 
repertório final com 20 
músicas inéditas e as par-
ticipações da inseparável 
Marília Mendonça e do 
grupo Falamansa. A expec-
tativa dos fãs é conferir no 
show que será apresenta-
do em A Casa, os sucessos 
como Menos é Mais, Se 
Joga na Minha Vida, Pal-
mas Pro Amor e Três Cora-
ções, entre outros.

George Henrique & 
Rodrigo são donos de um 
repertório recheado de 
sucessos. E os fãs poderão 
conferir show da dupla no 
dia 7 de setembro, no Vale 
Encantado. A expectativa 
é de que a apresentação 
conte com repertório do 
lançamento mais recente 
Bagunça Minha Vida.

O novo trabalho traz 
canções que evidenciam 
o romantismo dos canto-
res, explorando a musica-
lidade para se tornar os 
porta-vozes dos corações 
apaixonados, sejam aque-
les que esperam viver um 
amor intenso ou aqueles 
que sofrem pelo fim. Supe-
rar um desamor na mesa 
do bar ou tentar se des-
vencilhar da pessoa para 

superar o fim são temas 
principais do novo EP.

Compositores, intérpre-
tes e talentosos, buscam 
uma carreira sólida e por 
isso, entendem que o su-
cesso não é algo que se 
conquista do dia para noite 
e sim, de maneira gradual 
e com regularidade. Aten-
tos às mudanças do mer-
cado fonográfico fazem 
investimentos significativo 
em plataformas digitais. O 
canal do YouTube de Geor-
ge Henrique e Rodrigo se 
destaca pela aceitação e 
números, com mais de 130 
mil visualizações. São pre-
sença garantida nas princi-
pais playlists nas maiores 
plataformas de streaming. 
Em rádios, suas músicas 
sempre aparecem entre 
as dez mais tocadas em 
todo o país. Sem extre-
mos agradam público e 
formadores de opinião.

No domingo, dia 8 de 
setembro, a partir das 17h, 
o palco será comandado 
por Thiaguinho, que apre-
senta show da nova turnê 
Vibe. Misturando elemen-
tos eletrônicos com vários 
ritmos, como o pop, pago-
de e samba sem deixar de 
lado sua essência, o som 
de seu nono álbum, que 

também leva o nome da 
turnê é 100% inédito e 
como o próprio nome diz, 
tem uma vibe diferente. No 
repertório, a música Deixa 
tudo como tá, que foi o 
pontapé inicial desse novo 
projeto de Thiaguinho.

A canção, composição 
inédita, é dele e de Dudu 
Borges, e fala de amor, além 
de trazer uma sonoridade 
diferente, refletindo as refe-
rências musicais do cantor 
no momento. Ela está dis-
ponível em todas as plata-
formas digitais e o clipe já 
está no canal do Youtube 
do cantor. Acostumado a 
embalar histórias de amor, 
Thiaguinho garante que são 
justamente as pessoas que 
o inspiram na hora de escre-
ver suas canções: Faço mú-
sica para o povo se identifi-
car e trazer as canções para 
suas vidas. São as pessoas 
e as histórias que ouço 
que me inspiram. Assim 
como faço parte da vida 
deles, eles também fa-
zem parte da minha. É 
uma troca muito boa.

No mesmo dia, o gru-
po Atitude 67, que vem 
se destacando no cená-
rio musical brasileiro, se 
apresenta no complexo A 
Casa, com um repertório 

animado, que mistura pa-
gode e samba, com pita-
das de rap melódico.

Donos de hits como 
Cerveja de Garrafa e Sai-
deira, a banda natural 
do Mato Grosso do Sul 
é formada por seis ami-
gos de infância: Pedrinho 
(vocalista), Éric (violão e 
vocalista), Karan (pandei-
ro e vocalista), GP (rebo-
lo), Leandro (reco-reco) e 
Regê (surdo). O Atitude 
67, que tem como padri-
nho o cantor Thiaguinho, 
se destaca pela descon-
tração e cumplicidade 
que transparece em suas 
músicas e apresentações.

O grupo Atitude 67 
lança recentemente o EP 
Casa 67, com cinco singles 
autorais e inéditos, que já 
estão disponíveis para au-
dição em todas as plata-
formas digitais. Single do 
álbum, Tão Linda é a pri-
meira faixa a ter seu clipe 
divulgada. O clipe de cada 
música foi gravada em um 
cômodo da casa. Esta foi 
gravada na sala, que é o 
local de jogos de tabuleiro, 
de cerveja quando está frio 
e das rodas de violão. Acho 
que escolhemos começar 
por Tão linda porque ela 
traz muita da família que é 
o Atitude 67. Nada melhor 
que isso em um álbum 
chamado Casa 67, explica 
Pedrinho Pimenta, um dos 
vocalistas da banda.

Para receber os fãs em 
dias de evento, a Praça da 
Fonte é o local reservado 
para quem aprecia a gas-
tronomia dos melhores 
restaurantes da cidade. 
Além de música ao vivo, 
no local preferido para os 
happy hours, o destaque é 
a cerveja gelada na dobra-
dinha, juntamente com um 
cardápio diversificado de 
drinks. Nas sextas-feiras, 
o horário da dobradinha é 
das 18h às 20h, aos sába-
dos das 16h às 20h e aos 
domingos das 14h às 18h.

Rock, hip hop, 
pagode e 
sertanejo estão 
na programação 
de 6 a 9 de 
setembro
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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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De olho em tóquio

Seleção Brasileira Olímpica vence a Colômbia em amistoso

A jornada da Seleção 
Brasileira Olímpi-
ca rumo aos Jogos 

de Tóquio 2020 segue de 
vento em popa. Na noite 
desta quinta-feira (5), os 
garotos da Canarinho ba-
teram a Colômbia por 2 a 
0, em amistoso disputado 
no Pacaembu. O duelo fez 
parte da preparação para 
o Pré-Olímpico, que será 
disputado em janeiro do 
próximo ano, em solo co-
lombiano. Pedrinho e Ma-
theus Cunha balançaram 
as redes em São Paulo.

Na próxima segunda-
-feira (9), a Seleção Olím-
pica faz o segundo amisto-
so preparatório, desta vez 
contra o Chile, às 20h (de 
Brasília), novamente no 

Pacaembu.

O jogo
A Colômbia tentou 

propor um jogo pesado 
contra o Brasil. Durante 
quase toda a etapa inicial 
os colombianos protago-
nizaram lances ríspidos. O 
troco da Seleção veio na 
técnica, na bola, na arte. 
Os dois gols de vantagem 
antes do intervalo foram 
mais que justos. O primeiro 
nasceu logo aos 15 minu-
tos, fruto de uma marcação 
sob pressão de Matheus 
Cunha sobre o goleiro Luis 
Garcia, e ele praticamente 
entregou nos pés do ca-
misa 9. A bola sobrou para 
Pedrinho, que chutou de 
longe abriu o placar no 

Pacaembu. Antes do fim, 
aos 42, a Seleção manteve 
a pegada e ampliou: Ma-
theus cunha - de novo ele 
- roubou a bola no ataque 
e acionou Antony. O cami-
sa 11 deixou o marcador 
para trás e chutou cruzado. 
Matheus Cunha apareceu 
livre do outro lado e fez o 
segundo do Brasil.

O nome do goleiro 
Cleiton foi citado pela 
primeira vez só na etapa 
final. De fato, foi quando 
ele realmente trabalhou 
Aos 10, Balanta recebeu na 
entrada da área e soltou 
uma bomba, mas nosso 
camisa 1 estava esperto e 
espalmou com maestria. 
Confortável na partida, a 

Seleção passou a deixar 
mais a bola com o adver-
sário e a cercar os espaços. 
Aos 41 minutos, Mateo Ca-
sierra recebeu na entrada 
da área e chutou para de-
fesa tranquila de Cleiton. 
Ao som do último apito no 
Pacaembu, vitória contun-
dente da Seleção Olímpica 
na fria São Paulo.

Brasil
Cleiton; Emerson 

(Guga), Lyanco (Walce), 
Ibañez (Luiz Felipe) e 
Guilherme Arana; Dou-
glas Luiz, Wendel e Pe-
drinho (Mauro Júnior); 
Antony (Bruno Tabata), 
Paulinho (Artur) e Ma-
theus Cunha - Técnico: 
André Jardine

Preparando-se para o Pré-Olímpico 
de 2020, Brasil joga melhor os 
noventa minutos e supera os 
colombianos por 2 a 0 com gols 
de Pedrinho e Matheus Chuna
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