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MP que dispensa publicações de editais gera preocupações em Goiás
O presidente Jair Bolsonaro editou Medida Provisória que dispensa a obrigatoriedade das publicações de editais 
de concursos e de licitações, pelo setor público, a exemplo do que já havia feito no início de agosto em relação às 
empresas de capital aberto, em divulgar os seus balanços em jornais de grande circulação. Para diretor do Diário 
da Manhã, Júlio Nasser, ao tentar contrapor à Rede Globo e ao Jornal Folha de São Paulo, aos quais acusa de terem 
ficado contra sua candidatura, com essa MP o presidente Jair Bolsonaro acaba dando um “tiro nos próprios pés” 
prejudicando os jornais de circulação regional, que são seus aliados. Júlio, contudo, evitou aprofundar a avaliação, 
por considerar que ainda há muitas dúvidas a serem esclarecidas sobre a MP. Mas revelou que o clima no meio é de 
muita preocupação entre empresas jornalísticas e agências que trabalham com a venda de anúncios. José Allaesse 
Lopes, de O Hoje, acredita que a MP pode ter vida curta, caso seja rejeitada pelo Congresso. Ele, no entanto, admite 
que o impacto da medida nas empresas seja grande, na hipótese de confirmação pelo Congresso. Mas nada, segun-
do ele, que inviabilize as empresas, que nesse caso terão que ajustar as despesas com o faturamento. Já Alexandre 
Braga, diretor do Diário do Estado, cujo faturamento em grande parte provém das publicações legais, essa Medida 
Provisória só antecipou uma tendência mundial, que é o fim do jornal impresso. “Os veículos vão concentrar suas 
energias exclusivamente nas plataformas digitais, como já é feito”, concluiu.  

com mp dE JaiR BolsonaRo, 
pEquEnos  JoRnais vão fEchaR, 
diz Élio JunquEiRa

Considerado um dos 
maiores conhecedores 
em matéria de anún-
cios classificados em 
Goiás, o publicitário 
Élio Junqueira é claro 
na avaliação sobre o 
impacto da MP que dis-
pensa as publicações 
de editais e licitações 
nos jornais. “Pode ter 
a certeza de que have-
rá o encerramento de 
vários jornais impres-
sos”, prevê. Ex-diretor 
da antiga Sucursal do 
Correio Braziliense em 

Goiânia; diretor comercial dos jornais Folha de Goiás, O 
Hoje e Diário da Manhã, e diretor-geral de uma emissora 
de TV em Tocantins, Élio Junqueira (foto) afirma que a prin-
cipal fonte de faturamento dos pequenos e médios jornais 
provém das publicações de editais pelo setor público, visto 
que o setor privado prefere anunciar na televisão. Vários 
desses veículos, segundo ele, já se encontram em situação 
de grandes dificuldades financeiras.   

atEndimEnto a dEputados
O governador Ronaldo Caiado intensifica o atendimento aos 
políticos em sua agenda. Ontem, ele dedicou a maior parte do 
tempo no atendimento aos deputados estaduais e federais, 
em audiências individuais no Palácio Pedro Ludovico. Outras 
audiências vão acontecer nessa terça-feira. A pouco mais de 
um ano das eleições que elegerão prefeitos e vereadores, o 
Dr. Ronaldo Caiado anunciou semana passada a intenção de 
“fazer política” a partir de agora, com abertura de espaços na 
agenda para o atendimento a lideranças. A medida vem de 
encontro com o clamor de partidos da sua base.  

inauguRação
Depois de passar a maior parte do dia em atendimento a 
deputados, Caiado participou da inauguração de uma praça, 
no final da tarde, em Aparecida, ao lado do prefeito Gusta-
vo Mendanha (MDB). A obra foi construída com recursos de 
emendas destinadas por ele ao município em 2018, quando 
ainda estava no exercício o mandato de senador. Conforme 
a coluna apurou, outras obras serão entregues à população 
de Aparecida, em breve, todas custeadas com recursos das 
emendas destinadas ao município, num total de R$ 7 milhões.

supERlotação
Além de Caiado, mais de uma dezena de deputados se es-
premeram na vã utilizada para o deslocamento do democrata 
ao local da inauguração, em Aparecida. E até onde se soube, 
ninguém reclamou de aperto.

coisas da política
Ante os elogios e agradecimentos do prefeito Gustavo Mendanha 
ao governador Caiado, pelas emendas destinadas à Aparecida, nem 
parecia o mesmo Gustavo Mendanha, que já acusou Caiado de não 
colocar emendas no Orçamento da União, para o município.   

mais cotados
Ainda sobre Aparecida, os partidos da base do governo de Ro-
naldo Caiado vão lançar candidato a prefeito no município. Os 
deputados federais Glaustin da Fokus (PSC) e Professor Alcides 
(PP) são os mais cotados para que um deles seja o indicado para 
a missão. Mas segundo uma fonte do governo estadual, não está 
descartada a possibilidade de haver o lançamento de um nome 
novo na política, na disputa pela Prefeitura de Aparecida.  

sEm favoRitos
Segundo pesquisas feitas para consumo interno de partidos po-
líticos, a eleição em Aparecida ainda é um “campo aberto”, sem 
grande favoritismo para nenhum nome. Futuro candidato à re-
eleição e sempre muito atento à movimentação das tendências 
dos eleitores, o prefeito Gustavo Mendanha deve estar bem in-
formado da realidade político-eleitoral no município. Mendanha 
conta com o apoio do ex-prefeito Maguito Vilela.

Jogo pEsado
Com outras obras prestes a ser entregues à população, custe-
adas com recursos das emendas colocadas no Orçamento fe-
deral, Caiado, segundo um membro de sua equipe não deixou 
dúvidas ao comentar as intenções do democrata em relação 
à Aparecida, nas eleições de 2020. “O governador Ronaldo 
Caiado vai jogar pesado em Aparecida, a partir de agora”, 
adiantou, observando que a inauguração de uma praça, on-
tem,  foi apenas um “abre-alas” do que está por vir.

REunião
 O prefeito de Catalão, Adib Elias, líder dos dissidentes do 
MDB que apoiaram Ronaldo Caiado (DEM) ao governo, em 
2018, coordena reunião do grupo na manhã dessa terça-
-feira em Goiânia. Objetivo do encontro é discutir para 
qual partido caminhará parte o grupo, ou parte dele, após 
os seus membros ser expulsos do MDB, sob a orientação 
do presidente estadual da sigla, Daniel Vilela.

dEfinição Já
Mas segundo adiantou ontem à noite um dos integrantes do 
grupo, não há mais tempo para continuar a prática do “espicha-
-encolhe” em relação à escolha do partido ao qual se filiarão.  
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caiado e o efeito 
colateral

Os ataques contra o ex-governador Marco-
ni Perillo (PSDB) reposicionaram o discurso 
de Ronaldo Caiado (DEM) ao nível de nor-
malidade. Forte e independente. Como os 
mais fiéis seguidores do atual governador 
de Goiás gostam. O problema (se é que é 
problema) é que há reação. A de Marconi foi 
pública e é uma polêmica que deve se repe-
tir de quando em vez nos próximos anos. A 
independência de Caiado é a mesma de al-
guns aliados de campanha, que, igualmen-
te, não costumam levar desaforo pra casa 
nem divergências para dentro do colete. 
Com votações expressivas, como Caiado, 
na eleição passada, o senador Jorge Kajuru 
(PSB) e o deputado federal Delegado Wal-
dir (PSL) falaram poucas e boas no final de 
semana. Muito ofensivo à autoridade maior 
do Estado de Goiás. Isso pode ser mudado? 
Pode sim e há tempo para isso. Parece que 
não há é disposição. 

projetos
Tanto Kajuru como Waldir miram em pro-
jetos eleitorais futuros, onde não tem ga-
rantia nenhuma de apoio, nem de Caiado, 

muito mesmo de sua base eleitoral. Kajuru 
é carismático e construiu uma ponte dire-
ta com o presidente Jair Messias. Embora 
negue candidatura em Goiânia, no ano que 
vem, ou para o Governo de Goiás, em 2022, 
é uma sombra, principalmente para um go-
verno que não dá pinta de decolar. Waldir 
busca um resultado expressivo para o PSL 
nas eleições municipais, para construir a 
base de seu projeto, que é ganhar a vaga 
em disputa ao Senado em 2022. Waldir tem 
certeza que seu nome não está no radar do 
Palácio das Esmeraldas. 

faz o que pode 
Caiado vem seguindo à risca a carti-
lha desenhada no período pós-eleição. 
Criou caso, vem denunciando os ges-
tores tucanos, se aproximou de Bolso-
naro, a partir do segundo turno no ano 
passado, tem trânsito livre com Onyx 
Lorenzonni, mas nada disso se concre-
tizou em ajuda significativa para o Es-
tado. A folha de dezembro foi quitada, 
depois do prazo inicial, mas está resol-
vida. A despesa aumentou significativa-
mente, uma vez que os compromissos do 
atual governo exigem uma regularidade 
no pagamento das contas. A ajuda não 
chega, o aperto continua e, a partir de 
agora, a cobrança do cidadão será direta 
com o atual governador. Nesta época, 
costuma acabar a chamada lua-de-mel. 

afastamento
Jair Messias também vive um momento 
de isolamento político. A reeleição está 
virando fixação para alguns que cercam o 
presidente. Dois potenciais aliados já caí-
ram fora. João Amoêdo (Novo) e João Dória 
(PSDB) descolam e buscam independên-
cia, ou por incômodo com os rompantes 
de Jair ou por perceber que a tendência é 
de piora na avaliação do presidente. 

Hilário
É impressionante um vídeo que circula 
nas redes com o deputado Luis Miranda, 
em uma entrevista ao Fantástico. Acu-
sado de aplicar um golpe, via fundo de 
investimento criado por ele nos Estados 
Unidos, Mirando é acusado de lesar R$ 
9 milhões em vários lugares do país. No 
meio da entrevista ao Fantástico, diz que 
a Globo está desconstruindo a imagem 
do governo. Ora, nenhum governo conse-
gue imagem sólida em tão pouco tempo. 

em tempo 
Sendo devedora de impostos, a Globo 
deve ser cobrada. Como qualquer outro 
contribuinte

prevaricação
Antes de partir para nova cirurgia, Jair 
Messias denunciou o jornalista Mer-
val Pereira de receber dinheiro públi-
co pra dar palestras. Queria porque 
queria que todo mundo publicasse a 
sua denúncia, senão não daria mais 
entrevistas. Ele já sabia que ia ficar 
duas semanas de molho. Da mesma 
forma, se tem a documentação na 
mão, é dever denunciar e provocar a 
abertura de processo. 

cartas na mão
Íris Rezende, Marconi Perillo e Elias 
Vaz são potenciais comandantes de 
candidaturas em Goiânia. Com o nome 
próprio ou não. 

convocação 
Gestor do esporte 
no governo Caia-
do, Rafael Rahif foi 
convocado para 
explicar o que está 
sendo feito pela 
área. Bolsa Espor-
te e Estádio Serra 
Dourada estão 
entre os pontos 
de pauta. A convocação foi pedida pelo de-
putado Vinícius Cirqueira (Pros).
 
ano do dragão 
O Atlético sobra na Série B. fazendo inveja a 
quem sofre com Goiás e Vila Nova. 

mexida 
Alguns ajustes já vêm sendo feitos na equipe 
do governador Ronaldo Caiado. A comunica-
ção vem levando a culpa até agora pela falta 
de visibilidade das ações. Radar ligado tam-
bém para a atuação de quem veio de fora. 

internacional 
Jornalista Lourival Santana promove talk 
show em Goiânia na quinta, 12, para lançar 
“Minha Guerra Contra o Medo”, uma visão 
sobre seu trabalho de cobertura de guerras 
pelo mundo, especialmente pelo Estadão. 
Hoje ligado à CBN, Lourival vem viajando 
pelo Brasil pra divulgar a obra. 

cartório 
Desde já agradecendo a lembrança do pre-
sidente da Alego, Lisauer Vieira, pela home-
nagem logo mais na Casa. Em sessão espe-
cial que comemora os 85 anos da AGI, vários 
nomes da imprensa serão lembrados. Entre 
eles, deste colunista, que está há mais de 
três décadas na profissão. Grato sempre.

marcelohel@gmail.com

“O homem pode por fim 
à sua vida, mas não à sua 
imortalidade”.  (Milan Kundera)

alego
PEC com emenda que altera aplicação de recursos 
da Educação está na pauta desta terça-feira, 10

os deputados estadu-
ais terão uma exten-
sa pauta de projetos 

para serem analisados na 
primeira sessão plenária 
desta semana, às 15 horas 
desta terça-feira, 10, no ple-
nário Getulino Artiaga da 
Assembleia Legislativa. A 
pauta prévia contempla uma 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC), 3 vetos da 
Governadoria, 119 projetos 
de iniciativa parlamentar 
aptos a serem apreciados 
em primeira e segunda vota-
ções, 43 pareceres favoráveis 

e contrários da Comissão de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção (CCJ), um da Comissão de 
Tributação, Finanças e Orça-
mento, dois da Comissão de 
Saúde e Promoção Social, 
além de 36 requerimentos 
dos parlamentares.

A PEC a ser apreciada em 
primeira votação é de auto-
ria do deputado Vinicius Cir-
queira (Pros) que acrescenta 
os parágrafos 6º, 7º e 8º ao 
artigo 101 da Constituição 
do Estado. As alterações vi-
sam permitir convênios en-
tre o Estado e os municípios 

goianos, com vistas ao envio 
de relatórios mensais das 
operações realizadas com 
cartões de crédito e débito 
para fins de fiscalização e 
recolhimento do Imposto 
sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISS). Nessa 
PEC foi incluída, pelo líder 
do Governo, deputado Bru-
no Peixoto (MDB), emenda 
aditiva que modifica outro 
artigo da Constituição Esta-
dual, o de número 158, pro-
movendo, assim, alteração 
nos porcentuais destinados 
ao financiamento da edu-

cação superior e básica, de 
responsabilidade do Estado.

Ao propor alterar o ar-
tigo 158 da Constituição, o 
Poder Executivo prevê que 
o Estado vai aplicar, anual-
mente, no mínimo 25% da 
receita de impostos, com-
preendida e proveniente de 
transferências, na manuten-
ção e desenvolvimento do 
ensino, na educação básica, 
na educação profissional e 
no ensino superior, incluída 
a Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), assegurando 
a esta última a destinação 

de 2% da base vinculada. 
Portanto, com a alteração, 
a verba de manutenção da 
UEG passa a compor o total 
de gastos da administração 
estadual com os três níveis 
educacionais, ou seja 25%. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Lissauer Vieira (PSB), ao falar 
com a imprensa após a ses-
são ordinária da quinta-feira, 
5, garantiu que a PEC com a 
emenda da Educação entra 
em votação na terça-feira, 
10. “Minha obrigação é colo-
car em votação e tentar fazer 

a intermediação para evitar 
desgastes”, afirmou.

Perguntado, se aprovada, 
a PEC poderia ser questio-
nada na Justiça, Lissauer 
disse que é direito dos de-
putados de oposição ques-
tionarem as ações, mas afir-
mou que não acredita que 
isso irá acontecer nem que a 
medida seja derrubada pela 
Justiça, uma vez que ainda é 
possível emendar a PEC em 
plenário. Então, se algum 
deputado assim entender, 
pode emendar em plenário 
e o projeto volta pra CCJ.
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segurança

Prefeitura de Goiânia cede área para 
instalação do 30º Batalhão da PM-GO

O Jardim das Aroei-
ras, na região Les-
te de Goiânia, vai 

abrigar a nova sede do 
30º Batalhão da Polícia 
Militar do Estado de Goi-
ás (PM-GO). O documento 
que cedeu uma área do 
município situada Qua-
dra 2 da Avenida Anápo-
lis foi assinado pelo pre-
feito Iris Rezende nesta 
segunda-feira, 09/09. No 
local, existe uma estru-
tura que será reformada 
e ampliada com a cons-
trução de um novo bloco 
para receber a divisão de 
policiamento. 

Para o prefeito Iris 
Rezende, a nova sede 
vai melhorar significati-
vamente o trabalho dos 
policiais e o serviço pres-

tado pela corporação. ‘A 
área é adequada e aten-
de as diretrizes técnicas 
da própria PM. A instala-
ção do batalhão vai levar 
mais segurança para os 
moradores e para todos 
que frequentam a área de 
lazer que fica localizada 
na região’, disse. 

Conforme destacou o 
major Pedro Rodrigues 
durante a solenidade, a 
nova área é estratégi-
ca para as ações da PM 
na região Leste. ‘Atual-
mente, o 30º Batalhão 
funciona em um espaço 
sem estrutura na Vila 
Pedroso. Agora, em vir-
tude deste projeto assi-
nado pelo prefeito Iris 
Rezende, teremos uma 
sede com instalações 

mais amplas e mais 
funcionais que as atu-
ais’, salientou.

Após transferir o di-
reito de uso da área, Iris 
Rezende afirmou que o 

ato representa o reco-
nhecimento da gestão 
municipal pelo trabalho 
de proteção social de-
senvolvido pelas forças 
de segurança pública de 

Goiás. ‘Esse documento 
representa a valoriza-
ção de quem diminui 
os conflitos e gera sen-
sação de segurança na 
sociedade por meio dos 

seus diversos progra-
mas de policiamento. 
Essa transferência de-
monstra, portanto, toda 
nossa gratidão pela PM 
goiana’, finalizou.

Espaço, que fica localizado na Avenida 
Anápolis, no Jardim das Aroeiras, será 
readequado e ampliado para receber a 
nova divisão da polícia goiana Pr
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TecnOlOgia

Primeira Campus Party Goiás supera expectativas
Cinco dias de imersão to-
tal em tecnologia, em que 
jovens de todo o Estado 
e outras partes do Bra-
sil trocaram ideias e co-
nhecimento, “respirando” 
criatividade, desenvolvi-
mento e inovação. Foram 
mais de 350 horas de ati-
vidades, 265 palestras e 
108 workshops. A Campus 
Party Goiás terminou no 
domingo, dia 8, deixando 
a sensação de dever cum-
prido e um gostinho de 
quero mais.

A edição pioneira em 
Goiás ganhou um tama-
nho e uma proporção que 
superaram todas as ex-
pectativas iniciais, com a 
participação de 7 mil cam-
puseiros, dos quais 2,5 mil 
acampados, e mais de 60 
mil pessoas presentes na 
Open Campus, o espaço 
gratuito do evento.

O maior legado, no en-
tanto, é o estímulo às fu-
turas cabeças pensantes 
de Goiás para intensifica-
rem estudos e pesquisas, 
na busca por produtos e 
soluções que melhorem a 

vida dos cidadãos e pos-
sam até revolucionar a 
forma como vivemos.

Em visita ao evento no 
sábado, dia 7, o governador 
Ronaldo Caiado ressaltou 
que a Campus Party Goiás 
já se tornou referência no 
calendário pelo clima dife-
renciado da edição. “Muito 
mais do que confraternizar, 
os jovens que aqui vieram 
estavam totalmente inte-
ressados nos conteúdos, 
empenhados em alavancar 
cada vez mais os seus pro-
jetos, buscando alternati-
vas concretas para melho-
rar a vida do cidadão como 
um todo”, frisou.

Caiado destacou ainda 
o sentimento empreen-
dedor do goiano. “Temos 
que dar essa oportunida-
de para esta juventude, 
que precisa estar atuali-
zada com a área de tec-
nologia e inovação, cria-
ção de ‘startups’ e todos 
os avanços que temos 
hoje”. Em sua caminhada 
em meio a computadores, 
simuladores e protótipos, 
Ronaldo Caiado conver-

sou e interagiu com jo-
vens pesquisadores, e 
conheceu vários projetos 
em andamento.

Um jogo eletrônico 
voltado para a área de fi-
sioterapia, baseado em re-
alidade virtual, foi um dos 
que chamaram a atenção 
do governador, que não 
resistiu: colocou os óculos 
e mergulhou na simulação 
eletrônica, corresponden-
do aos movimentos que o 
game exige do usuário.

“Esse é um recurso que 
dará aos pacientes um 
estímulo a mais para fa-
zer o tratamento. Eles se 

divertem enquanto fazem 
os exercícios”, explicou 
Raphael Rosa, do curso 
de Informática da Rede de 
Institutos Tecnológicos de 
Goiás (Itego) de Palmeiras 
de Goiás, que, junto com 
Franciney França, desen-
volve o projeto.

O experimento exibi-
do na Campus Party tem 
praticamente uma sema-
na de vida e conta com a 
consultoria de uma fisio-
terapeuta. “O próprio fisio-
terapeuta escolhe o exer-
cício. Poderá ser indicado 
principalmente a crianças, 
que se dispersam com 

mais facilidade durante 
as sessões de reabilitação. 
Inclusive as que têm ne-
cessidades especiais, com 
dificuldades motoras e de 
locomoção, e aquelas que 
passaram por procedimen-
tos cirúrgicos”, previu.

Na Arena da CP Goi-
ás, também ocorreram 
os “Hackathons” (palavra 
formada a partir da jun-
ção dos termos “hacker” e 
“maratona”), uma tradição 
já consolidada da Cam-
pus Party. São jornadas de 
conhecimento com o ob-
jetivo de desenvolver so-
luções tecnológicas para 
o bem da humanidade.

Nos cinco dias de 
evento, foram realizados 
dois desafios: Hackathon 
Desafio AgroStartup, em 
parceria com o Senar, que 
visava o desenvolvimen-
to de soluções para pro-
mover a comercialização 
de produtos agropecuá-
rios; e o Hackathon Go-
verno Transparente, em 
parceria com a gestão 
estadual, que propunha a 
criação de soluções para 

promover a transparência 
do Governo de Goiás.

Fagundes Jarbas, es-
tudante de Ciências da 
Computação da UFG, 
participou de ambos. Em 
sua avaliação, a primeira 
vez da Campus Party em 
Goiânia superou todas as 
perspectivas. “Foi mui-
to bacana, e o pessoal 
gostou muito no geral”, 
afirmou. Ao refletir sobre 
o papel da Campus Par-
ty, apontou a Educação 
como “única coisa que 
pode realmente mudar 
o País” e que o governo 
precisa acreditar na tec-
nologia, pois ela faz as 
pessoas se aproximarem.

“Isso aqui [Campus 
Party] vai passar, mas 
vai deixar muitos frutos. 
Muitos alunos de Ensino 
Médio passaram por aqui, 
e acredito que essa expe-
riência fará com que eles 
tenham vontade de esco-
lher um curso nessa área 
e tentar executar qual-
quer coisa que envolva 
tecnologia e ajude o pró-
ximo”, disse Fagundes.
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  Patty Jenkins fechou um acordo de US$ 10 
milhões com a Netflix! Segundo as 
informações do THR, o contrato é de três 
anos. A diretora de “Mulher-Maravilha” criará 
e produzirá novas séries exclusivamente.

  De acordo com o The Wrap, Will Smith 
vai atuar na adaptação cinematográfica do 

livro “Brilliance” — escrito por Marcus 
Sakey. O projeto é responsável, então, pela 
nova reunião de Will Smith com o roteirista 
Akiva Goldsman.

  Scarlett Johansson disse ao The 
Hollywood Reporter que acredita na 
inocência do Woody Allen – ele foi acusado 

de abuso sexual por sua filha adotiva, Dylan 
Farrow – e confirmou que trabalharia 
novamente com ele. 

  Lana Del Rey é capa da NME e fala 
sobre como foi trabalhar com Ariana 
Grande e Miley Cyrus e teceu elogios 
sobre as artistas.

clUBE Da GRaVURa
São 12 artistas gravadores integrantes 

do Ateliê Livre de Gravura, com curadoria 
de José César Clímaco. São eles: Adriana 

Mendonça, Célia Gondo, Dóris Pereira,  
Eduardo Ávila,  Filomena Gouvêa, Helder 

Amorim, Ilda Santa Fé, Luciene Lacerda, 
Márcio Jr, Paulo Caetano,  Vinícius 

Yano, e Zé César. A mostra abre dia 10 
de Setembro, a partir das 19h30, na 

Sala Sebastião Barbosa, Vila Cultural 
Cora Coralina, e permanecerá aberta ao 

público, com entrada franca, de 11 de 
Setembro a 13 de Outubro, das 09 às 17h.

sEMaNa Do BRasil
Kalunga, Flávio’s Calçados e Cara de 

Anjo são algumas das lojas do Shopping 
Cerrado que irão aderir ao movimento 
Semana do Brasil. Criada pelo Governo 
Federal para movimentar o comércio e 

aquecer a economia, a ação acontece 
até 15 de setembro, com promoções e 

ofertas especiais.

BRiGaDa DE iNcÊNDio
O Hospital Estadual de Urgências de 
Aparecida de Goiânia Cairo Louzada 

(Huapa), em parceria com o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás (CBMGO), promove nos dias 10 
e 11 de setembro (terça e quarta-feira) 

treinamento teórico e prático aos novos 
membros da Brigada de Incêndio da 
unidade. Das 8h às 17h, no auditório 

e estacionamento do hospital, os 
participantes serão capacitados sobre 

prevenção, primeiros socorros e combate a 
possíveis casos de incêndio, o que contribui 
diretamente na segurança do paciente, dos 

trabalhadores e do patrimônio.

cUiDE-sE BEM
Sabe aquela sensação do sol aquecendo 

a nossa pele, 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, que deixa a pausa para o 

selfcare repleta de hidratação e ainda 
mais gostosa. Você vai, mesmo que por 

alguns minutinhos, se teletransportar 
para um momento relax, seja de onde 

você estiver, afinal às vezes tudo o que 
precisamos é dar aquela revigorada.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Visita - A gerente comercial da Época Galeria de Arte, Cristiane Melo, recebeu o arquiteto Giordano Rogoski e 
sua equipe em uma visita guiada na Época Galeria de Arte. O projeto visa desmistificar custo e o acesso à arte.

Vilão - O chef e empresário Ale Belucci (a direita), que mora 
na Suiça, esteve passando alguns dias em Goiânia, onde 
aproveitou para prestigiar o amigo, o empresário Rafael 
Silvério, na companhia da influencer Tifany Parreira, no Vilão

2 3

4

Coquetel - Na inauguração da nova sede do Botequim 
Mercatto do Plaza Doro, Danielle Costa e Elpidio Fiorda 
Neto estavam entre os convidados no coquetel.
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Dona raiz - Juliana de Bona, Supervisora de Merchandising 
Dona Raiz e Murilo Spada, gestor da linha Dona Raiz 
prestigiaram a Temporada Gourmet que é realizada até 
o próximo dia 15, no Goiânia Shopping. O evento contou 
com a participação do chef Ian Baiocchi.
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Vogue Fashion’s night out Flamboyant
12 de setembro
Horário: das 10h às 23h. Evento aberto ao público. Para acompanhar 
as demais programações das lojas é necessário verificar a mecânica de 
participação em cada uma.
*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.
 
Canais digitais da Vogue:
Para mais informações, acesse o site www.vogue.globo.com e confira 
a fanpage no Facebook e no perfil oficial do Instagram @vfnobrasil.

line uP
10h - Body For Sure apresenta Juju Norremose e convidados em bate 

papo sobre Healthy & Positive Lifestyle, seguido de Aulão de Crossfit;
11h30 - De que Luxo estamos falando nestes novos tempos? Com 
Carlos Ferreirinha;
12h30 - A vida perfeita das redes sociais realmente existe? Desmistifi-
cando a vida de influencer com Layla Monteiro e Luisa Accorsi;
14h - Animale apresenta: Moda, Luxo e Lifestyle: Personal luggage, 
como arrumar uma mala inteligente com Virgínia Gutierre da Tereza 
Perez e Fashion Tips com o stylist Baby Bordoni e convidadas;
15h - Talk de moda com o time Vogue e  Rita Lazzarotti: Como é a vida 
de uma stylist de celebridade: separação entre pessoal e profissional, 
o que foi preciso para ‘chegar lá’ e os bastidores da construção de ima-
gem de alguém famoso;
16h - Louis Vuitton apresenta: Os bastidores fashion da televisão: Daniela 

Falcão capitaneia um talk com Fernando Torquatto, o beauty artist das 
celebridades e Gogoia Sampaio, maior figurinista do cenário nacional;
17h - Hugo Boss apresenta: Talk time Vogue e Sophia Abrahão: Redes 
sociais como plataforma de expressão e como as roupas influenciam 
na construção da imagem pessoal;
18h - Desfile Le Lis Blanc (em frente à loja);
19h - Desfile Hugo Boss - Coleção Feminina (na cúpula);
20h - Desfile Rosa Chá (em frente à loja);
21h - Desfile Valisere (na cúpula);
21h30 - Show com Carolina Duarte
23h - Fechamento Shopping. 
 
*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

serViço

VFno 

Vogue Fashion’s Night Out 2019

Com desfiles, pales-
tras sobre tendências, 
shows, exposições e 

vendas especiais, além de 
interatividade e novidades 
no mundo da moda, o Vo-
gue Fashion’s Night Out 
Flamboyant, exibe dia 12 
de setembro, diversas ten-
dências, tudo em sintonia 
total com a chegada das 
novas coleções às lojas. 
Apostando numa progra-
mação dinâmica, o público 
poderá conferir ações si-
multâneas e abertas, sem-
pre priorizando informa-

ção para quem se interessa 
em estar à frente quando o 
assunto é tendência. Neste 
cenário, ganha evidência 
os bate-papos informais 
e talk shows, entre eles 
um momento que conta-
rá com o time Vogue e a 
atriz Sophia Abrahão. 

Daniela Falcão, dire-
tora geral das Edições 
Globo Condé Nast, Paula 
Merlo, diretora de con-
teúdo da Vogue Brasil e 
Vívian Sotocórno, editora 
sênior de moda da Vo-
gue Brasil são as perso-

nalidades do time Vogue 
que marcarão presença 
em Goiânia. A line up do 
Flamboyant Shopping, 
dia 12 de setembro, ainda 
contará com desfiles das 
marcas Le Lis Blanc, Hugo 
Boss com coleção femini-
na, Rosa Chá e Valisere. 
O casting de presenças 
aguardadas inclui nomes 
como a blogueira fitness 
Juju Norremose, o espe-
cialista no mercado de 
luxo do Brasil Carlos Fer-
reirinha, Virgínia Gutierre, 
da Tereza Perez, as Lifes-
tyles Influencers Layla 
Monteiro e Luisa Accorsi, 
o stylist Baby Bordoni, 
Rita Lazzarotti do time 
Vogue, o beauty artist das 
celebridades Fernando 
Torquatto e a maior figu-
rinista do cenário nacio-
nal Gogoia Sampaio.

Compras 
Para quem deseja con-

ferir mimos e promoções, o 
shopping registra a adesão 
de um universo superior 
a 80 marcas em pratica-
mente todos os segmen-
tos. As lojas participantes 
apresentam suas melhores 
novidades para a estação, 
muitas selecionadas pela 
equipe de estilo da Vogue. 
Os looks ganham a tag 
‘Vogue Indica’, orientando 
o consumidor nas escolhas 
para o verão a partir do 
olhar de experts que co-
mandam a revista.

O universo de marcas 
é variado e inclui moda, 
acessórios, beleza e gastro-
nomia. Neste último, um 
dos destaques é a partici-
pação especial de restau-
rantes do polo gastronô-
mico. Alguns restaurantes 

do polo gastronômico do 
Flamboyant Shopping 
também estarão com 
ações e atrações durante 
o dia e a noite do evento.

 VFNO 2019
Criado em 2009 pela 

Vogue americana, o evento 
se tornou a maior celebra-
ção do mundo em torno 
da moda e seus parceiros. 
No Brasil, a programação 
2019 acontece em, Goiânia 
(12/09), Brasília (26/09) e 
Maringá (08/10).  Nas datas 
escolhidas, os shoppings 
recebem o time Vogue e 
seus convidados para um 
dia inteiro de atrações, com 
palestras sobre tendências, 
shows, exposições e experi-
ência de compras especiais. 
Tudo relacionado à moda e 
em sintonia com a chegada 
das novas coleções às lojas 

no mês de setembro.

Sobre o 
Flamboyant 
Shopping Center

Com mais de três déca-
das de sucesso e crescimen-
to, o Flamboyant é a vitrine 
de Goiás. O mais importan-
te complexo de compras, 
entretenimento e lazer de 
Goiás transformou-se no 
protagonista do desenvol-
vimento econômico da ca-
pital e porta de entrada de 
grandes marcas nacionais 
e internacionais. Tendên-
cia, moda e expertise de 
consumo são os destaques 
que colocam o Flamboyant 
entre os 20 maiores shop-
pings em vendas no Brasil 
ofertando mix perfeito de 
lojas que misturam tradi-
ção e modernidade.

O Flamboyant Shopping recebe 
time Vogue para a diversificada 
programação do maior evento 
de moda do mundo
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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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Seleção Brasileira acerta os últimos 
detalhes para enfrentar o Peru

A Seleção Brasileira reali-
zou o seu último treina-
mento desta Data FIFA 

de setembro nesta segunda-
-feira (9). Novamente no Banc 
of California Stadium, os joga-
dores do Brasil participaram 
de um trabalho tático voltado 
para o amistoso de terça-feira 
(10), contra o Peru.

Por se tratar de véspera de 
jogo, o técnico Tite coman-
dou um trabalho de 10 con-
tra 10 de intensidade contro-
lada. O objetivo era exercitar 
os movimentos táticos da 
equipe, mas sem desgastar 
demais os atletas para a par-

tida do dia seguinte.
Também de olho no enfren-

tamento com o Peru, os jogado-
res treinaram jogadas de bola 
parada ofensivas e defensivas. 

Este será o terceiro embate 
com o Peru em 2019. Durante 
a Copa América 2019, o Brasil 
enfrentou os peruanos em duas 
ocasiões. Venceu por 5 a 0 no 
encerramento da primeira fase 
e conquistou o título com um 
placar de 3 a 1 na final.

Nesta terça-feira (10), Brasil 
e Peru se enfrentam no LA Me-
morial Coliseum, tradicional es-
tádio de Los Angeles. A bola rola 
às 20 horas para o amistoso.

Tite comandou treinamento tático na 
tarde de segunda-feira (9) em Los Angeles. 
Duelo contra os peruanos será nesta 
terça-feira (10), no LA Memorial Coliseum Lu
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