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bEnEfíCio 

Agências da Caixa ampliam horário 
nesta sexta para saques do FGTS

as agências da Cai-
xa terão horário 
ampliado, nes-

ta sexta-feira (13), para 
atender os trabalhadores 
que têm direito a sacar 
até R$ 500 das contas 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
Assim, as agências, que 
normalmente abrem às 
11h, vão iniciar o atendi-
mento às 9h. Aquelas que 
abrem às 10h, iniciarão 
os trabalhos às 8h e as 
que abrem às 9h atende-
rão a partir das 8h e terão 
uma hora a mais ao final 
do expediente. No caso 

de agências que abrem 
às 8h, serão duas horas a 
mais ao final do horário 
de atendimento.

O horário de atendimen-

to ampliado também vale 
para a próxima segunda 
(16) e terça-feira (17).

O banco fará o depósi-
to automático para quem 

tem conta poupança no 
banco, seguindo calendá-
rio do mês de nascimen-
to do trabalhador. Quem 
nasceu em janeiro, feve-

reiro, março e abril rece-
be primeiro. Os próximos 
a ter acesso ao saque são 
os nascidos em maio, ju-
nho, julho e agosto, no dia 

27 deste mês. Em seguida, 
no dia 9 de outubro, será 
a vez os nascidos em se-
tembro, outubro, novem-
bro e dezembro.

Segundo a Caixa, cerca 
de 33 milhões de traba-
lhadores receberão o cré-
dito automático na conta 
poupança. Os clientes do 
banco que não quiserem 
retirar o dinheiro têm 
até 30 de abril de 2020 
para informar a deci-
são em um dos canais 
divulgados pela Caixa: 
site, Internet Banking ou 
aplicativo no celular.

Os clientes da Caixa 
que têm conta corrente 
podem fazer o pedido de 
crédito em conta por meio 
dos canais de atendimento

Para aqueles que não 
têm conta poupança na 
Caixa, aberta até o dia 24 
de julho de 2019, ou con-
ta-corrente, o calendário 
começa no dia 18 de ou-
tubro, para os nascidos 
em janeiro, e vai até 6 de 
março de 2020, para os 
nascidos em dezembro.

O horário de 
atendimento 
ampliado 
também vale 
para a próxima 
segunda (16) e 
terça-feira (17)
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EduCação

Participantes do Enem poderão usar identidade vencida
Participantes do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) poderão usar do-
cumentos vencidos para 
identificação nos dias do 
exame. Essa é uma novida-
de na aplicação deste ano.

De acordo com o Minis-
tério da Educação (MEC), 
esses documentos, no 
entanto, devem ser origi-
nais e conter foto. Cópias 
simples, autenticadas em 
cartório ou documentos 
sem foto não serão aceitos 
pelos aplicadores.

Todos os candidatos 
inscritos no Enem deverão 
apresentar um documento 
de identificação para fazer 

as provas. O MEC alerta que 
quem apresentar a via ori-
ginal do documento oficial 
de identificação que esteja 
danificada, ilegível, com foto 
infantil ou que inviabilize a 
sua completa identificação, 
ou de sua assinatura, po-

derá realizar o Enem, desde 
que se submeta à coleta de 
dado biométrico, de infor-
mações pessoais e da assi-
natura em formulário ofere-
cido pelo aplicador.

Participantes que per-
derem ou tiverem o do-

cumento roubado ou fur-
tado deverão apresentar 
boletim de ocorrência, ex-
pedido por órgão policial 
há, no máximo, noventa 
dias do primeiro domingo 
do exame. Os candidatos 
também terão que se sub-

meter à coleta de dados e 
assinatura de formulário 
para fazer o exame.

Somente serão aceitos 
documentos físicos. Docu-
mento digital em aparelho 
de celular não poderá ser 
usado como identificação. 
Um dos motivos, de acor-
do com a pasta, é que o 
documento precisará ficar 
visível na mesa do can-
didato durante o exame. 
Por questão de segurança, 
o celular será desligado, 
guardado e lacrado dentro 
da sala de prova.

O Enem 2019 será re-
alizado nos dias 3 e 10 de 
novembro, em 1.727 muni-

cípios brasileiros. Mais de 5 
milhões de pessoas farão o 
exame, em 14 mil locais de 
aplicação de provas.

Quem já concluiu o 
ensino médio ou vai con-
cluir este ano pode usar 
as notas do Enem para se 
inscrever no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
que oferece vagas em 
instituições públicas de 
ensino superior. Os estu-
dantes podem ainda con-
correr a bolsas de estudo 
pelo Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) 
e ser beneficiados pelo 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).

Cédulas de identidade (RG) emitidas por Secreta-
rias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia 
Militar e Polícia Federal;
Identidade expedida pelo Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública para estrangeiros, incluindo refugiados;
Carteira de Registro Nacional Migratório;
Documento provisório de Registro Nacional Migratório;
Identificação fornecida por ordens ou conselhos de 
classes que por lei tenha validade como documento 

de identidade;
Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida 
após 27 de janeiro de 1997;
Certificado de Dispensa de Incorporação;
Certificado de Reservista;
Passaporte;
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia;
Identidade funcional de acordo com o Decreto 
5.703/2006.

Veja a lisTa compleTa dos documenTos aceiTos no enem 2019:
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presidência 

Mourão ficará na Presidência da 
República por mais quatro dias

o presidente da Re-
pública em exer-
cício, Hamilton 

Mourão, ficará no cargo 
até a próxima segunda-
-feira (16). A interinidade 
do vice na Presidência 
da República, que se en-
cerraria nesta quinta-
-feira(12), foi prorrogada 
por quatro dias, informou 
o Palácio do Planalto. De 
acordo com o porta-voz 
da Presidência, Otávio 
Rêgo Barros, a prorroga-
ção do afastamento de 
Jair Bolsonaro foi uma 
decisão da equipe médica 
que assiste o presidente. 
Ele permanece interna-
do no Hospital Vila Nova 
Star, em São Paulo.   

“A recuperação do 
Senhor Presidente da 
República, Jair Messias 
Bolsonaro, evolui posi-
tivamente. Entretanto, a 
equipe médica da Presi-
dência da República de-
cidiu mantê-lo afastado 
do exercício da função de 

chefe do Poder Executivo, 
por mais quatro dias, a 
contar de 13 de setembro 
de 2019, com a finalida-
de de proporcionar maior 
tempo de descanso”, in-
formou, por meio de nota. 

De acordo com Rêgo 
Barros, a ampliação do 
afastamento de Bolsona-
ro se deu por um conjunto 
de razões, entre as quais 
a continuidade do uso da 
sonda nasogástrica pelo 
presidente, o que poderia 
impedir que este exerces-
se plenamente o cargo. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Palácio do 
Planalto, o prolongamento 
do afastamento de Bolso-
naro da Presidência será 
feito por meio de uma 
mensagem presidencial ao 
Congresso Nacional.

O porta-voz ressalvou 
que, apesar de Bolsona-
ro só voltar a assumir a 
Presidência na próxima 
terça-feira (17), não hou-
ve alteração da progra-
mação da viagem do pre-
sidente a Nova York para 
participar da  Assembleia 

Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Segundo Rêgo Barros, 
Bolsonaro caminhou qua-
tro vezes durante o dia de 
hoje, percorrendo mais de 
mil metros pelos corredo-
res do Hospital Vila Nova 
Star, onde foi operado 
no último domingo (8) e 
está se recuperando. O 
porta-voz disse ainda que 
não há mais material ou 
gases sendo eliminados 
pela sonda nasogástrica 
usada pelo presidente. 
Uma eventual retirada do 

equipamento será avalia-
da ainda nesta noite pela 
equipe médica.

Bolsonaro recebeu a 
visita do cirurgião Luiz 
Hnerique Borsato, médi-
co que o operou em Juiz 
de Fora (MG), logo após o 
presidente receber uma 
facada, em um evento da 
campanha eleitoral.

Cirurgia
Bolsonaro licenciou-

-se do cargo no último 
domingo (8) para subme-
ter-se a uma cirurgia de 

tratamento de uma hér-
nia incisional na região 
do abdome. Foi a quarta 
operação pela qual ele 
passou desde que sofreu 
uma facada em setembro 
do ano passado, durante 
a campanha eleitoral.

A previsão é que o 
presidente permaneça 
internado por um total 
de 10 dias. Ele reassumi-
ria suas funções ainda do 
hospital, nesta sexta-feira 
(13), mas agora isso só 
deve ocorrer a partir da 
semana que vem.

Médicos que 
assistem 
Bolsonaro 
prorrogam 
afastamento 
do presidente
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senador canedo

Continuidade de obras e ações viabiliza 
recuperação do sistema de abastecimento
Com a produção de mais 
de 1 milhão de litros de 
água, por hora, a Sanesc 
continua as intervenções 
para garantir o abasteci-
mento em toda a cidade. 

Com grande consumo, 
e ainda com casos de des-
perdício em algumas áre-
as, o sistema está sendo 
recuperado, principalmen-
te com ações que propor-
cionam o aumento da pro-
dução de água tratada. 

Além da Estação de 
Tratamento de Água Lú-
cio Rosa, que fica não 
Região Central, foram 

ativadas as Tratadoras da 
Emgopa, e está sendo in-
terligada a ETA Sozinha. 

Esta que mais que 
dobrará a produção, po-
dendo chegar a dois mi-
lhões de litros de água 
tratada, por hora.

As ações tem garan-
tido melhoria no abas-
tecimento e distribuição 
de água, solucionando 
problemas como pressão 
nas redes e adutoras. Ne-
nhum bairro ou região da 
cidade fica sem água por 
um longo período, mano-
bras são realizadas, para 

que todo o município te-
nha abastecimento. 

Porém o alto consumo, 
devido as altas tempe-
raturas, desperdícios em 
muitos pontos da cidade, 
prejudicam, assim como a 
falta em muitas residên-
cias de reservas domicilia-
res (caixa d’água). 

A diferença de nível, 
distância geográfica, são 
barreiras encontradas 
pelos técnicos, que tem 
sido sanadas com inter-
venções, implantação 
de válvulas e também 
obras nas redes.
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Mudanças 

Transporte Coletivo será alterado 
para obras na Jamel Cecílio

a partir de sábado 
(14), seis linhas do 
transporte coletivo 

que passam pelo cruza-
mento da Avenida Jamel 
Cecílio, Alameda Marginal 
Botafogo e Leopoldo de 
Bulhões terão seus trajetos 
desviados. As mudanças 
ocorrem em virtude das 
obras de prolongamento 
da Marginal Botafogo e do 
complexo viário que inclui 
um elevado, uma rotatória 
e uma trincheira.

Seguindo os desvios 
criados pela Secretaria 
Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade 
(SMT), a linha 020- Termi-
nal Garavelo/Terminal Pra-
ça da Bíblia- via Terminal 
Isidória, seguirá pela Ala-
meda Mário Caiado, Ave-
nida Areião, ruas 90 e 115. 
Trajeto com sentido ao Ter-
minal Praça da Bíblia com 
dois Pontos de Embarque 
e Desembarque (PEDs) de-
sativados na Avenida Leo-
poldo de Bulhões.

No sentido inverso 
(Terminal Praça da Bíblia/ 
Terminal Isidória), o ôni-
bus deixará de trafegar 
em parte da Marginal Bo-
tafogo e Avenida Leopol-
do de Bulhões, fazendo o 
desvio pela Rua PI-3, Rua 
PI-8 e Avenida Botafogo. 
Um PED ficará sem aten-
dimento na Avenida Leo-
poldo de Bulhões e dois 
PEDs temporários serão 
criados para atender ao 
usuário no novo itinerá-
rio, um na Avenida Bota-
fogo no Pedro Ludovico 
e outro na Alameda Má-
rio Caetano, também no 
mesmo Setor.

A linha 023- Terminal 
Praça A/ Praça do Cruzeiro/ 
Flamboyant- fará a opera-
ção sentido Flamboyant/ 
Praça do Cruzeiro pela 
Avenida E, Avenida A e Rua 
88. Cinco pontos (PEDs) se-
rão desativados no trecho 
interditado da Jamel Cecí-
lio e dois na Rua 90.

No trajeto inverso, com 

sentido Praça do Cruzeiro/
Flamboyant, o desvio será 
pela Avenida 88 e Avenida 
E. O atendimento na Rua 
90 perderá dois pontos de 
embarque e desembarque 
e na Jamel Cecílio outros 
quatro. A Companhia Me-
tropolitana de Transportes 
Coletivos estabeleceu ou-
tros locais de embarque e 
que estão localizados ao 
longo da Avenida E, sen-
do ao todo neste trecho 
seis PEDs. Esses pontos já 

existem e atendem outras 
linhas do sistema.

A 026, que opera Ter-
minal Bandeiras/Flam-
boyant- via T-10, também 
terá desvio no trajeto. 
Quando o sentido for Ter-
minal/Shopping, o ônibus 
fará o desvio pelas ruas 
121, 115, 88, Avenida E, 
Avenida J e Rua 109. Três 
PEDs deixam de atender 
na Avenida Jamel Cecílio.

Ao voltar para o Termi-
nal Bandeiras, o ônibus 

fará o percurso começan-
do pela Avenida J, Avenida 
E, Avenida A, Rua 88, 107, 
84, Praça do Cruzeiro, Rua 
89 e Rua 132. Neste sen-
tido da Jamel Cecílio, cinco 
pontos serão desativados. 
O embarque e desembar-
que de usuário será feito 
em PEDS já existentes na 
Avenida E, Rua 88 e Rua 
115. Ao todo são 13 pontos 
em funcionamento.

A linha 185- Terminal 
Isidória/Avenida E/PUC- 

passa a trafegar pelas ruas 
1018 e 109. Nesse plano 
operacional a linha deixa 
de atender no trecho que 
compreende parte da Rua 
1015 (01 Ped ficará sem 
atendimento), Avenida 
Leopoldo de Bulhões (02 
PEDs desativados) e Aveni-
da Jamel Cecílio (02 PEDs 
sem atendimento). A volta 
será pela Rua Florianópilis, 
2ª Radial até o Isidória.

O atendimento da linha 
283- Terminal Senador Ca-
nedo/GO/Flamboyant será 
feito pela Avenida E, GO-
020, Terminal Senador Ca-
nedo. A volta segue percur-
so pela GO-020 e Rua 69 
para acesso ao shopping 
Flamboyant. Nesse trecho 
um PED será desativado.

Por fim, a linha Expres-
sa 612, que faz a ligação 
entre os terminais Gara-
velo e Praça da Bíblia. O 
atendimento dela conti-
nuará com o desvio atual 
pela Rua 90, Jamel Cecí-
lio e Avenida 136. Não 
há pontos de embarque 
desativados neste caso 
porque essa linha faz o 
atendimento direto, ou 
seja, sem paradas.

Intervenções no local têm início neste 
sábado (14) e devem durar 15 meses Di
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serviços 

Mutirão da Prefeitura revisita a região Leste
O Mutirão da Prefeitura, em 
sua 27ª edição, volta à re-
gião Leste de Goiânia e leva 
consigo cerca de 45 serviços 
do Governo de Goiás, que 
estarão, assim como outros 
120 serviços da administra-
ção municipal, à diposição 
da população nos dois dias 
do evento. Os estandes da 
grande frente de serviços 
serão montados na Praça 
da Feira do Parque Atheneu, 
no encontro das Avenidas 
Bela Vista e Parque Athneu, 
onde se concentrarão os 

atendimentos. O prefeito Iris 
Rezende e o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado, farão 
a abertura oficial do evento 
às 8h do dia 14, sábado.

Desde que foi lançado, 
em junho de 2017, essa é a 
segunda vez que o Mutirão 
acontece no Parque Athe-
neu e vai atender outros 
22 bairros da região. Já são 
mais de 1,3 milhão de aten-
dimentos prestados à popu-
lação de todas as regiões 
administrativas de Goiânia. 
O setor sediou a 2ª edição 

do Mutirão da atual ges-
tão, ocasião em que mais 
de 50 mil atendimentos 
foram prestados aos cida-
dãos do Parque Atheneu e 
bairros adjacentes.

A Prefeitura vai levar a 
estrutura de todas as suas 
secretarias para o Mutirão. 
Saúde, educação, direitos 
humanos, assistência so-
cial, finanças, procuradoria, 
comunicação, entre outras, 
vão oferecer aos contri-
buintes serviços de suas 
respectivas pastas. No sá-

bado, 14, os atendimentos 
começam às 8h e vão até 
às 16h. No domingo, 15, 
começam também às 8h e 
terminam ao meio-dia.

Além dos atendimentos 
nos estandes, a Secretaria 
de Infraestrutura e Servi-
ços Públicos (Seinfra), Com-
panhia de Urbanização de 
Goiânia (Comurg) e Secre-
taria Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade 
(SMT) estarão, durante toda 
a semana que antecede o 
ponto alto do Mutirão, rea-

lizando serviços de infraes-
trutura, limpeza e sinaliza-
ção de trânsito na região.

O Governo de Goiás 
vai levar para o Mutirão 
cerca de 45 serviços ofe-
recidos nas lojas do Vapt 
Vupt e os cidadãos pode-
rão acessá-los gratuita-
mente. A Polícia Civil, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Direitos Hu-
manos e Políticas Afirma-
tivas (SMDHPA), vai emitir 
carteira de identidade.

Os mutirões urbanos fo-

ram idealizados por Iris Re-
zende ainda na década de 
1960, quando a prática se 
limitava ao meio rural. Em 
1983, o maior mutirão da 
história humana, coman-
dado pelo então governa-
dor de Goiás, agora pre-
feito da capital, construiu 
mil casas em um único dia. 
Cerca de 20 mil pessoas 
participaram ativamente 
dos trabalhos que ergue-
ram a Vila Mutirão, hoje 
um próspero bairro da re-
gião Noroeste de Goiânia.

1. Agência Municipal de Meio 
Ambiente (Amma)
Distribuição de mudas de árvores 
do cerrado e orientação sobre plan-
tio;  Oficinas de educação ambiental;  
Limpeza e roçagem de área verde;   
Orientação da gerência do contencio-
so sobre processos abertos na Amma;  
Disponibilização de duas caçambas 
para recebimento de restos de cons-
trução civil, pneus velhos e materiais 

descartáveis
2. Agência Municipal de Turismo 
Evento e Lazer (Agetul)
Projeto Liga do Bem (disponibiliza 
brinquedos para o entretenimento 
das crianças)
3. Guarda Civil Metropolitana 
(GCM)
Banda de música durante abertura 
do evento com execução do Hino 
Nacional;  Mais de 30 guardas civis na 

segurança interna e nas ruas adjacen-
tes;  Grupo Anjos da Guarda com pin-
tura de rosto e de desenhos em papel;  
Panfletagem do Programa Mulher 
Mais Segura.
4. Companhia Municipal de Ur-
banização de Goiânia (Comurg)
23 setores beneficiados com:  Roça-
gem, capina manual, varrição, remo-
ção de entulhos, poda de árvores, 
poda de gramas, pintura de meio, 

coleta orgânica e seletiva; 22 unidades 
de educação beneficiadas com limpe-
za e manutenção; 05 unidades de saú-
de beneficiadas com limpeza e ma-
nutenção; Revitalização de 4 praças;   
Construção de 1 praça;  Paisagismo de 
duas rotatórias;  Remoção de entulho;  
Roçagem manual e mecânica;  Pintura 
de meios-fios;  Varrição de vias;  Capi-
na manual; 
5. Secretaria Municipal de Assis-

tência Social (Semas)
Cadastro único para programas so-
ciais: Bolsa Família, IdJovem;  Isen-
ção na taxa de inscrição de concurso 
público;  Diminuição na tarifa de 
energia elétrica;  Carteirinha interes-
tadual para idoso acima de 60 anos;  
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC);  Serviços de beleza: manicure, 
pedicure, designer de sobrancelhas 
e corte de cabelo.

6. Secretaria Municipal de Cul-
tura (Secult)
Apresentações culturais; – Divulgação 
da Lei de Incentivo à Cultura e das 
obras produzidas pela iniciativa; 
7. Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME)
Atendimento para matrícula na rede 
municipal de educação; Sala de cinema;  
Atividades lúdico-pedagógicas;  Horta 
Escolar com presença do mascote.

confiraM as ações da Prefeitura de Goiânia que serão realizadas durante o Mutirão
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  Depois de ter interpretado o famoso 
James Bond entre 1994 e 2004, o ator 
Pierce Brosnan, quer que uma atriz 
assuma o papel do agente 007.

  Jesy Nelson — uma das integrantes 
do Little Mix — divulgou pelo 
Instagram o primeiro trailer de seu 

documentário, chamado “Odd One 
Out”. 

  “Doutor Sono”, adaptação da 
história de Stephen King que continua 
“O Iluminado”, teve um novo trailer 
divulgado, nele, podemos ver um pouco 
mais de Danny Torrance, interpretado 

por Ewan McGregor, retornando ao 
Hotel Overlook.

  “Hustlers” ou “As Golpistas”, filme 
com Jennifer Lopez, Lizzo, Constance 
Wu, Lili Reinhart, Cardi B e Keke 
Palmer, estreou no Rotten Tomatoes 
com uma ótima nota.

NoiTE GoiaNa
Uma nova casa noturna está chegando para 

ganhar o coração dos goianos. A Chicago 
10, será inaugurada no dia 23 de setembro 

no Jardim América e promete inovar com 
atrações exclusivas e um atendimento nunca 
antes visto. Os empresários Cleber CJS, Fábio 

Souza, Gabriel Cotrim, Thiago Cotrim e 
Vitor Hugo Ponciano à frente do negócio 

irão inovar e oferecer a melhor experiência 
para seus clientes. Eles irão celebrar a 

inauguração com uma festa de arromba 
para convidados produzida por Jorge Neris, 

com apresentação do cantor sertanejo 
Felipe Ferraz e a Dj Larissa Lahw. 

iNaUGURaÇÃo
Com um potfólio de perfumaria, cuidados 
pessoais e maquiagens, a loja O Boticário 

da Avenida Anhanguera com Rua 6, no 
centro de Goiânia, reabre as portas nesta 

sexta-feira, 13/09. Com muita inovação 
e muita proximidade para quem deseja 

conferir as principais novidades em beleza, 
o consumidor é envolvido numa verdadeira 

jornada de encanto. Um dos destaques do 
novo ponto de venda é o supercamarim 
de maquiagem, facilitando ainda mais a 

experimentação das linhas Intense e Make B.

aPoRca
O estacionamento do Goiânia Shopping vai ser 

palco, nos próximos dias 14 e 15 de setembro, 
do 3º Festival APorca, o maior evento de 

churrasco e música do Estado de Goiás. 
Inovador e ousado, este ano o Festival terá 

dois dias de festa, com ambientação e temática 
inspirada no Ano do Porco do calendário chinês, 

que significa abundância. Além de muito 
churrasco e música, marcas renomadas estarão 

presentes em todo o complexo, levando um 
combo de sensações. Serão nove horas de 
festa por dia, começando sempre às 13h e 

terminando às 22h, com público estimado de 
três mil pessoas por dia. O convite individual 

custa R$ 80, e o passaporte, R$ 320.

oDoNToPEDiaTRia
A palestra “Desenhe o sorriso do seu filho 

nos primeiros 1000 dias de vida”, ministradas 
pelas dentistas Marise Helena Tofoli e 

Simone Silva Ramos, será destaque no 
módulo de Odontopediatria do Congresso 

Internacional de Odontologia de Goiás 
(CIOGO 2019). O evento, que é realizado pela 
Associação Brasileira de Odontologia - Seção 

de Goiás (ABO Goiás), acontecerá no Centro 
de Convenções Goiânia entre os dias 11 e 

14 de setembro e contará com mais de 100 
expositores e mais de 100 palestrantes.
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Festival Macellaio - O chef Rodrigo de Melo e os produtores Lauriene Monteiro e Tom Rufino 
realizaram a 4ª edição do Festival Macellaio, que aconteceu dia 7 de setembro, no Country Clube. 

Assadores - Eduardo Parron, Leandro Rosa, Patrícia 
Ferreira e João Paulo eram alguns dos 18 chefes assadores.

2 3

4

Chef - O empresário Luiz Fiori era um dos 18 chefes 
assadores da 4ª edição do Festival Macellaio.
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Ilhas - Os estudantes Naty Neres e Maiver Ribeiro 
com o chef do Country Clube de Goiás, André Barros, 
numa das 18 ilhas de carne do evento.
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Gastronomia 

Programa Rotas Gastronômicas 
será lançado nesta sexta-feira

Um programa que 
vai destacar “as coi-
sas fantásticas que 

a Gastronomia pode ofe-
recer, de forma regiona-
lizada, valorizando cada 
produto, cada elemento, 
apresentando linhas de 
crédito e implementan-
do um trabalho social de 
resgate de pessoas em 
situação de vulnerabili-
dade, envolvendo a so-
ciedade e várias pastas 
do Governo, com foco 
em inovação”.

Segundo o presidente 
da Goiás Turismo, Fabrí-
cio Amaral, assim é o Ro-
tas Gastronômicas, o Pro-
grama de Gastronomia do 
Estado de Goiás que será 
lançado nesta sexta-feira, 
dia 13, às 10 horas, no Au-
ditório Mauro Borges do 
Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia.

O projeto inovador do 
Governo de Goiás, por 
meio da Goiás Turismo, 
reúne Sustentabilidade, 
Inclusão Social e Empre-
endedorismo.  O objetivo 
é desenvolver a Gastro-
nomia nos municípios 
goianos, por meio da cria-
ção de rotas gastronômi-
cas regionais, onde os 
visitantes terão a opor-

tunidade de conhecer o 
potencial culinário das 
10 Regiões Turísticas do 
Estado, movimentando a 
economia. A regionaliza-
ção é o foco e o grande 
diferencial do projeto. 
A partir dessa iniciativa 
inédita no Estado, os mu-
nicípios terão apoio na 
identificação dos produ-
tos e realização de festi-
vidades gastronômicas, 
atividades de roteiriza-
ção e economia da expe-
riência para agregar va-
lor ao produto existente 
na comunidade.  Além 
disso, o Programa vai 
atuar no resgate de ta-
lentos, proporcionando 
o exercício da cidadania 
e melhoria de qualidade 
de vida da população.

A preocupação com 
o Meio Ambiente tam-
bém faz parte do “Rotas 
Gastronômicas”, que irá 
promover a qualificação 
sobre os potenciais nu-
tricionais, culturais, eco-
nômicos, medicinais e 
ambientais dos alimentos 
da sociobiodiversidade, 
relacionando-os ao mo-
vimento da Gastronomia 
Regional, à Agricultura 
Familiar, Agroecologia, 
Economia Solidária e 

Educação Ambiental. 
Dentro dessa nova pers-
pectiva, os municípios de 
Niquelândia (Região Vale 
da Serra da Mesa), Silvâ-
nia e Goiandira (Região 
da Estrada de Ferro), Cris-

talina (Região do Ouro e 
Cristais), Santa Rita do 
Araguaia (Região Pegadas 
no Cerrado) e Terezópolis 
(Região dos Negócios e 
Tradições) já estão enga-
jados para trabalhar re-

gionalmente, por meio de 
Festivais Gastronômicos 
e seminários de Turismo 
e Gastronomia.

Lançamento
O Programa de Gas-

tronomia do Estado de 
Goiás será apresentado 
pelo presidente da Goiás 
Turismo, Fabrício Ama-
ral, no Auditório Mauro 
Borges, do Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira, em 
Goiânia, com a presença 
do governador Ronaldo 
Caiado, prefeitos e se-
cretários de municípios 
das 10 Regiões Turísti-
cas, além de parceiros. 
Durante a solenidade, 
serão apresentados os 
detalhes do projeto e a 
programação dos Festi-
vais Gastronômicos. Os 
prefeitos das cidades 
que vão sediar as fes-
tas da culinária neste 
ano aproveitam para 
convidar os presentes 
para comparecer.

A Goiás Turismo assina 
Termos de Cooperação 
com três entidades, para 
beneficiar toda a socie-
dade. O primeiro Termo 
prevê a parceria com o 
Ministério Público do 
Trabalho em Goiás no 
Projeto Cozinha e Voz, 
para resgatar pessoas 
em situação de vulne-
rabilidade. O segundo 
deles é com o Sebrae, 
para capacitação. O últi-
mo acordo, com a Goiás 
Fomento, é para ofereci-
mento de linha de credito 
especial para o Turismo. 
Em seguida, haverá uma 
coletiva de imprensa.

O projeto é para desenvolver a 
gastronomia nos municipios goianos Di
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JoGo beneficente

Torneio de poker beneficente reúne jogadores 
profissionais e amadores em Goiânia

O Social Club Poker rea-
liza no próximo sábado, 
14, um torneio de poker 
beneficente com prêmio 
garantido de R$ 10 mil, a 
partir das 14h. É cobrado 
um valor de R$ 200 mais 
5 quilos de alimentos não 
perecíveis ou R$ 300 pela 
inscrição. O jogador ganha 
inicialmente 15 mil fichas 
e durante o jogo pode 
comprar mais 15 mil fichas 
por R$ 300 reais. 

De acordo com um dos 
sócios-proprietários da 

casa de poker, Elizeu Le-
mos, os alimentos e o lucro 
do evento serão doados a 
uma instituição de carida-
de. “O objetivo do torneio 
é, claro, além de incentivar 
a prática de poker de alto 
nível em Goiânia e reunir 
amigos, também ajudar as 
pessoas carentes”, afirmou. 

O torneio, que vai 
reunir homens e mulhe-
res em quatro mesas de 
poker, conta com serviço 
premium de open bar e 
food. “É um evento que 

busca interagir tanto jo-
gadores profissionais, 
como amadores ou pes-
soas que jogam de forma 
recreativa e aleatória”, 
ressalta o empresário.  

Durante o evento, os 
DJs Lukka e Rafael de 
Paula vão levar o proje-
to “Enjoy”, recentemente 
lançado na festa “800”, 
para um sunset na área 
externa do clube. “O in-
tuito é reunir, além dos 
jogadores, amigos, que 
possam curtir um sunset 

enquanto o torneio rola”, 
destaca Elizeu. 

O Social Club Poker 
existe há dois anos e é fre-
quentado diariamente por 
jogadores selecionados, 
em torneios realizados de 
segunda à sexta. No fim 
de semana, os jogadores 
podem jogar no aplicativo 
PPPoker. “Toda a credibi-
lidade do Social também 
online com os maiores 
parceiros de cash e clien-
tes selecionados”, explica o 
sócio-proprietário. 
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Data: 14 de setembro (sábado)
Horário: 14h 
Local: Social Poker Club - R. 3, 
1022 - St. Oeste, Goiânia - GO, 
74115-050
Buy-in: R$ 200 + 5 kg de ali-
mento ou R$ 300 (15k de fi-
chas)
Rebuy: R$ 300 (15k de fichas)
Staff bônus: R$ 50 (5k de fi-
chas)
Blinds: 25/20 min
Recompra e later register: 
Até 8º nível
Classificação: 18 anos

serviço



 classificados
Para anunciar ligue (62)   4101-3231SEXTA-fEirA, 13 DE SETEMBRO DE 2019 www.diariocentral.com.br

imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

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.



8 SEXTA-fEirA, 13 DE SETEMBRO DE 2019esporte

Programação
A movimentação no Autó-
dromo de Goiânia começa 
na sexta-feira (13/9), com 
um dia de treinos livres entre 
8h e 16h30. No sábado, os 
treinos que definirão o grid 
de largada ocorrem entre 13 

e 17h30. Já as provas oficiais 
serão disputadas no domin-
go (15/9), veja:
10h35: Sport 150cc e 150cc 
Master
11h: Sport 300cc, 300cc Light 
e 300cc Master

11h30: Super Sport 600cc e 
SBK Escola 600cc
12h: SBK Pro e SBK Master
12h05: 3º Track Day
12h30: SBK Light
12h55: Super Sport 500cc
13h30: 4º Track Day 

superbike

Autódromo de Goiânia sedia 4ª etapa 
do Goiás Superbike no domingo

A motovelocidade 
vai agitar o Autó-
dromo de Goiânia 

neste fim de semana. 
Pilotos de todo o País 
desembarcam na capital 
para a disputa da 4ª eta-
pa do Goiás Superbike. A 
expectativa é que a cor-
rida deste domingo, dia 
15,  aponte os favoritos 
ao título da Temporada 
2019 já que, depois dis-
so, a competição só terá 
mais duas edições, nos 
dias 17 de novembro e 
15 de dezembro.

Os atuais líderes do 
Goiás Superbike são: Da-
nilo Lewis (SBK Pro), Ro-
mes Pereira Franco (SBK 
Light), Fernando Tavares 
Sobral (SBK Master), Vi-
cente Flores (SuperSport 
600cc), Welber Barros 
Junqueira (Escola 600cc), 
Caíque Lanna (Super 
Sport 300cc a 500cc), El-
ton Nunes (Sport 300cc 
a 500cc), Bruno César 
Borges (Sport 300cc), 
Michael Barcelos (Sport 
300cc Light), Josué Fer-
reira (300cc Master), 
Wesley dos Reis (150cc) 
e Marcos Antonio (150cc 
Master).

Os fãs de motovelo-
cidade terão a oportu-
nidade de acompanhar a 
corrida de forma gratui-
ta. Como já é tradição, as 
concessionárias parcei-
ras do evento distribuem 
cortesias, que podem ser 
retiradas até sábado,  dia 
14, respeitando o horá-
rio de funcionamento de 
cada estabelecimento: 
Moto Aires, Saga BMW 
Motorrad, Saga Triumph 
e Belcar Motos Yamaha. 
No dia do evento, a ven-
da ocorre na bilheteria 
do autódromo, pelos 
valores de R$ 10 (arqui-
bancada) e R$ 30 (box).

Mudanças
Com a finalidade de 

reforçar ainda mais a 
segurança dos pilo-
tos inscritos no Goiás 
Superbike, a direção 
da Federação de Mo-
tociclismo do Estado 
de Goiás (FMG), em 
conjunto com a Confe-
deração Brasileira de 
Motociclismo (CBM), re-
alizaram algumas mu-
danças no regulamento 

do campeonato goiano.
A partir desta 4ª eta-

pa, a quantidade máxima 
de participantes de cada 
Track Day reduziu de 30 
para 20. Outra mudança 
é a extinção da cate-
goria Escola 1000. Ela 
reunia pilotos estrean-
tes, desde que tivessem 
passado por cursos de 
pilotagem e participado 
de Track Days. A par-
tir de uma avaliação 
técnica dos inscritos, 
a direção de prova 
transferiu alguns dos 
participantes para a 
categoria SBK Light .

Sobre a pista, o Autó-
dromo de Goiânia rece-
beu novas adaptações 
que reforçam a seguran-
ça dos pilotos em caso 
de acidente. Foram apli-
cadas barreiras de pneus 
nas proximidades da 
“curva zero” e do “mergu-
lho”. Presidente da FMG, 
Roberto Boettcher expli-
ca que a iniciativa ajuda 
a reduzir o impacto em 

caso de queda durante as 
provas. “O circuito de Goi-
ânia é destaque nacional 
pela qualidade da pista e 
também no quesito segu-
rança. Estamos sempre 
atentos em busca de me-
lhorias e aprimoramento 
da competição.”

A corrida será aberta ao público
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