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inClusão

No Dia Nacional dos Surdos, 
governo lança o projeto Libras Gov

no Dia Nacional dos 
Surdos, o gover-
no federal lançou, 

nesta quinta-feira (26), o 
projeto Libras Gov, que vai 
criar novos sinais para a 
comunidade surda. A so-
lenidade de lançamento 
da medida, no Palácio do 
Planalto, teve a presença 
do presidente Jair Bolso-
naro, da primeira-dama 
Michelle, de ministros e 
diversas autoridades.

Iniciativa da Presi-
dência da República, em 
parceria com o Ministério 
da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos e 
do Ministério da Educa-
ção, o Libras Gov tem o 
objetivo de possibilitar, 
via Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), o aces-
so de cidadãos surdos 
brasileiros, profissionais 
intérpretes de Libras, 
comunidade surda, entre 
outros, a termos especí-
ficos do governo federal 
e a informações relacio-
nadas ao campo dos três 
Poderes que compõem a 
República Brasileira.

O projeto está dividido 
em diversas etapas e a 
primeira delas, apresen-
tada durante a cerimônia, 
consiste na produção e 
divulgação de vídeos apre-
sentando os sinais que 
identificam as pessoas e 
funções do presidente da 
República, do vice-pre-
sidente da República, da 
primeira-dama, da segun-
da-dama, de ministros de 
Estado e do porta-voz.  As 
demais autoridades serão 
incluídas nas fases seguin-
tes do projeto. Os vídeos 
estarão disponíveis no 
portal e YouTube do Pla-
nalto, além das redes so-
ciais do Governo Federal.

“Nesse projeto, todos 
terão acesso aos sinais 
criados por surdos que 
trabalham no governo e 
toda a sua equipe. Os sur-
dos têm direito a adentrar 
às várias áreas do conhe-
cimento”, discursou, em 
Libras, a primeira-dama 
Michelle Bolsonaro, tradu-
zida por uma intérprete. O 
presidente Jair Bolsonaro 
não falou na solenidade. 

A ministra da Mulher, 
Família e Direitos Huma-
nos, Damares Alves, disse 
que uma das metas do 
governo é regulamentar a 
Lei Brasileira de Inclusão, 
aprovada em 2015. Ela 
classificou a cerimônia do 
Dia Nacional dos Surdos, 
com a presença do presi-
dente da República, como 
um momento histórico. 

“Essa celebração aqui é 
para mandar um reca-
do para o Brasil e para o 
mundo que nenhum surdo, 
nesse governo, ficará para 
trás”, disse.

O presidente Jair Bol-
sonaro e a primeira-dama 
Michelle Bolsonaro, par-
ticipam da Solenidade do 
Dia Nacional dos Surdos e 
Lançamento do LibrasGOV

Homenagem 
O Dia Nacional dos Surdos, 

comemorado em 26 de se-
tembro, é uma homenagem 
à criação da primeira Escola 
de Surdos do Brasil, em 1857, 
no Rio de Janeiro, conhecida 
como Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (Ines), 
atualmente vinculado ao Mi-
nistério da Educação (MEC). O 
mês de celebração é também 

chamado de Setembro Azul.
No Brasil, a Língua Bra-

sileira de Sinais (Libras) é 
reconhecida como segun-
da língua oficial do país. 
Segundo dados de 2010 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), existem cerca de 10 
milhões de pessoas surdas, 
o equivalente a 5% da po-
pulação brasileira. 

Objetivo é criar sinais relacionados 
aos Poderes da República
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Mega-Sena acumula e 
próximo concurso deve 
pagar R$ 5,5 milhões
As seis dezenas do Con-
curso 2.192 da Mega-Sena, 
sorteadas ontem (26), no Es-
paço Loterias Caixa, em São 
Paulo, não teve vencedores. 
O prêmio para o próximo 
concurso, que será sorteado 
no sábado (28), está estima-

do em R$ 5,5 milhões.
Os números sorteados 

foram 07 - 16 - 37 - 53 - 57 
- 59. A quina teve 38 ga-
nhadores que vão receber, 
cada um, R$ 36.389,59. 
Acertaram quatro números 
2.635 apostadores, que re-

ceberão o prêmio individu-
al de R$ 749,69.

As apostas para o pró-
ximo concurso da Mega-
-Sena podem ser feitas até 
às 19h de sábado. A aposta 
mínima, de seis números, 
custa R$ 3,50.
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Comissão Mista aprova mudança no 
sistema de conta única do Governo 

Durante reunião re-
alizada na tarde da 
quinta-feira, 26, no 

auditório Solon Amaral, 
os deputados membros 
da Comissão Mista apre-
ciaram 14 projetos, entre 
matérias do governo, de 
deputados, do Tribunal 
de Contas dos Municípios 
(TCM) e do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). 
Oito proposituras tiveram 
os respectivos relatórios 
aprovados e seis recebe-
ram pedidos de vista.

Entre os projetos 
aprovados está o de n° 
5145/19, de autoria do 
governo, o qual visa al-
terar a Lei Complementar 
nº 121, de 21 de dezem-
bro de 2015, que diz res-
peito ao sistema da conta 
única do Tesouro estadu-
al. O relator é o deputa-
do Virmondes Cruvinel 
(Cidadania), cujo parecer 
foi favorável à matéria. A 
votação teve o voto con-
trário do deputado Talles 
Barreto (PSDB).

De acordo com a pro-
posta, a “Conta Única” in-
corpora, em uma só conta, 
todos os recursos do Te-
souro, autarquias, funda-
ções públicas e fundos 
especiais da administra-
ção estadual. A justifica-

tiva da Governadoria é a 
de que o sistema foi in-
corporado pelo Governo 
Federal em 1998 e a ini-
ciativa é uma orientação 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) e da Procu-
radoria-Geral do Estado 
(PGE), que se manifesta-
ram favorável à adoção 
do modelo em Goiás.

O caput traz as se-
guintes alterações: “Toda 
arrecadação da adminis-
tração direta, autárquica 
e fundacional do Estado 
como: recursos da previ-
dência, operação de cré-
dito, convênios, assistên-
cia à saúde dos servidores 
públicos estaduais, trans-
ferência fundo a fundo e 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) serão 
realizadas por meio de 
Documento de Arrecada-
ção Estadual (Dare)”.

Na quarta-feira, 25, o 
líder do Governo na Ale-
go, deputado Bruno Pei-
xoto (MDB), explicou que, 
em suma, a matéria prevê 
a inclusão do Detran e a 
exclusão do Tribunal de 
Justiça (TJ-GO) e do Poder 
Legislativo estadual do 
Sistema da Conta Única 
do Tesouro Estadual. “Mu-
dança que foi reivindica-
da inúmeras vezes pela 

própria oposição”, ressal-
tou o parlamentar.

Outros projetos
Também foram apro-

vados um projeto do 
Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM), de nº 
5516/19, e outro do Tri-
bunal de Contas do Esta-
do (TCE), de nº 5517/19. 
Ambos têm como propos-
ta principal a reposição 
salarial de 3,43% em seus 
vencimentos e foram dis-
tribuídos para relatoria 
na reunião ordinária da 
Comissão Mista da última 
terça-feira, 17.

O relatório do TCM 
é do deputado Antônio 
Gomide (PT), já a pro-
posta do TCE foi avalia-
da e relatada pelo depu-
tado Virmondes Cruvinel 
(Cidadania).

As duas matérias tra-
zem como justificativa 
“repor, a partir de maio de 
2019, as perdas salariais 
resultantes da desvalori-
zação do poder aquisitivo 
da moeda nacional, que 
conforme divulgação do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), foi de 3,43% em 
2018”. Os propositores 

ressaltam “que a propo-
situra é possível de ser 
atendida, uma vez que não 
compromete os índices da 
despesa total de pessoal 
do Tribunal e não gera 
impacto financeiro signi-
ficativo, além de estar em 
sintonia com as Consti-
tuições da República e do 
Estado”, diz o texto.

De acordo com a pre-
visão de aumento de 
despesas da Divisão de 
Finanças e Contabilidade 
do TCM, o aumento de 
3,43% no vencimento da 
data-base, terá um im-
pacto de R$ 399.946,43. 

Segundo levantamento 
do setor financeiro do 
TCE, o impacto mensal 
será de R$ 370.058,22.

Detran
Durante discussão 

de matéria, o deputado 
Talles Barreto (PSDB) 
afirmou que o Detran 
aumentou as taxas de 
guarda de carros e motos 
de pouco mais de um real 
para quase trinta reais.

O parlamentar afirmou 
também que o Governo 
vai terceirizar o serviço, 
abrindo mão das diárias 
e permitindo faturamen-
to de cerca de um milhão 
de reais por dia para a 
empresa gerenciadora do 
pátio onde ficam guarda-
dos os veículos.

Bruno Peixoto afirmou 
que Talles Barreto estava 
equivocado, pois a tabela 
que passará por aumento 
de taxas é a do pátio da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral. “Na tabela do pátio 
do Detran não houve um 
centavo de reajuste. Não 
houve aumento do valor 
da diária dos veículos e 
nem haverá terceirização 
dos pátios do Detran”, ga-
rantiu o parlamentar.

O deputado Alysson 
Lima (Republicanos) fez 
uma denúncia contra o 
Detran, a de que policiais 
militares estariam fazen-
do blitzen irregulares, 
com apenas uma viatura, 
com o objetivo principal 
de multar motoristas.

Os deputados que compõem a Comissão Mista da Assembleia aprovaram na tarde da quinta-feira, 26, o projeto de 
autoria do Executivo que altera o sistema de conta única do Tesouro estadual. Com isso, essa conta passa a incorporar 
todos os recursos do Tesouro, autarquias, fundações públicas e fundos especiais da administração do Estado
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Residencial Park Solar é o próximo 
bairro da capital a receber asfalto

com o testemunho de 
moradores do Resi-
dencial Park Solar, 

o prefeito Iris Rezende 
assinou na manhã des-
ta quinta-feira (26/09) a 
autorização para o início 
da pavimentação do bair-
ro, localizado na região 
Noroeste de Goiânia, e 
anunciou a conclusão do 
processo licitatório do Re-
sidencial Della Penna, cuja 
pavimentação será autori-
zada em outubro.

Desde o início do mês, 
a construtora Ventuno, res-
ponsável pela pavimen-
tação, começou a montar 
o canteiro de obras e de-
sembarcar a tubulação da 
galeria de águas pluviais 
no bairro e com a autori-
zação hoje do prefeito, as 
máquinas já estão traba-
lhando a todo vapor para 
entregar a obra daqui a 
quatro meses.

Iris Rezende relembrou 
as vezes anteriores em que 
foi governador e investiu 
na infraestrutura e na pa-
vimentação de rodovias 
em todo o Estado e todas 
as ruas habitadas da Capi-
tal na última gestão fren-
te à Prefeitura de Goiânia, 
em 134 bairros. O prefeito 
reafirmou o compromisso 
de terminar a gestão com 
todos os 34 bairros asfal-
tados.

“Esses bairros que nós 
estamos anunciando hoje 

surgiram depois do meu 
último mandato, que ter-
minou em 2008, de forma 
que o asfalto é a minha 
paixão, porque eu sei que 
falta faz o asfalto em uma 
rua ou em um bairro. Não é 
favor não, o povo paga im-
posto é para isso. E com a 
experiência que eu tenho 
eu não vou deixar de cum-
prir o meu dever”, afirmou.

Segundo o secretário 
de Infraestrutura e Servi-
ços Públicos, Dolzonan da 
Cunha Mattos, o início da 
pavimentação do Residen-
cial Park Solar é mais uma 
etapa do compromisso 
da gestão em levar quali-
dade de vida para toda a 
população de Goiânia. “Já 
estamos com frentes de 
serviços de pavimentação 
em 15 bairros e no início 
de outubro liberaremos 
outros dois e avançaremos 
na licitação de mais três. 
Cumpriremos o compro-
misso de pavimentar os 34 
bairros até dezembro do 
próximo ano”, declarou.

Os moradores que 
acompanharam a soleni-
dade aplaudiram. “Para 
nós é muito importante, 
porque a poeira é demais, 
não estamos suportando”, 
relatou a dona de casa 
Maria Benedita. Para o 
pastor João Pereira dos 
Santos, “o asfalto repre-
senta crescimento e de-
senvolvimento, traz valo-

rização, conforto e asseio”.

Residencial 
Park Solar

O Residencial Park So-
lar está localizado na Re-
gião Noroeste de Goiânia, 
abriga cerca de 770 habi-
tantes. Será pavimentada 
uma área de 39.712,16 m², 
correspondente a 13 ruas.

A obra está orçada em 
R$ 5.449.732,47, e, além 
dos serviços de pavi-
mentação asfáltica, serão 
executadas a galeria de 
águas pluviais e as obras 
complementares (bocas de 
lobo, sarjetas, poços de vi-
sita, meios-fios).

Pavimentação 
nos bairros

15 bairros estão com 
frentes de serviços rece-

bendo a pavimentação. 
São eles: Residencial 
João Paulo II, Residencial 
Vale dos Sonhos II, Resi-
dencial Jardim do Cerrado 
III, Residencial Jardim do 
Cerrado IV, Residencial 
Bertin Belchior I e II, Re-
sidencial Real Conquista, 
Parque Oeste Industrial, 
Jardim Colorado, Residen-
cial Paulo Pacheco I e II, 
Residencial Shangri-lá, 
Jardim Itaipu, Setor San-
tos Dumont e o Residen-
cial Park Solar.

A pavimentação do 
Residencial Antônio Bar-
bosa e Residencial Della 
Penna será lançada no 
início de outubro.

Em Licitação
Está em processo de li-

citação ou de lançamento 
do edital, a pavimentação 
dos setores Residencial 

Parque das Nações, Resi-
dencial London Park e Re-
sidencial Monte Paschoal.

Relicitação
A pavimentação do Re-

sidencial Irisville, Jardim 
do Cerrado I e Jardim do 
Cerrado II será relicitada.

Em fase de 
elaboração de 
orçamento

Os setores Jardim Pe-
trópolis, Chácara Man-
sões Rosa de Ouro, Resi-
dencial Nunes de Morais 
Residencial José Viandeli, 
Sítio de Recreio Ipê, Lote-
amento Faiçalville, Chá-
caras Helou /Residencial 
Jardim Helou tiveram os 
projetos de pavimenta-
ção concluídos e estão 
em fase de elaboração de 
orçamento para a monta-

gem do edital.
A pavimentação do Jar-

dim Novo Petrópolis está 
na fase de elaboração do 
termo de referência. Após a 
conclusão, será autuado e 
submetido à Procuradoria 
Geral do Município. Com a 
aprovação pela PGM, a Se-
cretaria de Administração 
providenciará a licitação.

Em fase de projeto
Em três bairros, os téc-

nicos da Seinfra trabalham 
na elaboração do proje-
to para levantamento da 
infraestrutura necessária, 
que acompanha a pavi-
mentação, como por exem-
plo, rede de drenagem, 
bocas de lobo, meios-fios 
etc. e embasa o processo 
licitatório: Sitio de Recreio 
São Joaquim e Sítio de Re-
creio Mansões do Campos 
e Village Casa Grande.

Autorização para as obras foi dada na 
quinta, 26, pelo prefeito Iris Rezende, 
em solenidade no Paço Municipal
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Prefeitura em Ação levará benefícios para o Jd. Riviera
A 20ª edição do progra-
ma Prefeitura em Ação vai 
beneficiar os moradores 
do Jardim Riviera e região 
numa força-tarefa que ocor-
rerá de 30 de setembro a 
05 de outubro. Será uma 
semana inteira de benfei-
torias para a população dos 
setores Colina Azul, Cidade 
Livre, Comendador Walmor 
e Independência Mansões, 
além do Jardim Riviera.

De segunda-feira a sá-
bado, as equipes da Pre-

feitura estarão nos bairros 
realizando serviços de lim-
peza e manutenção, como 
varrição de ruas, roçagem 
e remoção de entulhos, ta-
pa-buraco, recapeamento, 
limpeza de boca de lobo, 
pintura de meio-fio, revi-
talização da sinalização de 
trânsito horizontal e verti-
cal, e troca de lâmpadas da 
iluminação pública.

Na sexta-feira e no sá-
bado, a Prefeitura entra em 
ação com os atendimentos 

diretos aos moradores na 
Escola Dom Fernando, das 
8h às 14h. O colégio está 
localizado na Rua Tesouri-
nha, quadra 23, lote Área 2, 
no Jardim Riviera. A popu-
lação terá acesso gratuito 
a mais de 100 tipos de ser-
viços, entre eles consultas 
médicas e odontológicas, 
orientações jurídicas, cor-
te de cabelo, emissão de 
documentos e encaminha-
mento para emprego.

Mais de 12 mil aten-

dimentos devem ser rea-
lizados presencialmente. 
“Nos dois últimos dias da 
semana levamos toda a 
estrutura da Prefeitura 
para atender melhor a po-
pulação com serviços de 
saúde, educação, assistên-
cia social, governo, Procon, 
meio ambiente e outros. E 
é esse nosso objetivo prin-
cipal, trazer os serviços es-
senciais para perto da po-
pulação”, adianta o prefeito 
Gustavo Mendanha.
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sEREsTa DE oURo 
O bar Quintal do Jajá terá um show 
com João Garoto e Grace Venturini 

nesta sexta-feira (27), para marcar a 
estreia do projeto “Seresta de Ouro”. 

João Garoto se dedica, principalmente, 
a ritmos como samba raiz, bossa nova 

e choro, enquanto Grace Venturini tem 
como foco MPB, samba, forró e bolero. 
A entrada para o evento terá o valor 

de R$ 10 e a casa ficará aberta das 
17h30 às 23 horas. 

 
RÉVEilloN 

Os empresários Rodrigo Borges, Marcos 
Junior (3J) e Vanilson Bueno realizarão o 
maior Réveillon do Brasil – O “Réveillon 

Volta ao Mundo 2020” – Carabé 
Moulin Rouge, com shows de “Bruno & 

Marrone”, “Leonardo” e “Eduardo Costa”, 
após as 20h do dia 31/12/2019. O réveillon 

mais tradicional de Goiás acontecerá 
em novo local, será all inclusive e os 

ingressos de mesa, backstage, camarote, 
premium e lounges já estão disponíveis 

para venda no site MeuBilhete.com e 
lojas físicas da Primetek e Sherife. 

TalK sHoW
A atriz Patrícia Holanda media um 

Talk Show direcionado ao mercado 
imobiliário nesta sexta-feira, 27/09, 
em que será apresentado um novo 

residencial no setor Marista. Promovido 
pelos empreendedores Guilherme 

Pinheiro de Lima, Ricardo Reis, Adriano 
Carrijo, Fernando Razuk e Rodrigo 

Meirelles, evento será realizado no 
Bahrem do Setor Marista. 

cUiDaDos
Com o objetivo de alertar e conscientizar 

a população sobre a importância da 
prevenção de doenças do coração e a 

promoção de melhor qualidade de vida, 
o Hospital do Coração Anis Rassi (HCAR) 

irá promover no próximo domingo, 29 de 
setembro, das 9h às 12h, data em que é 

comemorada o Dia Mundial do Coração, 
ações de cuidado com o coração para 

os visitantes que comparecerem ao 
Parque Flamboyant. Serão oferecidos 

vários serviços e procedimentos voltados 
para a saúde durante a manhã, como: 

aferição de pressão arterial; da glicemia; 
da frequência cardíaca; massoterapia 

lombar com bola terapêutica; medidas 
antropométricas e oficina com o tema 

“Como agir diante de uma pessoa 
engasgada e/ou desacordada?”.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Força feminina - A publicitária Isabela Rosselini vai falar sobre a Desenrola, a primeira plataforma imobiliária digital de 
locação de imóveis que abre espaço para imobiliárias de bairro, no painel do MB Summit Brazil, que acontece no próximo 
dia dia 30 no Piquiras Flamboyant.

Studio - No dia 12 de novembro, o especialista em 
penteados de alto padrão, Rafael Gasparim abre as 
portas de seu estúdio que leva seu nome. O Studio 
Rafael Gasparim, localizado no Setor Marista, foi 
pensado para atender a alta demanda da capital e 
disponibiliza várias salas exclusivas.

2 3

4

Casamento - Julyana Mendes Caiado, educadora parental 
conhecida como Mãe de Sete, oficializou a união com 
Kleber Caiado nesta terça-feira (24), em Brasília. A mãe de 
sete filhos e com quase meio milhão de seguidores no seu 
instagram escolheu a estilista goiana Juliana Santos para 
confeccionar um vestido único para o dia inesquecível.
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Casa noturna - O cantor sertanejo Felipe Ferraz 
e Juliana Teles estiveram na inauguração da casa 
noturna Chicago 10, que chegou para ganhar o 
coração dos goianos.
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Festival Goiânia Mostra 
Curtas chega a sua 19ª edição

De 8 a 13 de outubro, 
o Teatro Goiânia, 
em Goiânia (GO) 

abre espaço para o festi-
val Goiânia Mostra Curtas. 
A 19ª edição traz mostras 
gratuitas com 87 filmes ao 
todo, além de debate, ho-
menagens e pocket show. 
De forma paralela, há ain-
da oficinas, master classes, 
painéis, lançamento literá-
rio, encontros e evento de 
networking. As atividades 
extras serão realizadas na 
Vila Cultural Cora Coralina, 
atrás do Teatro Goiânia, 
onde acontece a Feira Au-
diovisual, um espaço que 
busca fomentar o merca-
do com profissionalização, 
incentivo à capacitação e 
discussões sobre o setor, 
como a internacionaliza-
ção de produções.

Com quase 20 anos de 
realização, a Goiânia Mos-
tra Curtas chega a 2019 
para, mais uma vez, alavan-
car o mercado audiovisual. 
A proposta é que o público 
encontre um espaço que 
respire o tema, com pre-
sença de cineastas, produ-
tores, distribuidores, exibi-
dores e representantes do 
governo e de agências de 
fomento. A programação 
completa está disponível 
no site www.goianiamos-
tracurtas.com.br.

Segundo a diretora-
-geral da 19ª Goiânia Mos-
tra Curtas, Maria Abdalla, 
o intuito é levar adiante 
o que foi construído até 
agora, atendendo desde 
as demandas primárias de 
formação, seguindo com 
o estímulo de atividades 
relacionadas à área de for-
ma avançada, pensando na 
capacitação. Isso porque, 
mesmo diante de incerte-
zas atuais, em que festivais 
de pequeno até grande 
porte estão ameaçados, 
sem garantias de fomento 
e apoio, o audiovisual bra-
sileiro segue seu caminho 
se tornando uma indústria 

que gera emprego e renda 
para milhares de cidadãos.

“Realizar um festival 
por 19 anos consecutivos 
mostra a importância e o 
reconhecimento do evento 
como um dos mais signi-
ficativos do país na área 
e no formato de curta-
-metragem nacional”, afir-
ma Maria Abdalla. Desde 
2001, 1.951 filmes foram 
exibidos, em uma produ-
ção que já envolveu mais 
de dois mil profissionais, 
atingido um público de 
280 mil pessoas.

“Com grande impacto 
na economia criativa, o 
objetivo é democratizar 
a difusão do audiovisu-
al nacional, visando seu 
crescimento e evolução, 
principalmente, em Goi-
ás”, ressalta.

Cerimônia 
de Abertura

A cerimônia de aber-
tura, no dia 8 de outubro 
(terça-feira), a partir das 
20h, será dedicada à atriz 
e diretora Helena Ignez, 
homenageada do festival 
e da Mostra Especial. Três 
filmes serão exibidos: O 
Pátio (1959, direção de 
Glauber Rocha), Extratos 
(2019, direção de Sinai 
Sganzerla) e Ossos (2014, 
direção de Helena Ignez).

Em seguida, o público 
poderá apreciar o pocket 
show “O Delírio do Verbo: 
Manoel de Barros em can-
ções”. A apresentação traz 
alguns temas dos poemas 
do autor mato-grossense 
musicados e interpretados 
em canções autorais por 
Júlia Tygel, que as toca ao 
piano, com a voz de Tatia-
na Parra e, na viola caipira 
de Neymar Dias.

Mostras 
Competitivas 

Este ano, o festival re-
cebeu 1.003 inscrições. 

Foram 70 selecionados. 
São produções que retra-
tam dilemas da infância e 
a construção da identida-
de infantil, a maturidade 
das narrativas de anima-
ção conquistada ao longo 
dos últimos anos, a diver-
sidade e o fortalecimento 
das produções goianas, e a 
bravura e pluralidade cria-
tiva de obras produzidas 
em todo o país.

As mostras competiti-
vas se dividem em Curta 
Mostra Brasil, Curta Mos-
tra Goiás, Curta Mostra 
Animação e 18ª Mostri-
nha. Os vencedores le-
varão para casa o Troféu 
Icumam. Entre os prêmios 
estão também locação 
de equipamentos, cursos 
de formação audiovisual, 
serviços de pós-produção, 
finalização, distribuição 
e prêmios de aquisição. 
Além dos prêmios dos júris 
oficial e popular, os curtas-
-metragens das Mostras 
Brasil, Goiás e Animação 
concorrem também aos 
prêmios de Melhor Filme 
escolhidos pelo Júri Sesc-
TV e pelo Júri Elo Company.

Mostra Especial
Com o tema “O Amor e 

suas Formas”, a Mostra Es-
pecial, que não é competi-
tiva, exibirá 14 títulos em 
seus dois programas (Amar 
& Pertencer e Amar & Ar-
der), incluindo outros em 
homenagens a mulheres 
relevantes, totalizando 17 

filmes produzidos em di-
ferentes épocas e Estados 
do País, que marcaram di-
versos períodos do cinema 
brasileiro.

Nesta edição, a Mos-
tra Especial, que acontece 
nos dias 12 e 13 de outu-
bro (sábado e domingo), 
homenageia a diretora e 
cineasta Helena Ignez, na 
abertura do festival, no dia 
8 de outubro, às 20h; e a 
também diretora Olga Fu-
temma no encerramento 
no dia 13, às 20h.

Debate
“Como representar o 

desejo? Como representar 
o amor?”. Esse é o tema do 
debate que acontece den-
tro da Mostra Especial no 
dia 12 de outubro (sába-
do), às 16h. Três profissio-
nais, além de dois curado-
res, farão reflexão sobre as 
diferentes possibilidades 
de representação do dese-
jo e do amor no cinema.

Oficinas e Master 
Classes

As oficinas e master 
classes prometem mo-
mentos de aprendizado e 
troca de experiências com 
especialistas renomados 
no Brasil e exterior, como 
a diretora de fotografia 
Heloísa Passos; o diretor e 
roteirista Fernando Coim-
bra; a produtora Rachel 
Ellis; e também o artista e 
cineasta Gabriel Mascaro. 

Entre os temas, estudantes 
e profissionais da área co-
nhecerão um pouco mais 
de estratégias de direção 
de fotografia e de séries de 
TV, criação e processos de 
coprodução internacional. 
Elas acontecem de 9 a 11 
de outubro, na Feira Au-
diovisual, na Vila Cultural 
Cora Coralina.

Painéis
Também serão reali-

zados painéis com os te-
mas: “Afinal, que cinema 
fazemos?”, no dia 9 de 
outubro (quarta-feira); e 
“A importância dos curtas-
-metragens e do maior e 
mais relevante meio de 
exibição deles: os festi-
vais de cinema”, no dia 10 
(quinta-feira). 

Laboratório 
e Consultorias

Roteiro Cinematográfi-
co (ficção e documentário), 
Roteiro para Séries de TV 
(drama e humor), Roteiro 
para Websérie (ficção e 
documentário) e Roteiro 
para Animação. Estes são 
os temas das consultorias 
do Laboratório de Rotei-
ros Audiovisuais que se-
rão realizadas de 10 a 12 
de outubro (quinta-feira 
a sábado). Os projetos já 
selecionados também 
participam de pitching, 
uma defesa oral que será 
assistida por todos os par-
ticipantes e pela banca 

formada pelos consultores 
e até dois roteiristas, além 
de produtores e diretores 
convidados.

Lançamento 
Literário

No dia 9 de outubro 
(quarta-feira), às 17h, o li-
vro Helena Ignez, actrice 
expérimentale será lan-
çado na Feira Audiovisual, 
com a presença da atriz 
que dá nome à obra. Escri-
to por Pedro Guimarães e 
Sandro de Oliveira, o livro 
foi editado pela Universi-
dade de Strasbourg (Fran-
ça), com o apoio da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo 
(Fapesp). A obra revela a 
trajetória da atriz e cineas-
ta que se tornou referência 
nas produções brasileiras, 
com um método de atuação 
particular que reinventou o 
cinema nos anos 1970.

Realização
O festival é realizado 

pelo Icumam Cultural e 
Instituto e conta com o pa-
trocínio do Banco Regional 
de Desenvolvimento do 
Extremo Sul - BRDE, Fun-
do Setorial do Audiovisual 
- FSA, Agência Nacional do 
Cinema – Ancine, Caixa e 
Governo Federal; apresen-
tação Governo de Goiás e 
Fundo de Arte e Cultura do 
Estado de Goiás; apoio da 
Unimed, Sesi Go, Sebrae 
Go, Fecomércio Go e Sesc.

Em outubro, programação vai além 
da exibição de filmes e oferece ao 
público encontros com especialistas 
de audiovisual, debate, oficinas, 
master classes, painéis, lançamento 
literário e pocket show
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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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Brasil e Uruguai decidem Torneio 
Internacional Sub-15 nesta sexta

Nesta sexta-feira (26), 
Brasil e Uruguai dis-
putam a taça do Tor-

neio Internacional Sub-15, 
realizado na Granja Coma-
ry, em Teresópolis. Invictas, 
as seleções entram em 
campo às 16h pela última 
rodada da competição pre-
paratória para o Sul-Ame-
ricano da Bolívia, marcado 
para o fim de novembro.

O Brasil vai para a 
partida decisiva carre-
gando dois resultados 
positivos. Na primeira 
rodada, 2 a 1 contra a 
Bolívia, com gols de Rô-
mulo e Arthur. Depois, o 
1 a 0 diante do Peru saiu 
dos pés de Mateus Lima. 

Do outro lado, o Uru-

guai soma duas vitórias, 
ambas com placares lar-
gos. Na estreia, bateram 
os peruanos por 3 a 0, gols 
de Augusto Scarone, Pablo 
Viudez e Quembol Guada-
lupe (contra). Na quarta-
-feira, 4 a 1 contra os boli-
vianos com gols de Nicolás 
Siri (duas vezes), Juan Igna-
cio e Franco Correa.

– Estamos bem con-
fiantes. Assistimos ao 
jogo do Uruguai e vamos 
usar todas as estratégias 
que temos para sair com 
a vitória. Todos os jogos 
estão sendo assim (difí-
ceis) e estaremos prepa-
rados para fazer mais um 
grande jogo – disse o ata-
cante Mateus Lima.

As equipes se enfren-
taram recentemente em 
dois jogos preparatórios 
realizados em Monte-
vidéu, ambos em junho. 
Com gols de Sávio e 
Matheus Nascimento, 
os brasileiros venceram 

a primeira partida por 
2 a 1. Dois dias depois, 
nova vitória verde e 
amarela, desta vez por 
3 a 1, com gols marca-
dos por Mateus Lima 
(duas vezes) e Sávio.

A bola rola às 16h no 

centro de treinamento da 
Seleção Brasileira. Vale 
lembrar que todos os jo-
gos do Brasil terão trans-
missão ao vivo da CBF TV, 
no site oficial ou no You-
tube, e do Globoesporte.
com. Antes da briga pelo 

título, Peru e Bolívia dis-
putam o terceiro lugar às 
10h, também na Granja 
Comary. Os dois times 
vem de duas derrotas e 
querem vencer para en-
cerrar o torneio com um 
bom resultado.

Brasileiros e uruguaios estão invictos 
e jogam pela taça da competição 
preparatória nesta sexta-feira (26)
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