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atuação 
de aidar 
surpreende 
como relator 
da CPi dos 
incentivos 
fiscais

Para a surpresa daqueles que achavam que ele fosse um 
expert  apenas em assuntos sobre microfones das emisso-
ras de rádio, onde apresenta os seus matinais há décadas, 
sempre com aquela sua voz agradável,  o deputado Hum-
bero Aidar (MDB) vem dando provas na CPI dos Incentivos 
Fiscais, da qual é o relator, que ele sabe muito também 
sobre esse tema. Diferentemente do que já aconteceu em 
muitas outras CPIs no passado, essa criada para conferir os 
benefícios concedidos pelo Estado e a contrapartida que 
as grandes empresas beneficiadas se comprometeram, em 
contratos firmados com o Estado. Poucas vezes ao longo 
dessas últimas décadas, relatores de CPIs de outros te-
mas tiveram relatores tão zeloso, estudioso e equilibrado 
quanto o deputado Humberto Aidar, na CPI dos Incentivos 
Fiscais. Ancorado em números e estatísticas da Secretaria 
de Economia, que em momento algum foram contestados 
pelas empresárias dos incentivos fiscais, o deputado radia-
lista campeão de audiência vem sendo um campeão nas 
audiências da CPI dos Incentivos, na conferência de núme-
ros acordados em contratos firmados com o Estado. Foram 
números como o número de empregos que prometeram 
gerar e valores a serem recolhidos aos cofres do Estado. 
Além de postura equilibrada nos questionamentos aos 
convidados a depor, o deputado mostra ser possuidor da 
humildade necessária, ao reconhecer que não é um espe-
cialista em economia e que por isso, quando surge qual-
quer questionamento em contrário,como ocorreu ontem 
no depoimento do diretor da Caramuru, Alberto Borges, 
ele prontamente prometeu verificar novamente os dados 
junto à Secretaria de Economia, para se posicionar mas 
já adiantando que se os argumentos do empresários es-
tiverem corretos, poderá impactar em muitas empresas.

poR pouco, vEREadoREs 
não sE pEgam Em Jataí

Em Jataí, cidade do Sudoeste 
a 280 quilômetros de Goiâ-
nia, por pouco a Câmara de 
Vereadores não se transfor-
mou em palco luta corporal 
entre dois membros da Casa. 
Tarde de terça-feira, 1º de 

outubro de 2019. Os termômetros marcavam 35 graus do lado 
de fora do prédio do Legislativo municipal e tudo corria bem lá 
dentro, no plenário onde os vereadores da 1ª sessão ordinária do 
mês, até que dois vereadores resolveram quebrar aquela mono-
tonia de sempre, que é a rotina do que acontece em todas as 
câmaras municipais, passando à troca de acusações e insultos.

motivo da confusão
A confusão começou com o pedido do vere-
ador Pastor Luiz Carlos (PSDB), de quebra de 
acordo feito no mês anterior, do adiamento 
da votação de projeto de lei do executivo, 
que lhe autorizava estabelecer parcerias 
com o setor privado para os serviços de  co-
leta e transporte do lixo. Nada de anormal 
até aí, não fosse o aumento das tensões 
entre os vereadores Major Davi Pires (PP) e 
Pastor Luiz Carlos, no primeiro momento, 
e entre Major Davi e Augustinho Carvalho, 
Carvalhinho (SD), no segundo momento. 
Houve troca de acusações do não cumpri-
mento de acordo, com insinuações diversas 
e até ameaças de se pegarem fisicamente, o 
que não ocorreu porque entraram em cena 
os “bombeiros” que se achavam por ali e se 
encarregaram de acionar os “jatos de água 
fria” naquela fervura. (Com informações 
extraídas do Portal Rede Pop e áudios da 
confusão, encaminhados à coluna.

Ruídos
Nota-se certo ruído nas bases do governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM) e de Lúcia Vânia 
por conta da ida para a Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social (SEDS), princi-
palmente no interior do Estado. A cara de 
espanto e estranheza à reengenharia ocor-
reu mais em decorrência da ausência de 
discussão pública do assunto. As resistências 
tendem a ser vencidas na medida em que for 
fluindo a comunicação no meio social, prin-
cipalmente com os resultados do trabalho 
que será feito pela secretária.

REfoRmulação
Sobre desenvolvimento social, não é de hoje 
que vêm surgindo opiniões de estudiosos no 
assunto, sobre a necessidade de reformula-
ção em alguns dos programas sociais do Es-
tado. São apontados principalmente os pro-
gramas Renda Cidadã e Bolsa Universitária. 
Quanto a esse último, há críticas pela falta de 
um direcionamento do benefício para cursos 
mais identificados com a base econômica do 
Estado, como o agronegócio, principal gera-
dor de empregos não apenas em Goiás, mas 
em toda a região Centro-Oeste.   

Estudos 
apRofundados
Em relação ao Programa Renda Cidadã, sur-
giram críticas nesses últimos anos, com o ar-
gumento da necessidade de se fazer uma re-
formulação, a começar pela real necessidade 
de um número tão elevado de beneficiados. 

Não custa lembrar as notícias divulgadas pe-
los meios de comunicação, do aumento do 
número de beneficiados do programa, em 
ano eleitoral. De há muito que há a necessi-
dade de estudos mais detalhados para saber 
como está essa questão e também quanto 
ao seu impacto na melhoria da qualidade de 
vida das famílias beneficiadas, e se está re-
almente havendo algum progresso ou não.    

mdB nacional 
pREfERE BalEia Rossi 
a daniEl vilEla, paRa 
pREsidiR diREtóRio
Daniel Vilela foi eleito 
3º vice-presidente do 
Diretório Nacional do 
MDB. Como essa colu-
na analisou por vezes, 
as chances de ser eleito 
presidente nacional do 
partido alguém que não 
tenha mandato é perto de zero. O deputado 
Baleia Rossi (SP) foi o escolhido. A política é 
cruel nesse aspecto, político sem mandato 
quase nunca é lembrado para ocupar algum 
posto de destaque, seja no partido ou fora 
dele. Os próprios políticos com mandato 
descriminam os que não têm. Há até um 
velho ditado segundo o qual “Político sem 
mandato é como cachorro morto, as pesso-
as passam e chutam-no”. É mais ou menos 
assim mesmo que funciona.

dERRota comEçou Em 2018
A derrota de Daniel no sonho de se eleger 
presidente do Diretório Nacional do MDB 
não é de agora. Ela ocorreu em 2018, quan-
do ele insistiu em disputar o governo, numa 
eleição em que parecia que só ele acreditava 
que houvesse chance de sucesso. Daniel vi-
nha de um início de carreira que o apontava 
para o mesmo sucesso do pai, Maguito, que 
construiu uma carreira bem sucedida na po-
lítica, que começou com a eleição de verea-
dor em Jataí, deputado estadual, deputado 
Constituinte, vice-governador, governador, 
senador e dois mandatos de prefeito em 
Aparecida.

viaBilidadE incERta
Pior é que o estrago da derrota de 2018 
pode lhe custar um preço alto, se ele não 
conseguir viabilizar uma candidatura a 
governador em 2022, liderando um bloco 
forte de oposição. Embora tenha o con-
trole do diretório estadual do MDB, ainda 
é pouco provável que Daniel se consolide 

como o candidato a governador do con-
junto dos partidos liberais da oposição, 
porque há outros nomes de boa densida-
de eleitoral e com mandatos. Os senado-
res Vanderlan Cardoso (PP) e Jorge Kajuru 
(Cidadania) são exemplos de prováveis 
candidatos.

pREocupaçõEs 
capilaREs
Houve época que no geral, os políticos pa-
reciam se preocupar mais com o conteúdo 
interno de suas cabeças, ou seja, estavam 
sempre em busca de boas ideias, para de-
fender as grandes teses. Mas atualmente, 
há políticos que parecem mais preocupados 
com o que vai sobre as suas cabeças.  Já não 
acreditam mais no refrão da velha marcha 
de Carnaval, segundo a qual “É dos carecas 
que elas gostam mais.”

coRRigindo
Na nota “Desembarque no PTB”, publicada 
na edição anterior dessa coluna, sobre a pro-
vável filiação dos prefeitos de Catalão, Adib 
Elias; de Rio Verde, Paulo do Vale e Fausto 
Mariano, de Turvânia, todos expulsos do 
MDB por ordem de Daniel Vilela, usei erro-
neamente a palavra  “desembarque” em 
referência à nova opção partidária dos dois, 
caso ela se confirme. O correto seria “embar-
que” porque na verdade eles já foram “de-
sembarcados” do MDB, contra suas próprias 
vontades, por ação do diretório do partido. A 
filiação no PTB, maior tendência no momen-
to, será sim o “embarque.” Minhas escusas.  

Bodas dE péRolas
Os executivos Divaci Ferreira Bastos e 
Maria Aparecida Bastos comemoraram 
nesse sábado, com amigos e familiares, 
bodas de pérola, pelos 30 anos de um 
casamento bem sucedido.  Foram mo-
mentos de muitas homenagens e rogo 
a Deus, para que venham outros 30. Na 
foto, o casal está ladeado pelos filhos 
Nícolas Basto e Gabryele Bastos. A festa 
aconteceu no Espaço Sol, onde foi servi-
do um jantar para os convidados.  Para-
béns e felicidades ao casal. 
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Marconi e seus ex

Na planície, Marconi Perillo está assistindo 
à debandada de lideranças. Fato mais do 
que natural, já que o poder continua sendo 
o maior sedutor na política brasileira em to-
dos os níveis. Já na campanha do ano pas-
sado, o clã Tejota havia se deslocado rumo 
à vitória desenhada de Ronaldo Caiado. 
Lincoln queria atuar na administração. Está 
limitado a vice, mas está no grupo. Agora, 
Lúcia Vânia, quase um ano após a derrota 
na tentativa de reeleição ao Senado, tam-
bém muda de lado e, ao integrar o governo 
Caiado, encerra duas décadas de convivên-
cia turbulenta, mas articulada com o mar-
conismo. Três dias depois, é a vez de Jovair 
Arantes firmar laços com o MDB. Não de Íris 
Rezende, mas o de Daniel Vilela. Se é verda-
de que Marconi construiu a maior coligação 
de partidos para se reeleger, em 2014, essa 
base vai minguando, seguindo a trajetória 
das siglas tradicionais, cada vez menores, 
perdendo espaço para os emergentes. 

novo desafio
Lúcia Vânia recebe a missão de usar a 
experiência para projetos de enfrenta-
mento a desigualdades. Sua atuação no 
governo federal, que resultou na cria-
ção do PETI, continua sendo lembra-
da. Lúcia é experiente, tem luz própria. 
Resta saber se vai ter espaço e recursos 
para emplacar projetos nessa área. 

 
o novo MdB 
A filiação de Jovair e Henrique Arantes 
teve a presença do novo presidente na-
cional do MDB, Baleia Rossi. Ele foi eleito, 
dizendo que o MDB não precisa de cargos 
no governo e que deve se reencontrar 
com bandeiras históricas. 

choque
A primeira missão de Henrique Arantes é 
assumir a liderança do MDB na Alego. Se-
gundo Daniel Vilela, que se apresenta nova-
mente como pré-candidato do partido ao 
governo, com perfil de oposição. 

M do B
Outro deputado do partido, Bruno Peixoto, é 
o líder do governo Caiado na Casa. Caiado que 
tem apostado na parceria com Íris Rezende na 
Grande Goiânia, para se popularizar. 

conselheiros
Goiânia escolheu no domingo seus novos 

conselheiros tutelares. Eleição de gente 
grande, e com muitos desafios. O princi-
pal deles é o voto facultativo, que gera 
presença pequena de eleitores, exigindo 
uma grande capacidade de convencimen-
to dos candidatos. 

exeMplo 
Sexto colocado na concorrida Região 
Noroeste, PVzinho da Galera ficou na 
primeira suplência. Começou a sema-
na agradecendo os mais de 700 votos 
recebidos, que o deixaram na primeira 
suplência. O Projeto Bola de Ouro, no 
Jardim Curitiba, é uma referência de PV, 
bom de microfone, bom de papo e reco-
nhecido pela ação social na região. 

falta concorrente
O novo eleitor, que decide tudo na última 
hora, e a campanha curta tem mudado o per-
fil das candidaturas. Com isso, o momento é 
de afirmação de candidatos à reeleição, como 
é o caso de Íris Rezende (MDB) em Goiânia. O 
momento é de conspiração pró-Íris. 

será?
Os prefeitos do PTB pretendem se transferir 
para o MDB, com Jovair?

novo coMando?
O PTB pode ser o destino de líderes, que 
estão à procura de liderados. Prefeito de 
Catalão, Adib Elias é cotado. 

novo coMando 
No grupo desde 2014, José Guimarães as-
sume como CEO do Grupo Novo Mundo. 
Carlos Luciano passa a se dedicar integral-
mente à presidente do Conselho do grupo. 

coçou 
Jair Messias anda mais comedido nas de-
clarações, como deve ser um presidente 
da Republica. Sobre a mancha de óleo 
que está assustando o litoral brasilei-
ro, tudo aponta para óleo cru vindo de 
fora. Jair disse que tem um país no radar. 
A impressão que ficou, para mim, é que 
ele estava louco para acusar a Venezuela. 
Preferiu aguardar novas investigações. 

e aí?
Ministro do Turismo foi denunciado pelo 
MP por acusação de uso de laranjas na elei-
ção do ano passado. Jair Messias vai esperar 
agora o pronunciamento da justiça. 

Guerra de estrelas
Senador paulista, Major Olimpo anun-
ciando rompimento com o colega de PSL, 
só que do Rio, Flávio Bolsonaro, também 
conhecido por 01. 

de olho
O uso de óculos piratas tem aumentado 
doenças dos olhos. O alerta é o especia-
lista Humberto Borges, lembrando que, 
normalmente, esse tipo de equipamen-
to não possui película protetora contra 
os raios ultravioleta. O amadurecimen-
to precoce da catarata é um dos males 
mais frequentes. 

por que?
A indicação de 02, o fritador de hambur-
gueres, para a embaixada brasileira nos Es-
tados Unidos não anda no Senado.

marcelohel@gmail.com

aleGo

Agência de Notícias celebra os 30 anos da Constituição 
Estadual com reportagens e documentos da época
o desenvolvimento de 

Goiás nas últimas dé-
cadas foi desenhado 

pelos artigos da Constitui-
ção Estadual, que completa 
30 anos neste 5 outubro 
desse ano. Ao todo, foram 
232 dias de trabalho e 96 
sessões plenárias para a in-
dicação dos caminhos a se-
rem traçados na busca por 
justiça e prosperidade. Os 
dados e bastidores relativos 
à Constituinte são apresen-
tados de forma inédita a 
partir dessa sexta-feira, 4, 

pela Agência Assembleia 
de Notícias, em um espe-
cial que complementa as 
atividades da Assembleia 
Legislativa que marcará a 
celebração dos 30 Anos da 
Constituição Estadual.

Durante dois meses, 
dez jornalistas e equipe de 
fotografia da Agência de 
Notícias se empenharam 
para avaliar a extensa do-
cumentação do período, 
com a finalidade de levar 
ao público um rico material 
com informações relevantes 

sobre o processo. O material 
inédito é apresentado, tam-
bém pela primeira vez, nas 
reportagens do portal da 
Alego, com gráficos e ma-
terial interativo para ilustrar 
as reportagens e facilitar a 
compreensão do leitor. 

O trabalho contou ain-
da com esforço de diversos 
departamentos da Casa, 
dentre eles Diretoria de 
Comunicação - com parti-
cipação, além da Agência 
de Notícias, da Divisão de 
Comunicação e da seção 

de Publicidade e Imagem 
Institucional -, Secretaria de 
Televisão, Procuradoria-Ge-
ral, Diretoria de Tecnologia 
da Informação, por meio da 
Assessoria Adjunta de De-
senvolvimento de Sistemas, 
Diretoria Administrativa, por 
meio da seção de Protocolo 
e Arquivo; e da seção de As-
sessoramento Temático.

Integram o especial dos 
30 anos da Constituição um 
balanço sobre os números 
alcançados pela Assembleia 
Constituinte, um panorama 

sobre a tramitação, impac-
tos geográficos com criação 
de novos municípios, avalia-
ção de avanços em diversas 
áreas, entrevistas com cons-
tituintes, dentre outros.

E para comemorar esta 
data, a Assembleia Legisla-
tiva está programando vá-
rias atividades, na próxima 
semana. Estão programados 
dois eventos. Na quarta-
-feira, dia 9, o presidente 
da Casa, deputado Lissauer 
Vieira (PSB) comanda uma 
sessão especial extraor-

dinária, onde serão come-
morados os 30 anos da 
promulgação da Constitui-
ção Estadual. Esta sessão 
contará com a presença de 
vários parlamentares cons-
tituintes. A TV Assembleia 
está concluindo a edição de 
um especial, com entrevis-
tas com vários constituintes. 
E na quinta-feira, dia 10, 
a Diretoria de Articulação 
Política realiza o seminário 
“30 anos da Constituição Es-
tadual de Goiás - contribui-
ções ao desenvolvimento”. 

“O diabo da escola da vida 
é a bagunça do método 

pedagógico”.  (Paulo Mendes Campos)
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aparecida de goiânia

Cidade Administrativa da Prefeitura irá gerar 
economia e mais conforto aos cidadãos

de imediato, o pré-
dio irá proporcionar 
uma economia de 

cerca de R$ 150 mil reais 
mensais em alugueis, com-
bustível e energia, além de 
promover maior conforto 
para servidores e para a 
população aparecidense.  
A solenidade de inaugura-
ção contou com a presen-
ça de centenas de servido-
res municipais.

A mudança estava 
prevista desde a última 
gestão e as obras foram 
iniciadas em 2017, com 
ordem de serviço assina-
da pelo prefeito Gustavo 
Mendanha. “A nova sede 
administrativa vai redu-
zir gastos com alugueis 
e deslocamentos dos ve-
ículos, além de economia 
para o cidadão que não 
vai precisar fazer o tra-
jeto entre as secretarias 
para abrir uma empre-
sa ou resolver suas de-
mandas junto ao poder 
público. Além disso, este 
prédio tem o tamanho da 
cidade, que tem 600 mil 
habitantes e antes tinha 
uma casa muito acanha-
da e agora irá receber a 
todos com conforto”, des-
tacou o gestor.

Gustavo ainda res-
saltou, em coletiva à 

imprensa que tem feito 
investimento em tecno-
logia com o projeto Ci-
dade Inteligente. “Esse 
prédio moderno, confor-
tável e inteligente vai ao 
encontro da qualidade 
do serviço público que 
nós procuramos prestar à 
população. Um serviço de 
excelência, com profissio-
nais qualificados e, ago-
ra, num edifício dotado 
de sistemas sofisticados 
que garantem o funcio-
namento sustentável de 
suas instalações”, disse o 
prefeito Gustavo Menda-
nha ao lado da primeira-
-dama Mayara Mendanha, 
do vice-prefeito Veter 
Martins. Também marca-
ram presença na soleni-
dade os vereadores e se-
cretários municipais.

Entre os sistemas inte-
ligentes, temos a capta-
ção de energia fotovoltai-
ca (dos raios solares) que 
vai gerar energia elétrica 
para o prédio. Com seis 
pavimentos, integrados 
num edifício de 8 mil m², 
a estrutura fica no centro 
de uma área de 40.582,40 
m², onde há um estacio-
namento com 807 vagas 
e uma praça para o lazer 
e convivência para a po-
pulação. A construção do 

prédio foi feita por meio 
do Programa de Moder-
nização da Administração 
Tributária e Gestão dos 
Setores Sociais Básicos 
(PMAT) com aporte de R$ 
19,3 milhões e contrapar-
tida do Tesouro Municipal 
(R$ 3,3 milhões).

No contrato assinado 
com o BNDES, de valor 
total de R$ 40 milhões, 
as verbas do PMAT fo-
ram destinadas também 
a outras benfeitorias, 
como reforma de seis 
secretarias, aquisição de 
veículos para fiscaliza-
ção de obras, Capacitação 
de servidores, implanta-
ção do ponto biométri-
co, vigilância eletrônica 
de prédios Públicos e 
modernização da infra-
estrutura da Tecnologia 
da Informação (TI). Esse 
último investimento, em 
especial, tem viabilizado 
a digitalização de 15 mi-
lhões de documentos do 

acervo da Prefeitura.
O novo prédio abriga 

as secretarias da Casa 
Civil; Governo; Articu-
lação Política; Comuni-
cação; Planejamento e 
Regulação Urbana; Meio 
Ambiente e Sustentabili-
dade; Projetos e Captação 
de Recursos; Transparên-
cia, Fiscalização e Contro-
le; Trabalho; Procurado-
ria; Licitação e Compras e 
Desenvolvimento Econô-
mico. O contrato da Pre-
feitura com o BNDES para 
construir a Cidade Admi-
nistrativa de Aparecida 
foi assinado em 2016, na 
gestão do ex-prefeito Ma-
guito Vilela.

Também fazem parte 
da Cidade Administrativa, 
que abriga agora o novo 
prédio e a praça de lazer, 
o data center e a nova 
Central de Videomonito-
ramento, as secretarias 
da Fazenda, Administra-
ção e Recursos Humanos; 
Ciência e Tecnologia; In-
fraestrutura e a secreta-
ria executiva de Cultura 
e Turismo. “Vamos eco-
nomizar mais de R$ 150 
mil reais e teremos aqui 
essa grande Cidade Ad-
ministrativa, que será um 
marco de gestão públi-
ca com a administração 
municipal fazendo cada 
vez mais pela população”, 
comentou o secretário da 
Fazenda, André Luis Rosa. 

Atendimento 
Dentro da nova Cidade 

Administrativa funciona-
rá também, no andar tér-
reo, uma unidade do Ser-
viço de Atendimento ao 

Cidadão (SAC). A agência 
da Prefeitura está equi-
pada com 22 guichês, que 
realizarão atendimentos 
simultâneos, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h30, sem intervalo para 
almoço. Para conforto do 
contribuinte, a sala pos-
sui grandes televisores 
controladores de senhas 
e ambiente climatizado 
com eficiente sistema de 
ar-condicionado.

Superintendente de 
Receitas Tributárias, Ana 
Paula Vilela destaca 
que esse novo ponto de 
atendimento, além de 
oferecer os serviços reali-
zados no SAC do Centro, 
vai agregar serviços das 
secretarias de Planeja-
mento e Regulação Ur-
bana e de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade. “Essa 
novidade vai proporcio-
nar mais comodidade 
para o cidadão, que não 
terá mais que se deslocar 
entre vários locais para 
resolver suas demandas 
com a Prefeitura”, salienta 
Ana Paula.

Lazer e convivência
A Cidade Administra-

tiva de Aparecida é tam-
bém um local convidativo 
para o lazer. Na praça de 
convivência construída 
em frente ao prédio, a 
população pode aprovei-
tar a academia aberta e 
o amplo espaço para fa-
zer esportes ao ar livre, 
piqueniques ou passeios 
com as crianças e ani-
mais de estimação. E em 
consonância com o pro-
jeto Cidade Inteligente, 

que busca, entre outras 
medidas, prover os mora-
dores com facilidades do 
universo digital, a praça 
possui uma árvore foto-
voltaica. Esse mecanismo 
tem tomadas USB que re-
carregam smartphones e 
computadores portáteis.

Além do belo paisa-
gismo, a praça tem ainda 
duas fontes, que ajudam 
a embelezar ainda mais 
esse novo cartão pos-
tal de Aparecida. Quem 
gosta de andar de skate 
e patins pode aproveitar 
os 12 mil m² de piso de 
concreto polido do local, 
que é ideal para essa prá-
tica esportiva. Os adeptos 
da caminhada e do pedal 
também estarão servidos 
na pista de caminhada e 
na ciclovia à disposição 
na praça. Em breve, com 
a futura instalação de 
três quiosques, a praça 
poderá se tornar um polo 
gastronômico a céu aber-
to, já que haverá espaço 
também para o estacio-
namento e funcionamen-
to de food trucks.

Aniversário 
Durante a solenidade 

os servidores e autorida-
des presentes cantaram 
Parabéns à Você para o 
prefeito Gustavo Menda-
nha, pois neste segunda-
-feira, 07, ele comemora 
mais um ano de vida. A 
comemoração do aniver-
sário do gestor municipal 
contou ainda com café 
da manhã antes do início 
dos trabalhos no novo 
prédio da Cidade Admi-
nistrativa.

Inaugurado oficialmente na manhã 
desta segunda-feira, 07, o novo 
prédio da Cidade Administrativa da 
Prefeitura de Aparecida será a sede 
dos gabinetes do prefeito e do vice-
prefeito, 11 secretarias e o Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (SAC)
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Dia Das cRiaNÇas
Para trazer ainda mais alegria e diversão para o Dia das 
Crianças, O Boticário selecionou produtos incríveis em 
kits imperdíveis para encantar os pequenos e deixar o 

momento do banho e cuidados pessoais ainda mais 
especiais depois um dia cheio de brincadeiras. Pensando 

que os pequenos opinam - agora mais do que antes 
- durante o processo de compra, a marca apresenta 

sugestões das linhas Boti Baby, Dr. Botica e Sophie, todas 
conhecida por serem testadas dermatologicamente e 

indicadas para faixas etárias diferentes.

MaNoBRisTa
Com a promoção “Manobrista Grátis”, o Flamboyant 
Shopping criou um formato especial para receber os 

frequentadores de seu polo gastronômico no almoço 
executivo. Devido ao sucesso, o empreendimento acaba 

de estender o período para quem deseja aproveitar a 
comodidade, agora disponível de 1º de outubro a 29 de 

novembro, sempre de segunda a sexta-feira (exceto 
sábados, domingos e feriados). Pode ter acesso ao 

benefício de estacionar no Valet descoberto/coberto 
pelo valor do estacionamento convencional e ainda 

ganhar como cortesia o serviço de manobrista, o cliente 
que consumir o valor mínimo de R$ 60 em um dos 

10 restaurantes do polo gastronômico do shopping 
(confira lista de participantes abaixo). Para tanto, a  saída 

do empreendimento deverá ocorrer  até às 15h. Mais 
informações sobre o regulamento da promoção estão 

disponíveis no site www.flamboyant.com.br

ReiNauguRaÇão
A clínica Yana Estética será reinaugurada no próximo 

dia 16 de outubro, a partir das 17h, em um coquetel 
para convidados. O centro de estética conta com 

oito profissionais altamente qualificados em áreas 
distintas para o corpo e rosto, que oferecem serviços 

como; massagens, tratamentos para celulites e 
estrias, carboxiterapia, vibrocell e tratamento capilar. 

Para a face tem tratamentos de rejuvenescimento, 
pelling químico e de diamante, micro-agulhamento, 

máscaras, esfoliação, leds, botox, preenchimento, 
radiofrequência, revitalização e higienização. A 
empresa foi inaugurada em janeiro de 2018 no 

Setor Marista e agora passará a funcionar em novo 
endereço, no Setor Sul. A mudança foi pensada para 

melhor atender aos clientes em um espaço maior, 
confortável e moderno.

ouTuBRo Rosa
No mês em que é realizada a campanha de 

conscientização e prevenção ao Câncer de Mama – o 
Outubro Rosa, o Mega Moda Park preparou uma 

programação especial com diversas atividades gratuitas, 
que acontecerão ao longo do mês. Depois de abrir a 

agenda com a ação Atitude Rosa, no dia 05, o shopping 
terá palestras, bate-papos, pocket show e bazar solidário.

As ações do Mega Moda Park acontecerão na Praça de 
Eventos, com acesso gratuito. “Toda semana teremos 

uma novidade.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Embaixadores - O publicitário Lucas Mattos, CEO do Eskutaki Produções & Comunicações, organizou um 
almoço para a cantora Joelma e n a ocasião, Lucas e Joelma selecionaram um time de influenciadores que serão 
embaixadores da gravação do DVD, em Goiânia, no próximo dia 12 de novembro, na Atlanta Music Hall. 

Premiação - Os gestores do Passeio das Águas Shopping 
Arthur Lapa, Fabio Segura, Rommel Sena e André Kfouri 
foram premiados na categoria Marketing, entre 31 shoppings 
inscritos na Convenção de Lideranças 2019 Aliansce Sonae, 
com o case do apoio à realização da 1ª Campus Party 
realizada dentro de um shopping no mundo. 

2 3

4

Aniversário - A empresária Sueli Ribeiro, 
comemorou seu aniversário e na ocasião recebeu 
amigos e familiares para a celebração de mais um 
ano de vida, na fazenda da família Ribeiro. 
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Comemoração - As irmãs Cris e Elaine de Melo fizeram 
a comemoração de aniversário no último sábado no 
Mezzanino Louge em Anápolis. 
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Dia 16/10 – quarta-feira
18h30 – Centro Municipal de Cul-
tura Goiânia Ouro (Café Cultura)
TanGoiânia – cenas curtas de tan-
go pela cidade
Tango Salão em Pauta (GO)
Dança, 12 min., livre 
19h – Centro Municipal de Cultura 
Goiânia Ouro
O Príncipe
Indelicada Cia. Teatral (GO)
Teatro, 45 min., Livre 
21h – Centro Cultural UFG
Cru - Grupo Ateliê do Gesto (GO)

Dança, 50 min., 14 anos
Dia 17/10 – quinta-feira
19h – Centro Cultural UFG
Gato negro
Cia. De Teatro NU Escuro (GO)
Teatro, 50 min., 15 anos
21h – Centro Municipal de Cultura 
Goiânia Ouro
Prego na testa
Parlapatões (SP)
Teatro/Comédia, 80min, 14 anos
Dia 18/10 – sexta-feira
17h30 - Rua Setor Pedro Ludovico
Donde estão as estrelas

Grupo Teatro que roda (GO)
Teatro de Rua, 50 min. Livre
19h – Centro Municipal de Cultura 
Goiânia Ouro
Jogo da verdade
Grupo de Teatro Guará (GO)
Teatro, 30min., Livre
21h – Teatro Goiânia
Estou sem silêncio
Quasar Cia. De Dança (GO)
Dança, 55 min., 10 anos
Dia 19/10 – sábado
16h30 – Parque Flamboyant
Oração ao tempo

Modernidades (GO)
Dança, 13 min., livre
17h – Parque Flamboyant
Astrolábio, acima do horizonte
Circo Pirata Show (SC)
Teatro de Rua, 55 min., Livre
19h – Centro Municipal de Cultura 
Goiânia Ouro
À sombra de Dom Quixote
Coletivo Miasombra (GO)
Teatro de Rua, 40 min., Livre
Ingresso: 20,00 inteira e 10,00 meia
21h – Teatro Goiânia
Predicativo do sujeito

Projeto Caixa de Memórias (GO)
Dança, 26 min., 10 anos
Dia 20/10 – domingo
10h30 – Feira do Cerrado
No meio do caldeirão
Cia. Ju cata-histórias (GO)
Narração de histórias + música + 
cultura, 40 min., 6 anos
11h – Feira do Cerrado
Charanga dos palhaços
Asas do Picadeiro (GO)
Performance, 30 min. Livre
16h30 – Centro Cultural UFG
Defloorislava

Grupo Imagem (GO)
Teatro, 10 min. Livre
17h – Centro Cultural UFG
Tem um dragão aqui!
Casa 107 (GO)
Teatro, 45 min., 7 anos
19h30 – Rua em Frente o Teatro Goiânia
Jogo da Verdade
Zabeta Criações (GO)
Performance, 20 min., Livre
20h – Teatro Goiânia
A invenção do Nordeste
Grupo Carmin (RN)
Teatro, 40 min., 12 anos

Confira a programação Completa Do festival goiânia em Cena:

Cultura

Festival Goiânia em Cena chega à 17ª edição

o 17º Festival Inter-
nacional de Artes 
Cênicas Goiânia 

em Cena, promovido pela 
Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura (Secult), 
acontece entre os próxi-
mos dias 16 e 24 de outu-
bro como parte da progra-
mação do aniversário de 
86 anos de Goiânia. Serão 
nove dias de espetácu-
los cênicos de produção 
local, nacional e interna-
cional apresentados em 
diversos locais da cidade, 
além de oficinas, rodas de 
conversas e performan-
ces. Quem quiser partici-
par da programação, bas-
ta trocar um livro literário 
por um ingresso.

Neste ano, o festival 

é realizado com o tema 
“[Re]existências Poéticas”. 
De acordo com a direto-
ra de eventos da Secult, 
Marci Dornelas, o festival 
traz atrações que com-
põem uma programação 
antenada com a contem-
poraneidade: “Estamos 
[Re]inventando e ocupan-
do espaços com múltiplas 
poéticas, criando pontos 
de encontro, convivên-
cias artísticas e trocas 
de experiências, aproxi-
mando artistas e públi-
cos por toda a cidade.”

Tradicional no calen-
dário cultural da capital, 
o Goiânia em Cena tem se 
configurado, a cada edi-
ção, como uma ação de 
política pública, que fo-
menta e fortalece a cena 

local por meio da valori-
zação cênica, além de es-
timular artistas, técnicos 
e estudiosos na criação 
e produção de conheci-
mento. “Mais uma vez, 
estamos promovendo, 

incentivando e valorizan-
do a cultura. Este festival, 
em especial, traz atra-
ções de fora, nacionais e 
internacionais, além das 
maravilhosas produções 
goianas. Para nós, en-

quanto gestão Iris Re-
zende, um grande desa-
fio, mas também motivo 
de muito orgulho ter em 
nossa cidade mais um 
evento cultural como 
este, ainda mais no mês 

de seu aniversário. Serão 
nove dias de teatro, de 
arte para o nosso povo 
goianiense. E de forma 
gratuita”, declarou o se-
cretário municipal de 
Cultura, Kleber Adorno.

Espetáculos locais, nacionais 
e internacionais integram a 
programação do tradicional 
evento de artes cênicas. Festival 
faz parte das comemorações 
do aniversário de Goiânia
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Crianças e jovens

McDia Feliz arrecada mais de R$ 24 milhões para projetos 
do Instituto Ronald McDonald e Instituto Ayrton Senna
A maior franquia indepen-
dente do McDonald’s no 
mundo, a Arcos Dorados, 
informa que a 31ª edição 
do McDia Feliz arrecadou 
o valor total de R$ 24.263 
milhões. A campanha, uma 
das maiores do Brasil em 
arrecadação de fundos em 
prol de crianças e jovens, 
demonstrou mais uma 
vez a força da solidarie-
dade e engajamento de 
milhares de brasileiros.

“O McDia Feliz não 

é mais uma ação só do 
McDonald’s, durante es-
sas mais de três décadas 
a sociedade abraçou a 
causa junto conosco. Só 
tenho a agradecer aos 
institutos e seus voluntá-
rios, nossos fornecedores, 
franqueados, empresas 
parceiras, funcionários e, 
principalmente, aos nos-
sos clientes que trans-
formaram o Big Mac num 
poderoso instrumento de 
solidariedade. Como lí-

deres do mercado, temos 
o privilégio e a respon-
sabilidade de viabilizar 
movimentos de impacto 
como este”, afirma Pau-
lo Camargo, presidente 
da Divisão Brasil da Ar-
cos Dorados.

Neste ano, o evento 
aconteceu no penúltimo 
sábado de agosto, dia 24, 
e todo o valor arrecadado 
através da venda do icô-
nico sanduíche Big Mac, 
exceto alguns impostos, 

será destinado aos proje-
tos de combate ao câncer 
infantojuvenil apoiados 
pelo Instituto Ronald 
McDonald e para projetos 
de incentivo à educação 
promovidos pelo Institu-
to Ayrton Senna.

“Em mais um ano da 
campanha, vimos a união 
de voluntários, parceiros, 
celebridades, clientes, 
franqueados e a sociedade 
em prol da nossa causa. O 
McDia é construído com 

amor e com a certeza que 
cada um precisa fazer a 
sua parte para ampliar as 
chances de cura para as 
nossas crianças e adoles-
centes com câncer no Bra-
sil. Cada Big Mac conta!”, 
destaca Francisco Neves, 
superintendente do Insti-
tuto Ronald McDonald.

“O McDia Feliz mostrou, 
mais uma vez, toda sua for-
ça e capacidade de engajar 
as pessoas: dos incríveis 
colaboradores e franque-

ados do Sistema McDonal-
ds, aos clientes, parceiros e 
sociedade – todos compro-
metidos em dar aos nossos 
jovens a oportunidade de 
ter educação de qualidade. 
Afinal, não há como pensar 
no futuro do nosso país 
sem pensar em educação. 
É um privilégio para o Ins-
tituto Ayrton Senna fazer 
parte dessa grande ação! ”, 
diz Thiago Fernandes, dire-
tor de Negócios do Institu-
to Ayrton Senna.
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
legalveículos

carros

uNo WaY 1.0 BRANCO 2014 
COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO 
DONO ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(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 + Prestação de 
518,00. Consultor de vendas : 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 GA-
RANTIA DE FÁBRICA ÚNICO 
DONO 2.0 FLEX WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 
AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS 
ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP: (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 compromisso pelo 
WhatsApp. Mais Informações : 
Tell/What : (062) 98550-9156. 
Consultora de Vendas: 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 PORTAS 
1.0 SOLEIL R$8.800,00 WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN Ex 11.188,00 R$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: 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 
COMBUSTIVEL PQ IND. JOAO 
BRAZ. Maiores informações 
Fone: (62) 3573-4674/9375-
5216/8415- 1031

biZ 125 es 0 Km Entrada + 

Parcelas de 218,41 R$ & oNix 

0 Km. Entrada + Parcelas de 

592,83. Consultora de Ven-

das: Cida Bueno WhatsApp : 

(062) 98190-0363.

serviços

oFiciNa de teatro Negro 
Realização:CIA TEATRAL ZUMBI 
DOS PALMARES - Professor: 
Paulo Vitória /setor Sul. In-
scrições: (62) 9219-20 33 / (62) 
8510 7260 ou 3432-0001

Camile

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Enviados - camile.carvalhocc1@gmail.com - Gmail https://mail.google.com/mail/u/0/#sent?projector=1

1 de 1 11/09/2019 08:27

Camile

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Enviados - camile.carvalhocc1@gmail.com - Gmail https://mail.google.com/mail/u/0/#sent?projector=1

1 de 1 11/09/2019 08:27
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futebol feminino

Em duelo inédito, Seleção Brasileira 
enfrenta Polônia nesta terça, em Kielce

nesta terça-feira 
(8), a Seleção Fe-
minina escreverá 

mais um novo capítulo 
da sua história, após a 
vitória diante da Ingla-
terra. Pela primeira vez o 
Brasil irá enfrentar a Po-
lônia. Pelo lado adversá-
rio, o jogo ganha contor-
nos ainda maiores, será 
uma inédita oportuni-
dade de enfrentar uma 
equipe sul-americana. 

Já na casa das adver-
sárias, a técnica Pia Sun-
dhage comandou nesta 
segunda (7) o último 
treino antes do duelo. 
A comandante do Brasil 

priorizou alguns traba-
lhos de finalização e co-
letivo em campo reduzi-
do. A Seleção Feminina 
enfrenta a Polônia nesta 
terça (8), às 15h15 (Horá-
rio de Brasília), na Suzuki 
Arena, em Kielce (POL). A 
partida será transmitida 
ao vivo pelo Sportv. 

Na expectativa do 
duelo inédito, a late-
ral Tamires projeta um 
duelo equilibrado e 
destaca a força física 
das adversárias. 

- Vai ser mais um 
jogo difícil, a Polônia 
tem algumas jogadoras 
que atuam em clubes 

de expressão na Europa, 
como Wolfsburg e Pa-
ris Saint-Germain. Com 
certeza será um jogo 
muito equilibrado e 
parecido com o da In-
glaterra, porque todas 
elas são muito forte 
fisicamente. Espero que 
a gente possa colocar 

nossas ações em jogo e 
sair com o resultado po-
sitivo - analisa Tamires.

Um dos destaques do 
Brasil no jogo diante da 
Inglaterra, a defensora 
analisou os primeiros 
meses sob o comando 
de Pia. Foi dos pés da la-
teral que saiu o primeiro 

gol do Brasil na partida 
do último sábado. 

- A Pia está passando 
muito bem para o time 
a metodologia dela, ela 
vem conversando bas-
tante sobre o que pre-
cisamos melhorar. Aos 
poucos estamos assimi-
lando e já demonstran-

do dentro de campo. Já 
mostramos um pouco 
desse trabalho no jogo 
diante da Inglaterra. Es-
tamos confiantes nesse 
trabalho e procuramos 
fazer da melhor forma 
possível quando esta-
mos dentro de campo - 
acrescentou.

Lateral Tamires projetou duelo 
com as polonesas e destacou 
pontos fortes das adversárias. 
Partida será às 15h15 (Horário de 
Brasília) na Suzuki Arena, em Kielce
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