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confusão poR pouco

É melhor já ir se acostumando. O próprio presidente já disse 
publicamente que é assim e não vai mudar. Uma confusão 
por semana, no mínimo. Essa é a regra. No episódio Marielle, 
a citação presidencial no caso pelo depoimento de um por-
teiro é fato. A Globo, então, não errou. Assunto tratado com 
os maiores melindres do mundo. Dias Toffoli está sentado 
no pedido dos investigadores no STF, o xerifão do MP, Aras, 
só despachou depois da confusão e o próprio Ministério Pú-
blico do Rio foi obrigado a reconhecer que não há qualquer 
elemento que ligue Jair Messias ao caso.
 
GuERRa
Depois dos ânimos exaltados, cada qual ao seu estilo, 
acabou recuando. Jair e Globo.
 
sobRou
Para o porteiro, provavelmente cidadão humilde, que 
vai ter que rebolar para explicar o resto da história. 
Para o governador Wilson Witzel, que saiu pela tan-
gente e não explicou tudo, especialmente a conversa 
que teria tido com Jair.

aliado, aliado
Historicamente, aliado costuma dar mais trabalho do 
que opositor. Em dez meses de mandato, Jair Messias 
já promoveu ou presenciou o afastamento do próprio 
Witzel, de Dória e de Bivar, entre outros. Em Goiás, De-
legado Waldir rompeu logo no início do ano com o go-
vernador Ronaldo Caiado (DEM). Tentou levar os com-
panheiros do PSL. Mas não deu certo. Íris perdeu o vice 
Major Araújo em Goiânia antes da posse. Em 1999, no 
primeiro ano de mandato, o então governador Marconi 
Perillo (PSDB) arrumou encrenca com Caiado, Pedrinho 
Abrão e Roberto Balestra, que foram os seus principais 
apoiadores. Coisas da política. 

VicE Vapt Vupt
Na discussão do Marco Regulatório do Saneamento, 
Delegado Waldir se apresentou como vice-líder do PSL, 
pedindo a palavra. Antes do final da sessão, tinha caído 
de novo. 

REflExo
A crise entre Jair Messias e Bivar está emperrando a pre-
paração do PSL para as eleições do ano que vem. É preci-
so definir quem vai ficar com a chave do cofre, pra depois 
dividir o bolo e saber qual estrutura cada diretório terá 
para a campanha. 

REfoRço
Rodrigo Maia comandou reforço de caixa para as 
emendas parlamentares em ano de campanha. Cada 
parlamentar continua tendo seus R$ 15 milhões em 
emendas para aplicar nas bases. São obrigatórias. 
Para o ano que vem, passam a ter o mesmo caráter 
às emendas de bancadas. Coisa de R$ 270 milhões, em 
média, para cada Estado.

comoção
Doverlândia parou para o adeus à prefeita Zilda Rezen-
de, a Zildinha. Ela caiu da mula em uma comemoração 
da cidade e ficou internada durante dois meses no Hu-
gol. Lamentável.

bola incEntiVada
Avança na Alego projeto do deputado Vinicius Cir-
queira (Pros) para criar o Gol de Placa. A ação seria 
desenvolvida pelo governo estadual para apoiar e 
modernizar os clubes filiados à Federação Goiana de 
Futebol.

EmpREEndEdoR

“O Segredo do Crescimento dos Pequenos e Médios 
Negócios” foi o tema do primeiro jantar empresarial 
promovida pela AJE Goiânia. Subsecretário de Assuntos 
Metropolitanos, Everton Correia comandou a conversa 
no Nativas Grill. Na foto, Everton aparece no meio do 
presidente da AJE, Marcus Siekierski e do diretor político 
da entidade, Donalvam Maia.

psoRíasE
Sociedade Brasileira de Dermatologia dedica a manhã 
desta quinta a discussões sobre a doença. No Hospital 
das Clínicas da UFG.

diGital
Termina nesta quinta o período de inscrições à maratona 
de empreendimento digital, destinada a crianças e ado-
lescentes. Acontece nos dias 9 e 10, no Bouganville.

O amigo Leonardo Porto 
Sebba está participando de 
treinamento em cirurgia 
por robótica, no Hospital 
Sírio Libanês, com renoma-
dos especialistas com ob-
jetivo de proporcionar aos 
pacientes passar por pro-
cedimentos complexos por 
meios minimamente inva-
sivos, possibilitando assim 
mais rápida reabilitação. 

ExEmplo
Twitter não vai permitir propagando política. Para evi-
tar riscos e influência indevida no voto, segundo os ad-
ministradores da rede. 

GRand finalE
Gilberto Gil fechou, com chave de ouro, a temporada 
2019 do Flamboyant In Concert. Em plena forma, mos-
trou grandes sucessos da vitoriosa carreira. De “lindo” 
a “ministro” rolou de tudo um pouco na tietagem. A 
presença de figuras como Gil reforça o projeto como 
um dos principais da área cultural na cidade. 

marcelohel@gmail.com

“O povo sabe o que quer, mas também 
quer o que não sabe”.  (Gilberto Gil)

ficando mElhoR
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Caiado e Gracinha lançam 
Plataforma do Voluntariado da OVG 
com presença de Michelle Bolsonaro

Unir quem quer aju-
dar a quem precisa 
ser ajudado. Para 

fortalecer a cultura do 
voluntariado em Goiás 
e facilitar o acesso de 
quem tem interesse em 
contribuir com os progra-
mas sociais do Governo 
de Goiás, o governador 
Ronaldo Caiado, a pri-
meira-dama e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), Gracinha Caiado, 
e o vice-governador Lin-
coln Tejota lançaram ofi-
cialmente a Plataforma 
do Voluntariado nesta 
quarta-feira, dia 30.

Em discurso, Caidado 
destacou a importância 
fulcral da população se 
engajar nesse momento 
de recuperação do Es-
tado. “Não acredito em 
governo que trabalha 
sozinho. Precisamos ter a 
população ao nosso lado”, 
afirmou. O governador 
tem buscado despertar 
nos goianos sentimentos 
de união, solidariedade 
e companheirismo. “O 
Estado não pode enfren-
tar todos os problemas 
se não tiver o apoio dos 
servidores públicos e dos 
cidadãos”, completou.

A Plataforma do Vo-
luntariado está disponí-
vel no site da OVG (www.
ovg.org.br/voluntariado) 
e  integra o Programa 
Nacional de Incentivo 
ao Voluntariado, o Pátria 
Voluntária, desenvolvi-
do pelo Ministério da 
Cidadania e coordenado 
pela primeira-dama da 
República, Michelle Bol-
sonaro, que compareceu 
ao lançamento em Goiâ-
nia. Michelle não resistiu 
ao ritmo e encanto das 
meninas do projeto Arte 
e Inclusão e, ao lado de 
Gracinha, participou da 
apresentação de catira.

Michelle Bolsonaro 
destacou que a mobili-
zação da sociedade, por 

meio do voluntariado, 
permite que relações de 
confiança sejam estabe-
lecidas entre os cidadãos, 
o que amplia ainda mais 
a proteção das famílias 
em todos os níveis. “O 
chamado voluntário é 
um chamado no meu 
coração. Ao lado dos 
conselheiros do Pátria 
Voluntária, tenho traba-
lhado em prol da popu-
lação vulnerável. Ao for-
talecer o voluntariado, 
podemos implementar 
ações verdadeiramente 
transformadoras para o 
nosso Brasil”, assegurou.

“Com muita honra, 
digo que Goiás foi o 
primeiro Estado a fazer 
essa parceria com o pro-
grama Pátria Voluntária. 
Vamos trabalhar juntos 
e levar a quem precisa 
a mão do Estado e do 
País”, declarou Gracinha, 
que contou: todos os es-
tados estão convidados 
a integrar essa parceria, 
cuja missão é fazer a di-
ferença na vida das pes-
soas, especialmente as 

mais carentes.
Em Goiás, essas fa-

mílias já têm recebido, 
desde janeiro, atenção 
especial do Grupo Técni-
co Social de Goiás, pre-
sidido por Gracinha, com 
trabalhos realizados de 
forma integrada pelas se-
cretarias estaduais. “Nos-
so mandato tem prazo de 
validade. Caiado e eu só 
alcançaremos a vitória se, 
ao final dele, estarmos de 
cabeça erguida e souber-
mos que valeu a pena.”

Secretária de Desen-
volvimento Social, Lúcia 
Vânia ressaltou que gra-
ças ao apoio na esfera fe-
deral, o Governo de Goi-
ás tem conduzido vários 
projetos. Um exemplo é 
o Criança Feliz, em que 
as famílias têm crianças 
em situação de vulnera-
bilidade, principalmente 
crianças de 0 a 4 anos. 
“Nós temos também di-
rigido pelo Ministério 
da Cidadania a questão 
do socioeducativo, que é 
uma das prioridades do 
governador Caiado, que 

quer fazer dessa área 
uma referência nacional.”

Ferramenta digital
A Plataforma do Vo-

luntariado reunirá infor-
mações sobre os progra-
mas desenvolvidos pela 
OVG, como o “Meninas de 
Luz” e o “Tecendo o Fu-
turo”, além dos projetos 
das mais de 500 entida-
des sociais que atendem 
goianos de todas as regi-
ões. A ferramenta digital 
permitirá ao voluntário 
contribuir de diversas 
maneiras, seja com do-
ações financeiras, mate-
riais e equipamentos es-
pecíficos, ou mesmo com 
horas de trabalho.

De acordo com a di-
retora-geral da Organi-
zação, Adryanna Melo 
Caiado, a ferramenta di-
gital facilitará o acesso a 
informações e servirá de 
ponte entre as pessoas 
que precisam de ajuda e 
aquelas que se dispõem 
a ajudar. “A plataforma vai 
mostrar o passo a passo 
de como apoiar as insti-

tuições, como obter infor-
mações sobre o volunta-
riado e como se capacitar 
para essas atividades. É 
um passo importantíssi-
mo para resgatar o sen-
timento de solidariedade 
em nosso Estado”, explica.

Na Plataforma, a OVG 
irá divulgar cursos de 
capacitação e vagas ofe-
recidas para os voluntá-
rios; realizar campanhas 
de arrecadação e doação 
para ajudar entidades e 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 
Empresas e entidades 
civis organizadas pode-
rão adotar programas e 
pessoas atendidas pela 
Organização, ajudando a 
custear as atividades que 
a OVG desenvolve em 
suas unidades.

Com direito a bolo e 
“Parabéns para Você”, du-
rante o evento também 
foi celebrado o aniversá-
rio de 72 anos da OVG. 
Criada em 1947 por um 
grupo de mulheres liga-
das à igreja católica, a 
instituição passou a ter, 

na década de 1960, a 
primeira-dama do Estado 
como presidente.

Também estiveram 
presentes à solenidade o 
vice-governador Lincoln 
Tejota e sua esposa, a 
deputada estadual Pris-
cilla Tejota; a primeira-
-dama do Distrito Fede-
ral, Mayara Noronha; a 
diretora-geral da OVG, 
Adryanna Caiado; Kami-
la Vieira, esposa do pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa; o defensor 
público geral do Estado, 
Domilson Rabelo; os de-
putados estaduais Char-
les Bento e Cairo Salim; 
os secretários de Estado 
Fábio Cammarota (Se-
cretaria Geral da Gover-
nadoria), Rodney Miran-
da (Segurança Pública), 
Rafael Rahif (Esporte e 
Lazer), Adriano Rocha 
Lima (Desenvolvimento 
Econômico e Inovação), 
Edival Lourenço (Cultu-
ra), Valéria Torres (Co-
municação),  e tenente-
-coronel Luiz Carlos de 
Alencar (Casa Militar).

Participaram ainda 
o chefe de Gabinete de 
Gestão da Governadoria, 
Lyvio Luciano; os presi-
dentes José Roberto Leão 
(Agência Brasil Central), 
José Essado (Agrodefesa), 
Marcos Cabral (Codego), 
Rivael Aguiar (Goiás Fo-
mento), Gilvan Cândido 
(Goiasprev), Silvio Fer-
nandes (Ipasgo), Denes 
Pereira (Iguego) e Vanu-
sa Valadares (Ceasa); ; 
o diretor-presidente da 
Fundação de Previdência 
Complementar do Brasil 
Central-Prevcom-BrC, Ed-
son Ronaldo Nascimento; 
o chefe de gabinete da 
Governadoria, Paulo Vi-
tor; além do presidente 
do Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Hebert Batis-
ta; de prefeitos, prefeitas 
e primeiras-damas de 
municípios goianos.

Primeira-dama da República esteve em Goiânia no evento que 
celebrou ainda os 72 anos da entidade. Ao lado de Lincoln Tejota, 

Caiado reiterou convite à população para se engajar na recuperação 
do Estado: “Não acredito em governo que trabalha sozinho”
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Prefeitura abre a quarta unidade Atende Fácil

Parte da agenda co-
memorativa dos 
86 anos da Capital, 

o prefeito Iris Rezende 
inaugura nesta quinta-
-feira, 31, a quarta Atende 
Fácil, central de relacio-
namento presencial com 
a Prefeitura de Goiânia. 
Instalada no Setor Mo-
rada do Sol, a unidade 
Mangalô é a segunda 
viabilizada por meio de 
parceria com o setor pri-
vado e reflete o plano de 
expansão da rede própria, 
coordenado pela Secreta-
ria Municipal de Finanças 
(Sefin) com objetivo de 
pulverizar os locais de 
atendimento aos muníci-
pes. A meta é alcançar to-
das as regiões da cidade.

Com capacidade de 
atendimento de 300 cida-
dãos por dia, a viabilização 
da Atende Fácil Mangalô 
teve custo zero aos cofres 
públicos. Coube à prefeitura 
apenas a estruturação da 
equipe, a gestão do atendi-
mento e a manutenção do 
espaço. Todas as despesas, 
como obras físicas, mobi-
liário e rede lógica, foram 
custeadas pela Galeria 
Dona Beti, onde a unidade 
está instalada. “O conceito 
de união é o sinônimo e o 
fio condutor da Atende Fácil 

Mangalô. É isso que simbo-
liza todo o processo que nos 
possibilitou chegar à quarta 
central de relacionamento 
com a prefeitura e também 
à forma como opera a Aten-
de Fácil. O resultado deste 
trabalho conjunto, dessa 
integração entre setores 
público e privado, é a inau-
guração de uma unidade 
moderna, organizada, con-
fortável para funcionários 
e cidadãos, planejada, bo-
nita e, sobretudo, eficiente. 
A Atende Fácil Mangalô 
começa as atividades nes-
ta quinta-feira já extrema-
mente preparada para dar 
resolutividade às demandas 
dos cidadãos”, avalia o se-
cretário de Finanças de Goi-
ânia, Alessandro Melo.

A Atende Fácil Mangalô 
é a primeira instalada na 
Região Noroeste da Ca-
pital. As outras três estão 
situadas nas regiões Cen-
tral e Sul. Os esforços do 
poder público municipal, 
no entanto, são para levar 
Atende Fácil a todas as re-
giões de Goiânia. O plano 
de expansão visa qualificar 
o atendimento ao público, 
reduzir o tempo de espera 
e aperfeiçoar as respostas 
às demandas específicas 
do município. A Secretaria 
Municipal de Finanças, in-

clusive, já negocia a aber-
tura de outras unidades 
com o setor privado. A ex-
pectativa é que a quinta 
Atende Fácil seja inaugu-
rada já no primeiro semes-
tre do próximo ano. “Espe-
ramos que o sucesso que 
tanto perseguiremos para 
a Atende Fácil Mangalô, a 
exemplo do que ocorreu 
com as outras unidades, 
nos conduza a novas e 
cada vez mais numero-
sas conquistas como esta. 
Queremos que esta central 
inaugure novos tempos na 
história do relacionamen-
to entre prefeitura e cida-
dãos da região Noroeste, 
nos leve a outras unidades 
semelhantes pela cidade, 
nos direcione a novas par-
cerias como esta, entre a 
Prefeitura de Goiânia e a 
Galeria Dona Beti e, prin-
cipalmente, nos permita 
qualificar ao máximo a 
resposta que os cidadãos 
tão justamente esperam 
do poder público”, diz.

Funcionamento
A Atende Fácil Manga-

lô funcionará de segunda 
a sexta-feira das 7 às 19 
horas. Aos sábados e pon-
tos facultativos a opera-
ção será das 7 às 12 horas. 
Ao todo, 29 servidores da 
prefeitura prestarão ser-
viço na nova unidade que 
deve atender cerca de 12 
bairros da região Noroes-
te, a exemplo do Parque 
Tremendão, Setor Alto do 
Vale, Residencial Maringá 
e Vila Finsocial. Na área de 
abrangência da central re-
sidem aproximadamente 
180 mil cidadãos.

A rede Atende Fácil 
oferta à população mais 
de 300 serviços relacio-
nados às secretarias de 
Planejamento Urbano e 
Habitação (Seplanh); De-
senvolvimento Econômico, 
Trabalho, Ciência e Tecno-
logia (Sedetec); Trânsito, 
Transportes e Mobilidade 
(SMT), além da Finanças 
(Sefin), da Agência Muni-

cipal de Meio Ambiente 
(Amma), da Companhia de 
Urbanização de Goiânia 
(Comurg) e da Vigilância 
Sanitária. Nela é possível 
se cadastrar no Sistema 
Nacional de Emprego 
(Sine), formalizar como 
Microempreendedor Indi-
vidual (MEI), parcelar débi-
tos e, entre outros, se ins-
crever no programa Minha 
Casa Minha Vida.

Os atendimentos são 
realizados por meio de se-
nha e há mecanismos de 
avaliação do serviço pres-
tado pelos servidores. In-
clusive, ao longo de 2018 
as Atende Fácil realizaram 
quase 320 mil atendimen-
tos com uma média de sa-
tisfação dos usuários que 
atingiu 99,63%, percentual 
acima de outras unidades 
com formato semelhante. 
O atendimento individual 
e a infraestrutura tiveram 
as melhores avaliações 
por parte dos cidadãos. O 
tempo de espera também 

está entre itens bem ava-
liados. Na unidade do Paço 
Municipal, o tempo médio 
de espera em 2018 foi de 
10 minutos. Na da Cidade 
Jardim, de cinco minutos.

Uma das principais di-
ferenças das centrais da 
Prefeitura de Goiânia em 
relação ao modelo padrão 
é que, para reduzir tem-
po de espera e impedir a 
ociosidade de um posto 
enquanto outro tem fila, 
os guichês funcionam em 
sistema de multiatendi-
mento. Isso significa que 
não há reserva de atendi-
mento por secretaria. To-
dos os guichês e funcioná-
rios estão preparados para 
atender à carteira completa 
de serviços prestados pela 
Atende Fácil. Além da Man-
galô, a prefeitura tem uni-
dades próprias de atendi-
mento no Paço Municipal, 
Park Lozandes; Shopping 
Cidade Jardim, bairro ho-
mônimo; e Antiga Estação 
Ferroviária, Setor Central.

Inauguração de central de 
relacionamento presencial 
na região Noroeste faz parte 
da agenda comemorativa do 
aniversário da capital
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Agentes de Trânsito atuarão em conjunto 
com a PRF na fiscalização do Anel Viário
Com o objetivo de melhorar 
a segurança no trânsito e a 
fiscalização do perímetro 
urbano do Anel Viário, foi 
assinado nesta quarta-feira, 
30, um acordo que autoriza 
os agentes de trânsito de 
Aparecida a atuarem tam-
bém no perímetro urbano 
da Go-060/Anel Viário. O 
termo conta com assinatura 
do prefeito de Aparecida de 
Goiânia, Gustavo Mendanha, 
e do superintendente Regio-
nal da Polícia Rodoviária Fe-
deral em Goiás (SRPRF-GO), 

Álvaro de Resende Filho. Na 
oportunidade, a PRF anun-
ciou ainda que fará a doação 
de duas viaturas e 50 celula-
res para o município.

De acordo com o supe-
rintendente da PRF em Goi-
ás, Álvaro de Resende Filho, 
o convênio com a Prefeitura 
permite a atuação dos dois 
órgãos no perímetro urbano 
do Anel viário. “Essa parceria 
irá fortalecer a fiscalização 
no Anel Viário, pois serão 
mais forças atuando e con-
sequentemente mais segu-

rança para a população. E 
nos colocamos à disposição 
para capacitação dos agen-
tes municipais na área da 
abordagem, sempre que for 
possível e necessário vamos 
contribuir”, destacou.

Em contrapartida, a Pre-
feitura concederá a PRF o 
acesso às câmeras de vide-
omonitoramento do Proje-
to Cidade Inteligente, que 
serão instaladas na rodovia 
federal. “Serão 600 novas 
câmeras que começam a 
ser instaladas no próximo 

mês. As câmeras contam 
com um moderno sistema, o 
“Olhos de Águia”, que possui 
software que faz a identifi-
cação de rostos e placas de 
veículos e serão instaladas 
em pontos estratégicos da 
cidade como avenidas de 
grande fluxo e manchas cri-
minais”, explicou o prefeito 
Gustavo Mendanha.

De acordo com o secretá-
rio Executivo de Mobilidade 
e Trânsito, Avelino Marinho, 
o Acordo de Cooperação 
Técnica e Operacional dá 

competência de autoridade 
de trânsito à SMTA para a 
fiscalização das normas de 
trânsitos nos trechos em 
que a natureza do tráfego 
seja similar a de perímetro 
urbano limitadas às cir-
cunscrições territoriais, e da 
arrecadação das infrações 
cometidas pelos motoristas, 
nos termos do artigo 25, da 
lei nº 9.503/97, do Código 
de Trânsito Brasileiro.

“Vamos contribuir para 
melhorar a segurança no 
trânsito nessa rodovia tão 

importante para Aparecida. 
Entre as ações delegadas ao 
município estão a execução 
de fiscalização, assim com 
as medidas administrativas 
cabíveis por infração de cir-
culação, fiscalização eletrô-
nica de velocidade. Também 
nos responsabilizaremos 
pelo atendimento dos aci-
dentes de trânsito ocorridos 
no perímetro delimitado 
no acordo de cooperação, 
lavrando o respectivo Bole-
tim de Acidente de Trânsito”, 
pontuou o secretário.
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aDolEscENTEs EM aÇÃo
A 2ª edição do “Hackathon Happy Code” será 

realizada nos dias 9 e 10 de novembro, no Shopping 
Bougainville. O evento é um desafio nacional de 

tecnologia para crianças e adolescentes de 6 a 14 
anos. A maratona de empreendedorismo digital 

está com as inscrições abertas até quinta-feira (31), 
em Goiânia. O evento ocorre, de forma simultânea, 
em 56 locais em todo o País. Participantes deverão 

pensar em soluções criativas sobre Games na 
Educação, que é o tema deste ano, e idealizar uma 

startup. Os vencedores ganharão prêmios. Os 
interessados devem se inscrever no site. Não há 

nenhum custo para os participantes, no entanto, o 
número de vagas é limitado. As inscrições podem 

ser feitas pelo link: http://bit.ly/Hackathon_Goiania

saMBa
Para fechar a programação do mês de outubro, 

o Quintal do Jajá promoverá uma roda de samba 
acústica nesta quinta-feira (31), com entrada 

gratuita para o público. A roda de samba começará 
às 20 horas, mas a casa estará aberta a partir das 

17h30, com um cardápio de bebidas e petiscos 
diversos. As opções de tira-gostos incluem filé 

de frango ao molho de catupiry, pastelzinho 
de camarão e bolinho de arroz com parmesão 

recheado com requeijão cremoso.

aBElHa RaiNHa
A maior indústria de cosméticos do centro-oeste e 

uma das maiores do mercado de vendas via catálogo 
do Brasil no seu segmento -, chega ao Araguaia 
Shopping com sua primeira loja conceito. Com a 

proposta de estar mais próxima do público, a ideia é 
que o consumidor tenha ao alcance das mãos todos 

os produtos de sucesso da marca. A chegada ao 
Araguaia Shopping coroa a modernização do negócio 

(que tem 30 anos de história) e o crescimento no 
cenário nacional de dermocosméticos, oferecendo 

mais postos de trabalho, proximidade da marca 
com os clientes e a possibilidade de venda direta 

e experimentação dos produtos em um espaço 
totalmente pensado para você!

BaR EM BaR
“Pra namorar, comemorar, saborear, encontrar 

e ser feliz. É pra todo mundo”. É este o tema 
escolhido pela Abrasel para a 13ª edição do festival 

Bar em Bar. Afinal, o bar tradicionalmente abriga 
o papo, o riso, o violão em festa, a contestação e 
a comemoração. Neste espaço tudo se conversa. 

Milhões de brasileiros não abrem mão de estar 
junto aos familiares e amigos no bar, uma instituição 

nacional que faz a alegria de todos. Em 2019, o 
evento acontece entre os dias 7 a 24 de novembro 

e conta com o patrocínio nacional da Ambev. Em 
Goiânia participam 31 restaurantes e na cidade de 

Pirenópolis sete. São pratos para duas ou até quatro 
pessoas, com preços promocionais, a partir de R$ 25.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Vencedora - A cantora e compositora Wynnie ganhou o prêmio de Música do Ano no Prêmio Multishow 
com a música “Atrasadinha”, sucesso na voz de Felipe Araújo com participação de Ferrugem.

Convidados - O gerente de vendas da Tropical Urbanismo, 
Rafael Bastos, e a corretora Edilamar Vilarino foram 
convidados e estiveram presentes para apreciar a 
exposição de bonsais realizada no Mirante Lado Alto do 
condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia.

2 3

4

Conversa inteligente - A convite da 
Rádio Bandeirantes Goiânia (820 AM), 
a arquiteta e urbanista Kamilla Santana 
participou do programa ‘Papo Aberto’ 
no último sábado (26/10).
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Novos rumos - Os cantores Maurício e 
Eduardo anunciaram na última semana a separação 
da dupla.  A partir de agora Eduardo segue com carreira 
solo e já tem um projeto engatilhado de um novo 
trabalho musical no segmento sertanejo.



6 quinta-feira, 31 DE OUTUBRO DE 2019entretenimento

Dança

Masculinidade, memórias e relações 
humanas no palco do Teatro Goiânia

Uma remontagem 
do renomado bai-
larino e coreógrafo 

Alex Soares, realizada ori-
ginalmente em 2012 será 
apresentada em Goiânia, 
nesta semana, pelo Pro-
jeto Caixa de Memórias. 
O tema: masculinidade, 
bem como as imposições 
da sociedade cheio de 
força, ironia, homofobia 
e machismo. Mais atual, 
impossível! Além dessa 
obra, dançada por seis 
homens e uma bailarina, 
o público ainda ganha 
uma coreografia inédita 
de Fabiano Lima.

Os espetáculos Pre-
dicativo do Sujeito, de 
Alex Soares e Lua de Vi-
nil, de Fabiano Lima, se-
rão apresentados nesta 
quinta (31) e sexta (1º) 
no Teatro Goiânia. Nos 
dois dias, as apresen-
tações estão marcadas 
para às 20 horas e os 
ingressos podem ser ad-
quiridos por R$ 20 intei-
ra e R$ 10 a meia. Quem 
levar 1kg de alimento 
não perecível também 
ganha direito à meia 
entrada. O projeto tem 
apoio do Fundo de Arte 
e Cultura de Goiás.

Predicativo 
do Sujeito

Seis bailarinos e uma 
bailarina sobem ao pal-
co do Teatro Goiânia, na 
noite deste sábado, para 
apresentação do espetá-
culo “Predicativo do Su-
jeito”, uma remontagem 
do renomado coreógrafo 
Alex Soares. O espetáculo 
é detalhista, tem humor 
sarcástico e a trilha sono-
ra conta com o clássico 
Bolero de Ravel. De forma 
sutil, os homens procuram 
estabelecer o conflito com 
suas personas e a busca 
pela anima – considerado 
como um lado ‘feminino’. 
Refere-se ao medo e fas-
cínio de entrar em contato 
com esse lado e suas im-
plicações, um lado oculto, 
mas determinante.

O coreógrafo Alex So-
ares explica que quando 
ele criou o espetáculo, 
em 2012, a sensação era 
outra e que hoje, a dis-
cussão ganhou força. “Em 
um trecho do espetácu-
lo temos um áudio feito 
com frases machistas que 
eu peguei na internet. Na 
primeira apresentação, há 
anos, lembro que algumas 
pessoas deram risada. Na 

semana passada, quando 
apresentamos no Goiânia 
em Cena, houve tensão. A 
gente percebe que houve 
amadurecimento do públi-
co, inclusive”, pontua Alex.

Ele faz questão de res-
saltar que a dança não é 
uma homenagem às ações 
machistas e homofóbicas, 
é um espelho do que acon-
tece e tem como objetivo 
criticar, ironizar, trazer dis-
cussão. “Esta é uma das pe-
ças que criei da qual mais 
gosto. É forte ter muitos 
homens no palco e estou 
feliz com essa remonta-
gem que foi proposta pelo 
Fabiano. Nas coreografias, 
é visível o embate sobre o 

que pode o homem, so-
bre se submeter, se per-
mitir, sobre uma luta in-
terna do que é feminino, 
e o que é humano.

“Pra mim, dançar esse 
espetáculo foi desde o iní-
cio um grande desafio. É 
uma movimentação mui-
to vigorosa e com muitos 
detalhes. Não é à toa que 
Alex Soares é um dos prin-
cipais coreógrafos brasilei-
ros na atualidade. Para a 
maioria dos homens é um 
tabu assumir as suas sen-
sibilidades e isso também 
é uma forma de entender 
nossas semelhanças e di-
ferenças”, completa o bai-
larino Marcus Nascimento.

Lua de Vinil
Em Lua de Vinil, a obra 

se vale da relação de fas-
cinação e fantasia que a 
lua traz ao homem. A ideia 
é trazer para a cena as 
memórias de cada indiví-
duo. Contemporaneidade, 
desequilíbrios e principal-
mente o tempo acelerado 
das relações humanas. Luz 
e sombra cortam o espaço 
criando novas relações de 
movimento e dança.

Fabiano Lima explica 
que nunca monta um es-
petáculo com uma ideia 
fixa para ser repassada ao 
público de forma unilate-
ral. “É muito mais sensorial, 
é sobre o que acontece no 

meio do caminho. Eu jogo 
a ideia, mas cada um cria 
uma história para si, tanto 
para quem dança quanto 
para quem assiste”, finaliza.

Fabiano Lima atua 
como coreógrafo em dife-
rentes grupos do país, com 
destaque para a São Paulo 
Cia de Dança com o Espe-
táculo Pivô com o qual foi 
eleito o terceiro melhor 
espetáculo de dança de 
2016, pelo Guia da Folha 
de S. Paulo voto do júri.

Alex Soares
Em 2012, Alex Soares 

foi um dos 16 finalistas do 
26th International Cho-
reography Competition, 
evento que anualmente 
reúne promissores coreó-
grafos da dança mundial 
em Hannover, Alemanha. 
No mesmo ano ganhou 
o 4th Pretty Creatives In-
ternational Choreography 
Competition, o que possi-
bilitou criar Trace in Loss 
para a Northwest Dance 
Project, companhia sedia-
da em Portland, Estados 
Unidos. Em 2013 criou a 
obra Link para a Ribeirão 
Preto Cia de Dança, que 
ganhou o Prêmio de Cria-
ção Coreográfica do Ano 
pela Cooperativa Paulis-
ta de Dança. Desde 2010 
dirige em São Paulo seu 
próprio núcleo artístico, o 
Projeto Mov_oLA. 

Projeto Caixa de Memórias apresenta 
dois espetáculos nesta quinta e sexta Di
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Feira de antiguidades acontece nesta 
sexta-feira com descontos especiais

Por causa do feriado do 
Dia de Finados deste sá-
bado, a Feirinha de Anti-
guidades do Antiquário 
Brechó Goiano será reali-
zada nesta sexta-feira (1º), 
excepcionalmente. O horá-
rio de funcionamento do 
evento também será am-
pliado nesta edição, indo 
das 10 às 17 horas. A loja 
está localizada na Rua 3 
nº 13, no Setor Central, em 
Goiânia, em frente à Praça 
Dr. Borges dos Santos Dias.

O evento contará com 
móveis, quadros e itens de 
decoração variados, sendo 
que todas as peças terão 

20% de desconto. Alguns 
dos destaques desta edi-
ção da Feirinha de Antigui-
dades são um conjunto de 
mesa de jantar americano 
de madeira com seis ca-
deiras com estofado e uma 
penteadeira de madeira 
com espelho triplo.

A lista de objetos an-
tigos raros que estarão 
disponíveis inclui ainda 
um lustre de bronze com 
nove braços e nove cúpu-
las e um relógio de parede 
de madeira com 90 cm de 
altura. Os clientes também 
poderão encontrar crista-
leiras de madeira, tachos 

de cobre, sopeiras de louça 
e de porcelana com tampa, 
pratos de parede de louça 
e de porcelana, panelas de 
ferro e namoradeiras, entre 
outros itens. As peças são 
divulgadas no perfil @
brecho_goiano no Insta-
gram.

As antiguidades podem 
ser utilizadas tanto em re-
sidências quanto em esta-
belecimentos comerciais, 
enriquecendo a decora-
ção, conforme ressalta o 
proprietário do Antiquário 
Brechó Goiano, Wanderlei 
Marques. Para ele, os obje-
tos de antiquário são “pe-

ças que carregam histórias 
e despertam lembranças, 
que não devem ser apa-
gadas nem esquecidas em 
respeito às nossas origens”.

Marques explica que 
“a feirinha também é uma 
forma de fazer com que 
os goianos valorizem uma 
peça antiga e usada que 
alguém não quer mais, 
porém que pode ser utili-
zada por outra pessoa”. As 
formas de pagamento dos 
itens adquiridos na Feiri-
nha de Antiguidades são 
dinheiro, cartão de débi-
to e cartão de crédito, em 
parcela única.
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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 

CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

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
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futebol

SMT monta esquema especial 
para jogo Goiás e Flamengo

para atender o movimen-
to de público esperado, 
de mais de 40 mil torce-

dores, e minimizar os impac-
tos no trânsito, a Prefeitura 
de Goiânia, por meio da Se-
cretaria Municipal de Trânsito, 
Transporte e Mobilidade (SMT 
) e com o apoio do Batalhão 
de Trânsito, montou um es-
quema especial de trânsito 
para o jogo Goiás e Flamengo.

A operação de trânsito con-
tará com a participação de 16 
agentes da SMT e 6 PMs do 
Batalhão de Trânsito, que vão 
atuar no trajeto até o estádio 
Serra Dourada para ordenar o 
tráfego e garantir a segurança 
para motoristas e pedestres 
durante todo o período do jogo.

A partir das 17 horas, o tra-

jeto da Praça do Cruzeiro, no 
Setor Sul, ao estádio Serra Dou-
rada passará a ser monitorado 
pelos agentes e PMs. Para ga-
rantir maior fluidez, o sentido 
da Avenida A - a partir da Rua 
115 - passará a ter sentido úni-
co, rumo ao Estádio Serra Dou-
rada. Com a alteração, serão 
abertas quatro pistas de rola-
mento, além das duas pistas de 
estacionamento. Na rotatória 
da Avenida A com Rua 77, já nas 
imediações do Serra Dourada, o 
acesso será feito pela direita na 
Rua 77. (Mapa 2)

Caso o número de torce-
dores seja inferior ao previs-
to, o trajeto até a rotatória 
da Avenida A não sofrerá al-
teração e apenas será muda-
do o sentido da Rua 77.

Jogo do Campeonato Brasileiro será 
realizado nesta quinta-feira (31/10) no 
Estádio Serra Dourada, às 20 horas
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