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SOS Batuíra
O Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental continua precisando de doações, desta vez de cebola, alho,
batata, frutas, margarina, bolachas, copos 200 ml e aparelho de barbear. Informações pelo telefone 62 32810655 ou 9948-4870 (falar com Sérgio Luís Haas, presidente voluntário).
Greve dos professores
Pais e alunos de Goiânia e Aparecida de Goiânia já começam a ficar apreensivos, porque não têm certeza se
as aulas vão voltar, daqui a menos de 15 dias. Como estamos em julho, os professores das duas cidades, que
“estavam” em greve, não se manifestaram sobre o assunto, nem as duas prefeituras.
Peso no bolso
Os goianienses já podem se preparar para possíveis novos aumentos de seguros de carros. É que, em
Goiânia, os furtos e roubos de veículos continuam a todo vapor. Se quiser comer em um restaurante na
Avenida Mutirão, mas não conseguir vaga no estacionamento próprio do local, melhor escolher outro lugar,
porque parar seu carro na rua “é fria”. Até os seguranças avisam!
Sem iluminação
O viaduto novo da Unip continua sem iluminação, no trecho da Universidade-Parque das Laranjeiras. Outro
dia, houve um acidente no local. Se um pedestre resolver no meio da pista, melhor usar uma lanterna para
avisar os carros. Não dá para ver nada!
Alfabetização de idosos
O Centro de Convivência Vila Vida abriu inscrições com 25 vagas para o curso de alfabetização de idosos,
totalmente gratuito. As aulas começam no dia 9 de agosto. Os interessados devem comparecer à Rua 267
com 270-A, Setor Coimbra, com os documentos pessoais para fazer a matrícula.
O que é mais importante?
Morador de Aparecida de Goiânia critica a iniciativa da prefeitura em “priorizar” a construção de um
aeroporto na cidade, enquanto muitas famílias ainda penam com a falta de saneamento básico e asfalto nos
bairros. Com a palavra, as “otoridades”.
Festcine no ar
Já está liberado o acesso ao site do 5º Festival de Cinema Brasileiro de Goiânia – www.festcine.com.br –, que
será realizado de 9 a 16 de novembro. As inscrições já estão abertas.
Mais cinema
Também estão abertas as inscrições (até 20 de agosto) para a 10ª Goiânia Mostra Curtas, pelo site
www.goianiamostracurtas.com.br. As participações devem ser com filmes e vídeos em curta-metragem de
todos os gêneros, formatos e com até 25 minutos.
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Teatro
A Pinheiro Produções Artísticas (PPA) lança hoje, no Teatro Diplomata, em Salvador (BA), a turnê nacional do
musical infantil O Soldadinho de Chumbo, baseado na obra do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen
(1805/1875). O espetáculo será apresentado até dia 2 de agosto na capital baiana. Depois a turma segue
viagem e deve desembarcar em Goiânia, no mês de setembro.
Goianos arrasam!
Para quem não sabe, a PPA surgiu na Capital e o elenco de O Soldadinho de Chumbo é formado por 12
atores goianos, entre eles o jovem Nilton Moreira, intérprete do personagem-título, e Anna Carla Ribeiro, que
dá vida ao papel da doce Bailarina. Os dois formam o par romântico da peça que retrata dois universos: o
mundo dos homens e o mundo dos brinquedos.
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