
Senador Wilder e Iris lançam 
programa habitacional para 
servidores do município

Mais estímulo: biblioteca 
Bernardo Elis está à 
disposição de estudantes
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FIM      DE 
SEMANA

TEM      ROCK
FALCÕES DO DESERTO: revelação do rock goiano



WELLITON CARLOS

Os motoclubes e roquei-
ros de Goiânia se reúnem 
neste sábado, 11/11, para 
juntar esforços em torno da 
causa social. A turma quer 
reunir o máximo de brin-
quedos novos e velhos para 
organizar uma festa de Na-
tal para crianças carentes. 
Em troca, a galera promete 
muito rock e blues, além da 
tradicional cerveja gelada 
do Sarracenos Motoclube, 
localizado no Novo Horizon-
te, próximo do Ginásio de 
Esportes (avenida Maurício 
Gomes). A parada está mar-
cada para 16h.

As bandas escaladas são 
veteranas e acostumadas 
ao rock ou ao barulho – caso 
da Exame de Fezes (EXDF), 

2 goiânia, sábado, 11 de novembro de 2017

CERRADO

CULTURA / MÚSICA

Capa 
àrvore de cagaita (à 
esquerda) e Ipê amarelo

considerado um dos grupos 
mais barulhentos do grind-
core goiano.

Liderada por Marcelo Sa-
colão, Ulisses Aesse, Goiano 
Sidney, Cleomar Rosário e 
Ireno ‘Vicious’, o grupo é len-
dário e completou 30 anos 
recentemente.  Tem CDs 
gravados, documentários e 
toda uma galeria de segui-
dores.

A característica principal 
da banda é o ruído intenso e 
maldito. Muitas pessoas não 
conseguem ficar por muito 
tempo de frente para o pal-
co. “Não fazemos musiqui-
nha para mauricinho. Somos 
uma agressão”, diz Goiano 
Sidney, guitarrista da EXDF.

Outra banda que se apre-
senta no sábado é o Falcões 
do Deserto, uma grata re-

velação do rock no cená-
rio goiano. Trata-se de um 
grupo com perfil setentista, 
mas ares modernos. Catalisa 
toda uma era de rock com vi-
gor e paixão.  A banda é um 
dos núcleos duros do Sarra-
cenos – motoclube que tem 
a característica inusitada de 
ter dentro dele, apenas em 
um MC, cinco bandas.   

Wesley Amarillo, um dos 
integrantes, adianta que o 
show é visceral, bem ensaia-
do e destinado a disseminar 
o bom e velho rock na roll 
– tão esquecido frente ao 
cérebro fritado da nova ge-
ração acostumada a Marília 
Mendonça e Gustavo Lima.

Outra banda mais an-
tiga, a Patuá Blues, volta 
ainda mais atrás no tempo. 
Herdeiros da extinta Hard 

Days, a galera presta reve-
rência aos músicos de blues 
do passado, sem nenhuma 
pretensão a não ser ver se  o 
“santo” baixa no dia. Geral-
mente, o “santo” tão aguar-
dado é o feeling de músicos 
como Muddy  Waters, BB 
King e Steve Ray Vaughan.

A banda é liderada pelo 
baixista Heráclito Aquino 
(um dos raros bluesman da 
capital que pode bater no 
peito e falar que é mesmo 
negro) e o branquela W.C 
– que começou como vio-
lonista de música clássica, 
mas que foi arrebatado pelo 
shuffle incendiário de Bo 
Didley – inclusive uma das 
marcas da anda é a indefec-
tível “Roadrunner”. Comple-
ta o grupo Wesley Amarillo e 

Cleomar Rosário – bateristas 
e multinstrumentistas que 
tocam respectivamente no 
Falcões e EXDF.

As bandas Ayra e Tião Lo-
comotiva e Veneno comple-
tam o time de convidados da 
festa.

A Tião Locomotiva é uma 
das melhores experiências 
de blues dos últimos tem-
pos.  Uma banda que é uma 
dupla – uma guitarra e uma 
gaita, mas que não se intimi-
da e acrescenta vozes, bum-
bo, pratos e até um pandei-
ro. Toca música própria e se 
mostra extremamente in-
tegrada no cenário alterna-
tivo, já que apresenta uma 
grande rede de fãs. Numa 
palavra: contagiante.
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Rock solidário
com quatro 
bandas

EXAME DE FEZES: uma das bandas que agitam este sábado. Rock de qualidade e animação
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Iris e Wilder lançam programa de 
habitação para construir 1.448 
residências para servidores públicos

WELLITON CARLOS

Uma audiência reali-
zada nesta sexta-feira, 10, no 
Paço Municipal definiu ações 
para a construção de 1.448 
apartamentos destinados aos 
servidores públicos. O sena-
dor Wilder Morais (PP) infor-
mou ao prefeito Iris Rezende 
(PMDB) que conseguiu viabi-
lizar junto à Caixa Econômica 
Federal R$ 152 milhões para a 
construção dos prédios.

Iris pediu aos presen-
tes na audiência empenho 
para que a seleção das fa-
mílias dos servidores seja a 
mais transparente possível. 
“Moradia é um item impor-
tante para uma gestão, mas 
quero que seja feito tudo 

dentro da maior transpa-
rência possível, com acom-
panhamento do Ministério 
Público e de técnicos da 
Caixa Econômica Fede-
ral para que a entrega das 
casas aconteça da manei-
ra mais justa possível”, diz 
Iris. O prefeito afirmou que 
enviará o projeto para a 
Câmara Municipal de Goiâ-
nia, auxiliará em todos trâ-
mites e agilizará as ações 
dentro do Plano Diretor 
para que a construção te-
nha início. Prefeitura de 
Goiânia, sindicato e Caixa 
assinam o contrato no pró-
ximo dia 20.  

O projeto de cons-
trução dos imóveis come-
çou com os vereadores. 

Conforme Romário Poli-
carpo (PTC), presidente do 
Sindigoiânia e também ve-
reador, o sindicato vai ofe-
recer o terreno para erguer 
os prédios. Wilder Morais, 
por sua vez, afirmou que 
articulará com o governa-
dor Marconi Perillo a oferta 
do cheque moradia para os 
beneficiados. Na reunião, 
Wilder disse que atendeu 
um chamado dos verea-
dores e se dispôs a procu-
rar a direção da Caixa para 
liberar os recursos. Com 
trâmite livre nos órgãos do 
Governo Federal, o sena-
dor conseguiu também R$ 
600 milhões em recursos 
para obras de moradia que 
já começaram em Goiás.

CHEQUE MORADIA
“Me foi passada uma 

demanda da Câmara Muni-
cipal e da Prefeitura sobre 
uma área para fazer 1448 
apartamentos para servi-
dores. E a gente também 
ia conseguir cheque mora-
dia para baixar o valor das 
prestações para o usuário. 
E o terreno também que 
não estava na área de ex-
pansão urbana. Pois bem a 
Caixa estava sem recursos, 
mas pedimos tanto que 
conseguiu liberar recursos 
do BNDES. Então, conse-
guimos R$ 152 milhões da 
Caixa para financiar esse 
empreendimento”, diz Wil-
der. Além de Policarpo, 

participaram da reunião 
os vereadores Welington 
Peixoto (PMDB), Anselmo 
Pereira (PSDB), Paulo Ma-
galhães (PSD), Paulinho 
Graus (PDT), Juarez Lopes 
(PRTB) e Vinicius Cirquei-
ra (Pros). Os secretários 
Agenor Mariano, Samuel 
Almeida e o presidente da 
Câmara Municipal, Andrey 
Azeredo, também auxilia-
ram na discussão do pro-
grama de habitação. 

“Sou senador-ve-
reador disposto a atender 
as causas dos municípios. 
Não tem uma cidade onde 
não colocamos emendas e 
obras”, afirmou o senador 
para os vereadores.
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