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Mais estímulo: biblioteca
Bernardo Elis está à
disposição de estudantes

Senador conquista eleição de 
Político do Ano de 2017 em voto 
direto dado por jornalistas



WELITON CARLOS

Underdog é Rodolfo 
Campos (voz e guitarra), Re-
ginaldo Mesquita (baixo) e 
Washington Micenas (ba-
teria). O power trio ergue a 
bandeira do hard rock em 
shows no estado de Goi-
ás e participa do circuito de 
shows. Poderia se ausen-
tar dos tempos bicudos, em 
que o rock tornou-se ‘per-
sona non grata’ da indústria 
cultural, mas, enfim, e com 
coragem, resolveu começar 
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Underdog mistura rock 
ao folk e revigora cenário 
goiano

2018 com o lançamento de 
um disco homônimo.

A banda é um energético 
do cenário local, tomado por 
centenas de conjuntos cuja 
estética varia do black me-
tal ao psicodélico. Mas tem 
personalidade, pois plasmou 
o folk ao hard rock, beben-
do nas águas lamacentas do 
blues.

O power trio segue o es-
tilo de composição livre: re-
verbera os acordes e ento-
nações que aprendeu com 
Rolling Stones, Led Zeppe-
lin, Bob Dylan, Thin Lizzy, 

dentre outros setentistas.
O disco “Underdog” tem 

um sentido: músicas pesa-
das se contrapõem aos folks 
mais brandos. “Looks can 
be defeating”,  “Hang Up” e  
“On my Own” são canções 
que merecem audição deta-
lhada por conta dos arranjos 
inteligentes e sensíveis, com 
destaque para a dinâmica da 
bateria e das guitarras lim-
pas e por vezes molhadas no 
overdrive.

TRADIÇÃO
Os solos com as escalas 

pentatônicas soam como 
marcas do tempo, que de-
vem necessariamente estar 
ali para reforçar a tradição. 
Daí a força de canções como 
“Blues Up”, que emula a gui-
tarra do rhythm and blues 
com vigor e eficiência.

A nervosa “Nasty Dog”, 
faixa mais rápida, desperta 
os ouvidos para outras cores 
musicais. Autor das letras e 
arranjos, Rodolfo é médico 
psiquiatra e um militante do 
rock goiano. Ex-guitarrista 
da banda A Coisa, ele tam-

bém desenvolve trabalhos 
com a Hot Rod Blues Expe-
rience.

Sua habilidade vocal e 
instrumental ajudou a via-
bilizar um disco que anun-
cia um bom ano para o rock 
goiano. Que venham proje-
tos tão honestos quanto a 
estreia da banda em CD.   

O grupo se prepara para 
uma série de apresentações. 
Ao que tudo indica, o de-
sempenho ao vivo deve ser 
ainda melhor do que o disco.  
Quem viver verá!

Capa 
Buritizal (à esquerda) e 
Tatu peba

Banda Underdog: canções que merecem audição detalhada por conta dos arranjos inteligentes e sensíveis

Banda lança disco com letras autorais, faz releitura de 
clássicos e traz lufada de ar fresco no rock do estado
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CLUBE DOS REPÓRTERES POLÍTICO

Wilder Morais é eleito 
Congressista do Ano 
pela segunda vez

WELITON SILVA

O senador Wilder Morais 
(PP-GO) venceu novamente 
a disputa de Congressista do 
Ano do Clube de Repórteres 
Políticos de Goiás (CRPG). 

O resultado referenda o 
prêmio que ele ganhou no 
ano passado e a escolha do 
Melhor Senador de Goiás, 
após seleção do Congresso 
em Foco – premiação nacio-
nal que nomeia os melho-
res políticos Ficha Limpa do 
país. O governador Marconi 
Perillo (PSDB) foi eleito pelo 
Clube de Repórteres Políti-
cos com 14 votos como o Po-
lítico do Ano de 2017.  Na dis-
puta dos legisladores, Wilder 
superou Alexandre Baldy 

(sem partido) como Congres-
sista do Ano, ao receber dez 
votos contra nove do atual 
ministro das Cidades.

José Vitti (PSDB) foi eleito 
melhor deputado com seis 
votos e Delegado Eduardo 
do Prado (PV) obteve dez vo-
tos como o melhor vereador 
de 2017. Na eleição de Polí-
tico do Ano, o senador Ro-
naldo Caiado (DEM) obteve 
10 votos, perdendo por um a 
disputa direta com Marconi, 
que obteve 14. 

Em seguida, como Políti-
co do Ano, foram votados os 
deputados federais Rubens 
Otoni (PT) e Alexandre Bal-
dy e o senador Wilder Morais 
(PP), com dois votos cada. 
Além de Wilder, a disputa 

pelo prêmio de Congressista 
do Ano teve Alexandre Bal-
dy, com 8 votos, e Ronaldo 
Caiado com 5. Daniel Vilela 
(MDB), Fabio Sousa (PSDB) 
e Marcos Abraão (PPS) re-
gistraram dois votos. Jovair 
Arantes, Roberto Balestra e 
Thiago Peixoto foram lem-
brados pelos jornalistas com 
um voto.

Na disputa de Deputado 
Estadual do Ano, foram vota-
dos também Helio de Sousa 
e Simeyzon Silveira (quatro 
votos cada); Virmondes Cru-
vinel, com três; Major Araújo 
e Adriana Accorsi, com dois. 
Carlos Antonio, Júlio da Retí-
fica e Santana Gomes regis-
traram um voto cada. Para 
vereadores, após o vence-

dor Delegado Eduardo Pra-
do, Elias Vaz (PSB) registrou 
sete votos e se firmou na se-
gunda colocação. Em segui-
da foram votados, Doutora 
Cristina (PSDB), com seis; 
Jorge Kajuru (PRP), com dois. 
Com um voto, foram lembra-
dos Emílson Pereira, Sabrina 
Garcês, Anselmo Pereira, Lu-
cas Kitão e Cabo Sena.

O clube realizou eleição 
para a diretoria. A Chapa Vi-
tória, encabeçada pelo jorna-
lista Ulisses Aesse, do “Diário 
da Manhã”, e João Carvalho, 
do “Diário do Norte”, obteve 
os 36 votos dos repórteres 
políticos que votaram nesse 
pleito.

A entrega dos certificados 
aos destaques da política 

goiana em 2017 será marca-
da ainda neste mês, assim 
como a posse da nova dire-
toria do Clube.

METODOLOGIA
Conforme o clube, urna 

itinerante e uma fixa na As-
sembleia Legislativa de Goi-
ás reuniram os votos. A urna 
itinerante foi conduzida pelo 
próprio presidente do CRPG, 
João Nascimento. Segundo 
ele, foram colhidos votos nas 
redações dos jornais: “Diário 
da Manhã”, “O Popular”, “O 
Hoje”, bem como na Agência 
Brasil Central.

O mapa de apuração e a 
lista dos votantes encontra-
-se à disposição dos interes-
sados no CRPG.
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