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TEATRO GOIÂNIA

Véspera de feriado 
é dia de Rock

MELHOR CAMINHO

Senador Wilder quer  mais 
investimentos em Educação 
para combater a violência
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José Eliton cria ação 
conjunta com todas as 
forças de segurança

E tem Raul, Beatles, Queen...
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Capa 
Negrinho-do-mato 
e canela-de-ema

WELLITON CARLOS

O Teatro Goiânia recebe, 
nesta terça-feira, 1º, o espetá-
culo Rockhistória, às 20h, com 
entrada grátis e uma missão 
nobre: gravar o DVD do evento. 
O show é um passeio pela mú-
sica que inspirou a juventude e 
revolucionou o cenário popular 
nas últimas seis décadas.

Formado por professores de 
música da rede estadual de en-
sino, o coro cênico Ciranda da 
Arte é coordenado pelo Centro 

de Estudo e Pesquisa Ciranda da 
Arte/Seduce. O grupo já se apre-
sentou neste ano, com grande 
público e foco no repertório que 
é apresentado com grande per-
formance ao vivo. Daí a disposi-
ção em gravar um DVD. 

O show tem direção musi-
cal e regência de Cardoso Filho, 
além da direção cênica de Altair 
Sousa e direção geral de Luz 
Marina de Alcântara.  

De acordo com os organiza-
dores do espetáculo, os profes-
sores realizam uma introdução 

ao estilo de música americana 
que abriu as portas para a ju-
ventude se manifestar.

No repertório do musical des-
taque para canções como Love 
Me Tender, Johnny Good, Satis-
faction, Twist and Shout, Splish, 
Splash, Maluco Beleza, Tempo 
Perdido, dentre outras. 

Todos arranjos e adaptações 
instrumentais foram realiza-
das pela banda do Coro Cênico 
Ciranda da Arte, que fez ampla 
pesquisa de repertório. O gru-
po é integrado pelos sopranos 

Alessandra Lagares, Déborah 
Grego, Marta Caroline, Pâmella 
Calaço e Valéria Mendes;  con-
traltos Agda Janinny, Francyel-
le Carla, Ana Rita Oliari e Miria 
Faria Cavalcante; tenores Eri-
ckson Nunes, Hélenes Lopes, 
Jefferson Souza e Danilo Du-
arte; baixos: Luiz Felipe, Car-
doso Filho e Getúlio Chartier; 
instrumentistas Alessandro 
Franco e Ângela Cristina (te-
clado); Merê (contrabaixo), 
Aluísio  Laurindo (guitarra), 
Pedro Emmanuel (percussão), 

Marcos Almeida (flauta), Ever-
ton Luiz (sax flauta).

O diretor Cardoso Filho ex-
plica que o Rockhistória é um 
recorte que busca as raízes do 
estilo ainda não manifestas na 
década de 1950.  Além da pega-
da rocker, os estilos rockabilly, 
blues, country e rhythm and 
blues se misturam em uma tra-
ma cuja maior emoção é o som. 

Para quem gosta de Queen, 
Beatles, Rolling Stones, Le-
gião Urbana e Raul Seixas, em 
véspera de feriado é a hora.

VÉSPERA DE FERIADO

O rock and roll no Teatro Goiânia



O secretário de Segurança 
e vice-governador José Eli-
ton deu início, na madruga-
da desta segunda-feira, 31, 
ao lado das forças de segu-
rança a uma série de ações 
de combate à criminalidade 
em Goiânia e Região Metro-
politana. A operação, deno-
minada Guardião e sem data 
para o encerramento, ocorre 
de forma integrada e conta-
rá com atuação das polícias 
Militar e Civil, Corpo de Bom-
beiros Militar (CBMGO), Supe-
rintendência de Proteção aos 
Direitos do Consumidor (Pro-
con-GO), e Agência Prisional, 
dentre outros.

As ações começaram às 6h 
no pátio da Academia da Po-
lícia Militar, em reunião com 
presença de José Eliton.  Ele 
destacou que a ação visa a atu-
ação preventiva e ostensiva, 
com bloqueios em pontos es-
tratégicos da Capital e Região 
Metropolitana, abordagens a 
veículos e pessoas em atitude 
suspeita. “São 280 integrantes 
da Polícia Civil e 1,5 mil da PM 
em 300 viaturas, mais Corpo 
de Bombeiros, Polícia Técnico-

-Científica, Procon-GO e Supe-
rintendência de Administração 
Penitenciária. A ação faz parte 
de um conjunto estratégico de 
atividades que visa o combate 
ao tráfico de drogas e não tem 
data para terminar. No retorno 
à Secretaria de Segurança Pú-
blica, faço questão de agrade-
cer pessoalmente as inúmeras 
manifestações de solidarie-
dade, o empenho e dedicação 
de cada integrante das forças 
policiais goianas e de cada ser-
vidor”, disse José Eliton.

Na abertura todas as cor-
porações envolvidas rece-
beram orientações. As ações 
integradas entre as diversas 
forças de segurança do esta-
do conjugam uma determina-
ção do secretário de Seguran-
ça Pública e Administração 
Penitenciária, José Eliton, que 
além dos esforços comuns no 
combate à criminalidade, de-
fende investimentos também 
nos serviços de inteligência 
com a finalidade de antecipar 
às ações delituosas e evitar 
principalmente crimes contra 
a vida e aos patrimônios pú-
blico e privado.

WELLITON CARLOS

O senador Wilder Morais, em 
entrevista no Senado Federal, 
disse que a transversalidade te-
mática precisa ser melhor explo-
rada pelos parlamentares quan-
do debatem mecanismos para 
enfrentar a violência. 

O político goiano se refere a 
necessidade de abordar a legis-
lação não mais tendo em vista 
um fim específico, mas vários e 
difusos.  Segundo o senador, é 
preciso continuar investindo em 
aparato policial. “Não se trata de 
mudar a estratégia de enfrenta-
mento ao crime, mas de mudar 
as políticas públicas de preven-
ção”, diz o senador goiano.

Político atuante nas banca-
das que debatem a Educação e 
segurança pública, Wilder reite-
rou que a legislação se adequa 
às realidades e que já existe uma 
valoração comunitária e científi-
ca de que investir em Educação é 
a melhor solução para o país. 

Para Wilder, só Educação 
não resolve, mas ajuda muito 
na solução do problema. Ele 
cita pesquisa do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) que mostra que investir 
em Educação pode reduzir a 
criminalidade.

Daniel Cerqueira, pesquisa-
dor do Ipea, defende políticas 
públicas transversais para re-
duzir violência no Brasil. Em sua 
pesquisa, Cerqueira estudou 
bairros e escolas do Rio de Janei-
ro e revelou que onde tem me-
lhor Educação ocorre uma que-

da substancial de violência. 
Com os estudos em mãos, 

Wilder relatou que a cada 1% a 
mais de jovens nas escolas, os 
homicídios caem 2%.  O sena-
dor afirma que através das pes-
quisas com manchas criminais 
é possível desenvolver políticas 
públicas voltadas para a redu-
ção da letalidade via aumento 
do capital educacional ofertado 
aos alunos. “Existe uma noção 
equivocada de que a violência 
está em todos os lugares. Pode 
até ser, mas não a violência ho-
micida, a que mais nos indigna. 
Segundo o Ipea, um quarto dos 
homicídios no país estão locali-
zados em 470 bairros”. 

 
LETALIDADE

Para o senador Wilder, é pos-
sível planejar, preparar e com-
bater esta criminalidade a partir 
do investimento em Educação 
nesses bairros. “Sem deixar de 
aumentar o efetivo policial bem 
como incentivá-lo como políti-
cas de aprimoramento, temos 
que atuar na prevenção. E inves-
tir em escolas é essencial”, diz.

Segundo o parlamentar, a 
percepção dos jovens acerca da 
impossibilidade de trilhar uma 
trajetória profissional que dê 
acesso aos meios materiais e 
simbólicos pode levá-los cada 
vez mais para o universo do cri-
me. “É evidente que a falta de 
escolas leva os jovens a se tor-
narem presa fácil do crime or-
ganizado”, diz o senador Wilder, 
ao comentar a nota técnica do 
estudo realizado pelo Ipea. 
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MAIS INVESTIMENTOS

Senador Wilder diz que Educação é o 
melhor caminho para combater a violência

SEGURANÇA

José Eliton dá início à Operação Guardião 
em Goiânia e Região Metropolitana

Wilder observa que a cada 1% a mais de jovens nas escolas, os homicídios caem 2%
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SENADOR WILDER NA MÍDIA
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