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Uma das vozes mais bonitas do Brasil, Ângela Maria 
apresenta o show Ângela à Vontade, dia 27/10, no 
Teatro Sesi. Acompanhada do violão de Ronaldo 
Royal, com quem gravou o CD do mesmo nome 
(foto), ela canta belas canções da MPB, como Só 
Louco, Retalho de Cetim, Amendoim Torradinho, 
Vá, Mas Volte, Lama, Codinome Beija-flor. Aos 87 
anos de idade e 67 de carreira, Ângela Maria volta 
a Goiânia após décadas de ausência. Informações 
pelo telefone (62) 3269-0800). Desconto pelo 
Cartão Viva + e Clube do Assinante do Popular.

PEC 241 “Finalmente, uma atitude de bom senso para costurar o saco sem fundo. O povo brasileiro 
deve sim apoiar este projeto, pois nos últimos anos os gastos públicos sempre estiveram 6% a mais da 
variação da inflação, sendo que para o próximo ano o déficit previsto é de R$ 170,5 bilhões.”

Pedro Alves de Oliveira, presidente da Fieg, sobre a PEC 241, que determina teto para os gastos públicos

Senai realiza 3  Fórum Goiano Tecnológico
De 17 a 21/10, a Faculdade 
Senai Fatesg, no Setor Leste 
Universitário, realiza o 3º 
Fórum Goiano Tecnológico, 
em parceria com a Fapeg e 
empresas ligadas à área de 
tecnologia da informação. 

Uma atração à parte no 3º Fórum Goiano Tecnológico será a realização do 1º Capture The 
Flag (CTF Senai), competição que envolve diversas competências de profissionais, estudantes, 
entusiastas para a resolução de desafios relacionados à infosec (segurança da informação). Mais 
informações e inscrições pelo site www.senaigo.com.br. 

Paralelamente, será realizado 
o 6º Encontro de Iniciação 
Científica Tecnológica. 
Momento para disseminação 
de tecnologias e troca de 
informações entre estudantes, 
empresários e profissionais, 

haverá minicursos, palestras 
e cases sobre segurança da 
informação, espionagem 
industrial e comercial, 
monitoramento de redes 
e gestão estratégica de 
tecnologia da informação. 

1  Capture The Flag mobiliza goianiense

Ângela Maria em Goiânia


