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Samantha Schmütz e Gio 
Ewbank se revoltam após fala de 
Day Melo: “Vontade de vomitar”

REDUÇÃO DE CUSTOS

Os desembargadores analisaram pedido do TRE para que o TRT disponibilizasse 
os espaços livres do edifício, situado na Avenida T-1, no setor Bueno, em Goiânia, 
para abrigar as Zonas Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor

TRT cede parte do prédio do 
Complexo Trabalhista de Goiânia 
para o Tribunal Regional Eleitoral

Vice-governador reforça a importância da troca de experiências para fortalecer o sistema de trânsito no Tocantins

Washington Luiz/Governo do Tocantins

GOIÂNIA

Concerto inédito 
reúne música 
sertaneja e orquestra
Apresentação integra o planejamento de 
retomada das atividades culturais promovidas 
pela prefeitura

Walter Sales

TOCANTINS

Vice-governador Wanderlei Barbosa abre 
70° Encontro Nacional dos Detrans e reforça 
importância da troca de experiências
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REDUÇÃO DE CUSTOS

Fotos: divulgação

Os desembargadores analisaram pedido do TRE para que o TRT disponibilizasse os espaços livres do edifício, situado na Avenida T-1, no setor Bueno, em 
Goiânia, para abrigar as Zonas Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor

TRT cede parte do prédio do Complexo Trabalhista 
de Goiânia para o Tribunal Regional Eleitoral

TRT-GO - O Pleno do Tri-
bunal Regional do Traba-
lho de Goiás aprovou, por 
unanimidade, em sessão 
administrativa virtual, a 
cessão de uso do espaço 
físico do Edifício Ialba-
-Luza ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Goiás. Os 
desembargadores ana-
lisaram pedido do TRE 
para que o TRT disponi-
bilizasse os espaços livres 
do edifício, situado na 
Avenida T-1, no setor Bue-
no, em Goiânia, para abri-
gar as Zonas Eleitorais e a 
Central de Atendimento 
ao Eleitor, além de parte 
das unidades administra-
tivas do tribunal eleitoral.

O presidente do TRT-
18, desembargador Da-
niel Viana Júnior, ressaltou 
que a medida visa otimi-
zar a ocupação dos espa-
ços físicos do Complexo 
Trabalhista de Goiânia e o 
bom aproveitamento dos 
recursos públicos, além de 
promover parceria com o 
TRE, cuja atuação é im-
prescindível à administra-
ção da Justiça. “A cessão 
funda-se nos princípios 
da eficiência e economici-
dade, pois trata-se de uma 
proposta de acordo entre 
entes públicos, sem fins 
lucrativos, e com interes-
ses convergentes voltados 
à satisfação do interesse 
público”, afirmou.

O presidente do TRE-
-GO, desembargador Le-
andro Crispim, disse, por 

sua vez, que o TRE “ficará 
muito bem instalado nas 
dependências do impo-
nente Edifício Ialba-Luza”, 
o que garantirá aos elei-
tores, conforme ressaltou, 
facilidade e conforto no 
acesso aos procedimentos 
que possibilitam o exercí-
cio da cidadania, fortale-
cendo, assim, o processo 
democrático brasileiro. Ele 
acrescentou que a decisão 
é fruto do “excelente” rela-
cionamento cultivado há 
anos pela Justiça Eleitoral 
e a Justiça do Trabalho.

REDUÇÃO DE CUSTOS
Tanto a Justiça do Tra-

balho quanto a Justiça 
Eleitoral vão ser benefi-
ciadas com a redução de 
suas despesas ordinárias 
após a transferência par-
cial das unidades eleito-
rais para o novo prédio. 
De um lado, o TRT poderá 
economizar anualmente 
cerca de R$ 500 mil com 
a redução de despesas 
de custeio de serviços 
de limpeza, conservação 
e vigilância. De outro, o 
TRE deixará de dispender 

significativo montante de 
recursos com aluguel já 
que hoje utiliza uma es-
trutura adaptada e aluga-
da para abrigar algumas 
de suas unidades.

O cômputo geral desta 
economia conjunta trará 
vultosos ganhos à popu-
lação, conforme salientou 
o presidente do TRE, Le-
andro Crispim, “visto que 
gerará a vantajosa pos-
sibilidade de realocação 
de recursos federais para 
áreas outras críticas”.

O desembargador 

APESAR DAS PREVISÕES CATAS-
TRÓFICAS REALIZADAS EM RAZÃO 
DOS EFEITOS PROVOCADOS PELA 
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (CO-
VID-19), A REAÇÃO DA ECONOMIA 
BRASILEIRA ESTÁ MELHOR QUE 
O ESPERADO, COM INDICADORES 
QUE MOSTRAM CRESCIMENTO. 
Tanto que houve dificulda-
des nas exportações, espe-
cialmente do agronegócio 
durante o segundo trimes-
tre do ano e que persistem 
no segundo semestre, em 
consequência de uma de-
manda aquecida que nem 
mesmo os exportadores fo-
ram capazes de prever.

De acordo com dados 
divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-

O futuro dos portos nacionais

Artigo

n Liana Lourenço 

andro Crispim, disse, por 

tatística (IBGE), no segun-
do trimestre de 2021, houve 
um crescimento de 9,4% nas 
exportações frente aos três 
meses imediatamente an-
teriores, o que representou 
o melhor resultado desde o 
avanço de 10,9% no primei-
ro trimestre de 2010. Com 
isso, tornam-se cada vez 
mais claros os obstáculos 
levantados por uma infraes-
trutura logística deficiente 
que tira a competitividade 
dos embarques.

Esses obstáculos, obvia-
mente, só serão superados 
se houver uma diretriz po-
lítica que priorize a redu-
ção da burocracia e taxas, 
incentive a abertura de rotas 
marítimas e permita a che-
gada de novos armadores, 
o que poderá estimular a 
competitividade e reduzir 
os custos dos embarques. 
É de se notar que, hoje no 

País, apenas 19 empresas 
armadoras dominam 97% 
do comércio realizado por 
meio do modal marítimo.

Portanto, seriam bem-
-vindos maiores investimen-
tos públicos na melhoria da 
infraestrutura portuária, ro-
doviária e ferroviária, mas já 
existem mecanismos como 
as parcerias público-priva-
das (PPPs) e as concessões 
que podem acelerar esses 
investimentos, sem que o go-
verno seja obrigado a mexer 
em seu orçamento. Prevista 
para o primeiro semestre de 
2022, a privatização do porto 
de Santos, o maior da Améri-
ca Latina, se bem conduzida, 
deverá gerar, segundo o Mi-
nistério da Infraestrutura, R$ 
16 bilhões em investimentos, 
que redundarão em melho-
rias como o aprimoramen-
to dos acessos terrestres e o 
aprofu ndamento do calado, 

além da construção de um 
túnel submerso até o outro 
lado do canal do estuário, no 
município de Guarujá.

Se tudo isso sair do 
computador, com certeza, 
esse empreendimento ser-
virá como modelo para os 
demais portos do País, que, 
hoje, com a troca de fro-
ta pelos armadores, não se 
apresentam em condições 
de receber grandes navios 
e tampouco os navios ex-
tras que já estão em uso 
em função do aumento da 
demanda. Tudo isso tem 
causado uma escassez de 
contêineres porque o País 
importa um baixo volume 
de alimentos refrigerados, 
como carnes e frutas.            

Se a situação já está as-
sim, não é difícil imaginar 
como haverá de ser num 
cenário pós-pandemia em 
que a demanda deverá tri-

plicar ou até quadruplicar. 
Portanto, não seria um des-
propósito recomendar que 
o governo faça um tour de 
force para acelerar os proces-
sos de concessão dos portos 
organizados, fazendo o que 
os governos anteriores se 
recusaram a fazer, ou seja, 
não realizaram nenhuma 
concessão de porto público, 
priorizando apenas arrenda-
mentos de pedaços de cada 
porto, mantendo, desneces-
sariamente, funções pura-
mente empresariais nas m& 
atilde;os do Estado.

Seja como for, o Minis-
tério da Infraestrutura tem 
cumprido bem o seu papel 
para reverter esse quadro. 
Em dois anos e meio, o go-
verno federal já realizou 74 
leilões, com R$ 80 bilhões 
de investimentos contrata-
dos, segundo informações 
da Agência Brasil. No caso 

dos leilões em portos, os re-
cursos reunidos são repassa-
dos para as autoridades por-
tuárias, sendo usados para 
resolver passivos, a fim de 
que seja possível dar o passo 
seguinte que é a desestatiza-
ção das companhias docas. A 
tarefa não é fácil, levando-se 
em conta que, hoje, o Brasil 
conta com 37 portos públi-
cos e 232 t erminais dentro 
desses portos. Portanto, não 
há mais tempo a perder.

LIANA LOURENÇO MARTI-
NELLI, ADVOGADA, PÓS-GRADU-
ADA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 

E COMÉRCIO INTERNACIONAL, É 
GERENTE DE RELAÇÕES INSTI-

TUCIONAIS DO GRUPO FIORDE, 
CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS 
FIORDE LOGÍSTICA INTERNA-
CIONAL, FTA TRANSPORTES E 
ARMAZÉNS GERAIS E BARTER 
COMÉRCIO INTERNACIONAL. 

E-MAIL: FIORDE@FIORDE.COM.
BR. SITE: WWW.FIORDE.COM.BR

Daniel Viana, presiden-
te do TRT, destacou, por 
fim, que a cessão de uso 
do prédio ao TRE está de 
acordo com as ações de 
sustentabilidade empre-
endidas pelo TRT e alinha-
da ao Plano de Logística 
Sustentável do TRT – PLS 
ciclo 2021/2026, uma das 
prioridades da atual ad-
ministração. “O comparti-
lhamento de espaços pú-
blicos, além de promover 
economia de gastos, vai ao 
encontro da menor utili-
zação dos espaços físicos, 

em razão do avanço tec-
nológico e virtualização 
das atividades da Justiça, 
além da expansão do tra-
balho remoto em tempos 
de pandemia”, concluiu.

A medida ainda conta 
com o respaldo do Con-
selho Superior da Justiça 
do Trabalho (CSJT) que, 
após experiência bem-su-
cedida na parceria entre 
o TRT de Minas Gerais 
e a Receita Federal (que 
passaram a compartilhar 
espaços públicos em al-
gumas cidades mineiras), 
decidiu promover estu-
dos para a otimização do 
uso dos espaços em toda 
a Justiça do Trabalho.

A expectativa é que 
o TRT e o TRE, possam, 
após os trâmites legais, fir-
mar a parceria para cessão 
de uso do imóvel no início 
de novembro.

VEJA AS UNIDADES 
DO TRE QUE 
FUNCIONARÃO NO 
NOVO ENDEREÇO

O edifício Ialba-Luza 
vai abrigar a Central de 
Atendimento ao Eleitor 
de Goiânia, as nove zo-
nas eleitorais da capital, a 
Escola Judiciária Eleitoral 
de Goiás, a Ouvidoria da 
Justiça Eleitoral de Goiás 
e algumas áreas de asses-
soramento direto à Presi-
dência, como a Secretaria 
de Auditoria Interna e a 
Assessoria de Contas Elei-
torais e Partidárias.

Em destaque, o Edifício Ialba-Luza onde serão instaladas unidades da Justiça Eleitoral. Prédio faz parte do Complexo 
Trabalhista de Goiânia, no setor Bueno
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INCENTIVO GOIÂNIA

Artesãos podem se inscrever 
para expor no Riacho Fundo II 

Concerto inédito reúne música 
sertaneja e orquestra

Washington Luiz/Governo do Tocantins

O prazo para inscrições 
termina amanhã, dia 3 de 
outubro. Para participar, os 
candidatos devem estar com 

a Carteira Nacional do Arte-
são. Neste link são encontra-
das todas as informações do 
edital, que também pode ser 

acessado no site da Setur-DF .
COM INFORMAÇÕES 

DA SECRETARIA DE TURISMO 
DO DF

A Prefeitura de Goiânia 
fechou o mês de setembro, 
na noite desta quinta-feira, 
30, em grande estilo, com a 
realização do primeiro con-
certo de música sertaneja 
promovido pela Secretaria 
Municipal de Cultura (Se-
cult). A Orquestra Sinfôni-
ca de Goiânia apresentou 
arranjos especiais para di-
versos clássicos da música 
sertaneja, entoados pela du-
pla sertaneja Chico Júnior e 
Fabrício, e pelo cantor Lucas 
Moura, convidados especiais 
que receberam aplausos da 
plateia no Teatro Goiânia. 

O prefeito Rogério Cruz 
e a primeira-dama Thelma 
Cruz marcaram presença 
no concerto. “Momento de 
grande alegria para a Pre-
feitura de Goiânia e ainda 
ouvindo música sertaneja, a 
música tradicional deste solo 
tão maravilhoso de Goiás. 
Este concerto marca a reto-
mada das nossas atividades 
culturais em ambientes fe-
chados, após a permissão 
do último decreto. Esta-
mos buscando retornar aos 
poucos, seguindo todos os 
protocolos de prevenção à 
Covid-19, e tenho visto que a 
população tem sido vigilan-
te, compreensiva. A retoma-
da merece muita atenção, e 

só é possível desde que te-
nhamos respeito e colabo-
ração de todos. Os números 
de casos caíram, a ocupa-
ção dos leitos está menos, 
mas a pandemia ainda não 
acabou”, ressaltou o prefeito 
Rogério Cruz.

O secretário municipal 
de Cultura, Zander Fábio, 
após participação especial, 
em que cantou ao lado de 
seu parceiro de dupla Adria-
no clássicos como “Evidên-
cias”, comemorou a realiza-
ção do concerto inédito em 
Goiânia. “Como bem disse 
o prefeito, é uma noite de 
grande alegria para nós. A 
música sertaneja é mui-
to forte na nossa cidade, e 
mesclar nossos clássicos 
com o potencial da Orques-
tra Sinfônica de Goiânia é, 
certamente, uma mistura 
de sucesso. A classe artística 
está muito feliz em poder 
retornar aos palcos, e nós, 

gestão da Prefeitura de Goiâ-
nia, estamos unindo forças e 
fazendo o possível para que 
seja uma retomada tranquila 
e segura”, pontuou Zander.

Quem estava na plateia 
se emocionou, assim como 
o aposentado Waldivino Pi-
res. “É uma noite muito boa! 
Estava com saudades de um 
show, de ver cantores em um 
palco. Eu trouxe os netos, a 
família toda para prestigiar 
o concerto. Eu nunca vi or-
questra com música serta-
neja. Essa foi a primeira vez e 
foi realmente muito bonito”, 
afirmou. A Orquestra Sinfô-
nica de Goiânia segue com 
as apresentações conforme 
calendário organizado pela 
Secult e mantém rigorosa-
mente o respeito aos proto-
colos sanitários, bem como a 
realização quinzenal de exa-
mes em todos os músicos 
que participam dos concer-
tos.  LÍVIA MÁXIMO 

TOCANTINS

Encontro debate tecnologias, soluções e melhorias para o trânsito

Vice-governador Wanderlei Barbosa abre 70° Encontro Nacional 
dos Detrans e reforça importância da troca de experiências

SARA CARDOSO/GOVERNO DO TO-
CANTINS  -  O vice-governador 
do Estado do Tocantins, Wa-
nderlei Barbosa, represen-
tando o governador Mauro 
Carlesse, participou nesta 
quinta-feira, 30, da abertura 
do 70° Encontro Nacional 
dos Detrans, em Palmas. 
Com a participação de pre-
sidentes de Detrans de todo 
o país, o evento segue até 
esta sexta-feira, 1° de outu-
bro, debatendo tecnologias, 
soluções e melhorias para o 
setor do trânsito.

Fazendo a abertura ofi-
cial, o vice-governador Wa-
nderlei Barbosa destacou 
o respeito que a Gestão Es-
tadual tem pelos órgãos de 
trânsito e a importância do 
encontro. “O Governo tem 
o maior respeito por todos 
os atores que compõem o 
sistema de trânsito e fica 
muito honrado em receber 
este encontro, que é de ex-
trema importância para a 
melhoria dos serviços que 
chegam ao cidadão. Esta 
troca de experiências com 
os demais Detrans do Bra-
sil, seguramente, fortalece o 

nosso sistema”, afirmou.
O presidente do Detran 

de São Paulo e da Associação 
Nacional de Detrans (AND), 
Ernesto Mascellani Neto, res-
saltou que a realização do 
encontro no Tocantins é re-
sultado de um forte trabalho 
feito pelo Detran-TO e que o 
intercâmbio de informações 
vai servir para que os cida-
dãos de cada estado tenham 
o melhor serviço possível.

“Começamos pelo To-
cantins por conta de um tra-
balho muito firme que foi 
feito pelo presidente Cláu-
dio, pleiteando nossa vinda 
para cá. Esperamos que este 
encontro sirva para a troca 
de experiências, para discutir 
temas relevantes para todos 
os Detrans. Queremos que 
este intercâmbio de infor-
mação sirva para que cada 
cidadão tenha o melhor ser-

viço possível”, reforçou o pre-
sidente da AND. 

Para o presidente do 
Detran-TO, Cláudio Alex 
Vieira, que também é vice-
-presidente da AND na re-
gião Norte, o encontro ser 
realizado no Tocantins é um 
marco que traz muitos bene-
fícios. “É um marco, porque 
estamos recebendo diversas 
experiências e vamos discu-
tir vários assuntos relevantes 

que resultem em melhorias 
dentro do trânsito. É uma 
oportunidade de trazermos 
novas formas de processos, 
tecnologias e conhecimento 
para o Tocantins”, destacou.

CARTA DO TOCANTINS
Ao final do evento, será 

elaborada a Carta do Tocan-
tins, um documento com as 
conclusões obtidas nos gru-
pos de trabalho realizados 
durante o encontro.

“Todo final de evento, 
a AND prepara uma carta, 
uma espécie de relatório, 
contendo nossa pauta com 
os demais órgãos federais. 
A gente sabe que o sistema 
de trânsito é composto por 
várias instituições, como o 
Cenatran [Centro de Ensino 
e Segurança de Trânsito e 
Formação de Condutor] e a 
bancada da Câmara Federal 
que trabalha as questões do 
trânsito, e a gente quer uma 
pauta clara, com reivindi-
cações do setor para que 
possamos levar melhorias 
para os cidadãos”, explicou 
o presidente da AND, Ernes-
to Mascellani Neto.

TEMAS
Nos dois dias de evento, 

haverá painéis temáticos e 
grupos de trabalho. Nesta 
quinta-feira, 30, serão abor-
dados assuntos como Placas 
Mercosul; Lei de Proteção 
de Dados (LGPD) nos De-
trans; ISO 27001; Seguran-
ça da Informação no Tran-
sacionamento de Dados e 
Registros; Cursos da ADN; 
Monitoramento de Exame 
Prático de Direção Veicular; 
Regramento do Exame To-
xicológico na Base Nacional 
e Relatório do Grupo de Tra-
balho da AND - Revisão da 
Resolução do Contran.

 Já nesta sexta-feira, 1° de 
setembro, serão abordados: 
Detran/TO - Mudanças e 
Melhorias para o Cidadão no 
Pós-Pandemia; Segurança 
da Informação; Municipa-
lização; Alterações do CTB 
pela Lei de Conversão da MP 
n° 1.050/21 e impactos aos 
Detrans; Plano Nacional de 
Redução de Mortes e Lesões 
no Trânsito (Pnatrans); e Car-
ro Clonado.

O encontro conta com a 
participação de presidentes 
de Detrans, de dirigentes da 
Associação Nacional de De-
trans (AND) e de integrantes 
de instituições relacionadas 
à gestão do trânsito no país.

Walter Sales

Encontro é promovido pela AND e tem como tema Tecnologias, soluções e melhorias 
para o setor do trânsito
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Dois tempos
1. A proposta dos destinos de Rio Quente, em Goiás, 

e Costa do Sauípe, na Bahia, neste outubro, é que será 
um mês recheado de atrações assustadoramente felizes 
para toda a família. Os dois destinos serão palco de dias 
e noites cheios de surpresas, numa experiência repleta 
de diversão e entretenimento, tendo como ponto de 
partida a cultura brasileira, que vai proporcionar mui-
tos "Sustos e Risos", por meio de elementos cênicos, 
visuais e sonoros. As piscinas aquecidas de Rio Quente, 
também dão nome à programação do mês. 

2. Todo o conteúdo é exclusivo para os hóspedes, 
e a programação preparada com atividades por meio 
de personagens inspirados nas lendas folclóricas 
brasileiras,  intervenções artísticas, teatro de rua, jo-
gos interativos, atividades recreativas como caça ao 
tesouro, concursos de fantasias, espaços de aterrorizar. 
Na Costa do Sauípe, destaque para o voo de trapézio, 
gratuíto e com professores e a Villa assombrada. No 
Rio Quente, muita adrenalina no toboágua gigante. 
Tudo isso faz dos dois destinos ideais para quem quer 
embarcar num mundo de fantasia e muita diversão.

Exposição fotográfica
Com a proposta de ressignificar a fotografia como 

obra de arte, a fotógrafa e pianista Mariana Bontempo 
apresenta imagens dignas de museu, em um formato 
completamente atemporal, no piso 3 do Flamboyant 
Shopping Center. Todas as fotografias da exposição 
“Retratos Fine Art Mariana Bontempo” são assinadas 
pela artista a partir de uma técnica autoral, onde os re-
tratos são elaborados e emoldurados de maneira que 
lembram pinturas. A exposição está aberta ao público 
até o domingo, dia  03 de outubro.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? A 
aveia com leite é um 
esfoliante natural.
n ELA ME ENCANTOU 
- O rapper baiano 
Duendy Primeiro e 
a cantora Maristella 
Müller  prometem 
agitar o cenário 
musical com a mais 
nova gravação “Ela 
Me Encantou”, uma 
composição de 
Duendy, que ganha 
contornos sensuais na 
voz de Maristella. 
n AULÃO DE DANÇA 
- Neste sábado (02), 
às 17h, o Passeio 
das Águas realiza um 
mega aulão de dança, 
o #PasseioChallenge, 
juntamente com  a 
embaixadora da ação, 
professora influencer 
Ana Carolinne Ribeiro, 
que pretende fazer os 
visitantes do shopping 
suarem a camisa, além 
de aprenderem alguns 
passos de dança, no 
estacionamento laranja.

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Os 
parabéns neste 
sábado, 02 de 
outubro, são para 
a enfermeira, Sonia 
Gomes de Oliveira, 
dos quadros do 
Hospital da Mulher, 
experiente em furar 
orelhinhas de recém-
nascidos. Desejamos 
que todos os dias 
de sua vida sejam 
preenchidos com 
muita paz, amor, 
vitórias sucessivas 
e infinitas bênçãos. 
Feliz aniversário!

INTENSO 
Nascido em 
Anápolis (GO) 
e radicado em 
Los Angeles, o 
cantor Lubeka 
aterrissa em 
Goiânia, na 
sexta-feira, dia 
08 de outubro, 
para lançar o 
álbum Intenso, 
que chega 
às principais 
plataformas 
digitais com um 
clipe para a faixa 
título. O novo trabalho conta com mais seis singles 
já lançados, sendo eles “Tarde Demais”, “Atitude” 
“Estática”, “Chances”, “Veneno” e “Início e Fim”

Divulgação

IMERSÃO DIGITAL 
Hoje acontece o evento presencial “Digital Mix”, 
maior imersão de marketing digital do Centro-
Oeste, com a presença de profissionais da 
área e iniciantes. Será uma tarde recheada de 
conteúdo e network, no Centro de Convenções 
do Oft Alfre Hotel. Na foto, dois dos realizadores 
do evento, Eduardo Pacheco e Gabriel Fraga

Arquivo

Arquivo

Betty Faria ganha mostra no 
CCBB em homenagem aos seus 80 anos

Elisabeth Maria Silva de 
Faria é Betty Faria, uma das 
mais queridas e apreciadas 
atrizes do audiovisual no 
País. Na TV e no cinema, 
criou personagens de mu-
lheres fortes, sensuais. E até 
quando mudou o registro 
para fazer uma doméstica no 
desglamourizado Romance 
da Empregada, Betty foi ma-
ravilhosa. Não por acaso, foi 
o papel que lhe valeu mais 
prêmios e elogios. Foram três 
troféus internacionais - em 
Havana, Sorrento e o do Fes-
tival de Cinema Íbero-ame-
ricano -, mais o Prêmio Air 
France, no Brasil.

Filha de militar, Betty 
sempre foi rebelde. Chama-
-se assim o volume a ela de-
dicado na Coleção Aplauso, 
da Imprensa Oficial - Rebel-
de por Natureza. Nascida no 
Rio, em 8 de maio de 1941, 
a rebelde ganhou agora a 
homenagem do CCBB-SP, 
que começou na quarta, 22, 
o ciclo Betty Faria - 80 Anos. 
Com curadoria de Leandro 
Pardi, ex-coordenador da Ci-
nemateca Brasileira, o evento 
apresenta uma seleção de 15 
títulos, incluindo obras icô-
nicas, não só de Betty como 
do cinema brasileiro, e tam-
bém raridades. A maior delas 
talvez seja Os Monstros de 
Babaloo (1971), do dublê de 
cineasta e artista plástico Ely-
seu Visconti, que morreu em 

2014. Para muitos espectado-
res jovens, esse filme poderá 
ser uma descoberta.

O ciclo anuncia dois de-
bates - um sobre protago-
nismo feminino no cinema 
brasileiro, no dia 7 de outu-
bro, e outro no dia 9, com a 
própria Betty Faria avaliando 
seus filmes em conversa com 
o curador. O ciclo prossegue 
até 11 de outubro. Vale lem-
brar como a autora - Tânia 
Carvalho - define a biografa-
da no livro da Aplauso. Bet-
ty tinha 64 anos na época. A 
atriz que sempre foi símbolo 
de mulher bonita, gostosa, 
faceira, interessante, de nariz 
arrebitado, corpo com tudo 
em cima, continua igual à 
jovem que sempre foi, diz 
Tânia. Só que com mais ru-

gas e sabedoria. Criada no 
catolicismo, foi umbandista 
e se encontrou no budismo 
da corrente de Sutra de Lótus, 
que lhe deu a paz interior.

Betty foi uma gloriosa 
Tieta na TV. No cinema, a 
Leniza Mayer de A Estre-
la Sobe, que Bruno Barreto 
adaptou do livro de Mar-
ques Rebelo, a Salomé de 
Bye-Bye Brasil, de Cacá Die-
gues, e a Fausta de Romance 
da Empregada, de Bruno 
Barreto, fizeram história. 
Dois filmes ficarão disponí-
veis no streaming durante 
toda a duração do evento 
no CCBB - Marlene de Sou-
za, que ela fez na Itália com 
Maria de Medeiros, e Perfu-
me de Gardênia, de Guilher-
me de Almeida Prado.

Samantha Schmütz e Gio Ewbank se 
revoltam após fala de Day Melo: “Vontade de vomitar”

A fala com cunho supos-
tamente racista de Day Melo 
em “A Fazenda 13” gerou re-
percussão também entre fa-
mosos. O vídeo do momento 
está circulando nas redes so-
ciais e famosas como Gio-
vanna Ewbank e Samantha 
Schmütz fizeram coro.

“O jeito que ela fala ‘mo-
rena’ dá vontade de vomitar 
na cara dela! Que nenhuma 
marca contrate essa dese-
legante… Deixa ela ficar 
transparente!”, escreveu 
Samantha Schmütz sobre 
tema nas redes sociais. Gio-
vanna Ewbank, que é mãe 
de duas crianças negras, 
ressaltou: “Nossa, vontade 
de vomitar… Que garota 
deselegante, sem noção e 
que só fala merda… Não é a 
primeira vez.”

Com uma base se se-
guidores no Brasil desde 
quando esteve no “Big 
Brother” da Itália, algumas 
pessoas saíram em sua 
defesa. ““É incrível como 
problematizam tudo o que 

a Dayane diz. A Dayane 
simplesmente expôs a in-
dústria racista da moda. 
O tribunal da internet jura 
que não existe racismo nas 
esferas mais ‘relevantes’ da 
sociedade. Acordem! Aqui 
está uma matéria que pro-
va o que a Dayane disse”, 
disse um seguidor.

Dayane Mello causou 
polêmica em 'A Fazenda' 
ao ser acusada de racismo 
após uma fala sobre seu 
tom de pele. A modelo afir-
mou para o colega Tiago Pi-
quilo que não podia tomar 

muito sol para não prejudi-
car sua imagem diante das 
marcas, e precisou explicar 
o que queria dizer quando 
o peão disse que não enten-
deu a lógica da frase.

“Tu sabe que eu não 
posso ficar muito more-
na no meu trabalho né? 
Tem que ser branquinha. 
As campanhas não que-
rem muito morena, elas 
querem uma beleza mais 
elegante", afirmou ela, 
sussurrando em seguida o 
termo "morena" enquanto 
fazia uma careta.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Mercado e Marketing
NOVA LOJA - Referência no mercado moveleiro de alto padrão, a Sierra Móveis expande negócios e 
inaugura a maior loja conceito de alto padrão do País, na cidade turística de Gramado, em um amplo 
espaço com 3200 m², com mais de 700 produtos expostos em 25 ambientes, organizados para jantar, 
living, dormitórios e garden. Com atendimento diferenciado, a loja conta com assessoria para projetos de 
interiores, tanto para o consumidor, como apoio para o profissional que pode levar a planta para a loja.

O professor perguntou para Joãozinho:
- Joãozinho, quem nasce na Bahia é?

- Baiano!
- Quem nasce em Minas Gerais?
- Mineiro!
- E quem nasce no Rio?
- Peixe!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Sicoob UniCentro Br abre agência 
voltada para o Agronegócio
É A PRIMEIRA NO SEGMENTO - O Sicoob 
UniCentro Br abriu sua primeira agência 
voltada para o segmento do agronegócio, 
em Goiânia. Com localização estratégica, 
a loja está na Avenida Castelo Branco, no 
Setor Rodoviário, onde se concentram as 
maiores empresas do segmento agro, como 
revendedoras de máquinas agrícolas, casas 
agropecuárias, distribuidoras de produtos, 
sementes, grãos, e principalmente as grandes 
revendas de máquinas agrícolas. Com mais 
de 50 mil cooperados em Goiás, São Paulo, 
Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal, o 
crédito rural na cooperativa cresceu muito 
nos últimos anos. Em um único ano de safra, 
a carteira da cooperativa subiu de R$ 132 
milhões para R$ 273 milhões.

DonaFlor Mobília lança 
mesa de jantar Argila
PEÇA DE CERÂMICA 
INCRUSTADA  - A mesa 
de jantar Argila, lançamento 
da DonaFlor Mobília é 
resultado de uma frutífera 
collab entre o trio criativo 
do projeto Varanda: Marcelo 
Yamasita, Juliana Pippi e Mila 
Rodrigues, e a designer de 
cerâmica, Carolina Peraca. 
O móvel inova ao trazer uma 
peça de cerâmica incrustada na composição em madeira (cumaru ou sucupira), desenvolvida especialmente 
para a utilização em mobiliário outdoor. A mesa integra a coleção 2021 da DonaFlor Mobília, que reforça o 
traço artesanal presente em todos os produtos da marca, trazendo também a força da terra combinada com a 
delicadeza necessária às mãos que transformam a argila em peças poéticas e funcionais, além de elaboradas 
tramas vazadas, tão características dos fazeres manuais.

Bob’s lança novo sanduíche
O ARTESANAL PARMEGIANA - Para os apaixonados por fast food, as lojas do Bob’s de todo o Brasil passam a 
disponibilizar o novo sanduíche da marca, o Artesanal Parmegiana. E para tornar a novidade ainda mais deliciosa, 
a marca também oferece os clássicos Big Bob, Double Cheese e Cheddar Australiano na versão frango. O 
Parmegiana é um prato tradicional italiano, que foi adaptado e incorporado à cultura brasileira. O Bob’s é pioneiro 
em trazer o conceito de fast food para o Brasil e especialista em criar produtos voltados para o paladar brasileiro.

Fotos: Divulgação/Ilustração

Não há exibição. 
Malhação “Sonhos”

resumo de novelas

Nos Tempos do Imperador

Reality Show

Pega Pega

Império

Eudoro vai atrás da car-
ruagem que sequestrou 
Dolores, e Tonico exige 
que Nélio impeça os con-
vidados de irem embora. 
Leopoldina e Bernardinho 
trocam olhares. Eudoro 
resgata Dolores e acu-
sa Pilar. Prisca e Hilário 
não querem que Vitória 
deixe o Brasil. Luísa tem 
uma nova indicação pa-
ra o pretendente de Isa-
bel. Tonico se casa com 

Dolores. Vitória descobre 
que está falida. Dolores 
afirma que não se aprox-
imará de Tonico. Dolores 
não abre a porta de seu 
quarto para Tonico. Zay-
la se decepciona quando 
Samuel insiste em esperar 
o casamento para dormir 
com ela. Vitória se revolta 
contra Quinzinho ao con-
statar que está falida. Lota 
chantageia Tonico em troca 
de ajudá-lo com Dolores.

Arlete despista Júlio so-
bre sua ida ao Carioca Pal-
ace. Cíntia desabafa com 
Nelito e conta que não quer 
mais saber de Júlio. Ma-
dalena aceita ajudar Dílson 
no quiosque. A herança de 
Dona Marieta é liberada, e a 
advogada consegue pagar 
a fiança de Sandra Helena. 
Júlio mostra a Malagueta a 
gravação que fez com sua 
declaração sobre a partic-
ipação no roubo e avisa 

que irá denunciá-lo, caso 
insista em prejudicar Arlete. 
Monteiro revela a Antônia 
que o perito morreu na épo-
ca da investigação do ac-
idente de Mirella. Antônia 
conta a Domênico sobre a 
investigação do acidente de 
Mirella. Domênico avisa a 
Antônia que marcou um en-
contro com Dalva. Eric avisa 
aos funcionários do Carioca 
Palace que eles terão partic-
ipação nos lucros do hotel. 

Raul Gil - Raul Gil 
com seu bom humor e 
irreverência inova com 
as revelações da músi-
ca brasileira no concur-
so Jovens Talentos, a 
polêmica do Pra Quem 
Você tira o Chapéu? e os 
talentos da molecada.
A Fantástica Máquina 
de Sonhos - Depois de 
descobrirem que a tele-
dramaturgia está parada, 
e talvez nunca mais volte 

a produzir novelas, Naty, 
Joca, Beto e Luna entram 
nos estúdios do SBT com 
uma missão: achar a lâm-
pada mágica e fazer com 
que a Máquina de Son-
hos volte a funcionar.
Bake off Brasil - A Cereja 
do Bolo -  Os momentos 
marcantes, os resultados 
mais surpreendentes, os 
truques culinários e os bas-
tidores das receitas da ten-
da mais doce do Brasil.

Cora reúne a família. Ot-
oniel desabafa com Orville 
e Manoel. Cora reza antes 
de dormir. Silviano e Maria 
Marta conversam e Ma-
ria Clara escuta atrás da 
porta. José Pedro e Maria 
Clara falam sobre Silviano. 
Maria Clara recebe uma 
ligação e desliga. Felipe 
liga para Cláudio. Beatriz 
marca um encontro com 
Enrico. Téo Pereira esno-
ba Magnólia. Leonardo e 
Etevaldo jantam juntos. 
Enrico vai ao Vicente’s e 

cria confusão. Maria Marta 
entrega uma encomenda a 
Josué. Orville pede ajuda à 
Helena. Cristina e Maurílio 
discutem. José Alfredo 
faz uma ligação. José Al-
fredo liga para Merival. 
Cora é aconselhada pe-
la advogada. Otoniel é 
amparado por Xana. Ma-
ria Marta alerta Cristina 
sobre Maurílio. Magnólia 
liga para Téo. Érika recla-
ma com Robertão da sua 
família. Magnólia vai atrás 
de Maurílio.
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MODA

JULIANA MADDEIRA ALVES - O fim 
do ano está chegando e com 
ele começam os pensamen-
tos sobre metas, superstições, 
anseios e é claro, o look da 
virada do ano, aquela peça-
-chave que irá te trazer sorte 
para o novo ano e glamour 
para a grande passagem.

A grande maioria das 
marcas divulgam suas cole-
ções de ano novo após o natal, 
não foi o caso da Closet Delu-
xe que atualmente conta com 
mais de 662 mil seguidores! 
Nessa segunda-feira (23/08) 
a marca divulgou em seu site 
uma coleção prévia do que 
virá para a virada do ano, in-
titulada por “ALMA LEVE”, as 
peças abusam das cores, tex-
turas e glamour.

O sucesso foi arrebata-
dor e a capsula já está qua-
se esgotada!

A marca CLOSET DE-
LUXE nasceu há 10 anos, 
apostando, desde o primei-
ro momento na proximida-
de e relação de confiança 
com as clientes.

A marca traz feminilidade, 
refinamento e toque pessoal 
em todos os seus vestuários. 
Com entrega para todo o Bra-
sil, a loja online oferece uma 
seleção de produtos exclusi-
vos com parcelamento em 
até 12x em todos os cartões 
de credito e a opção em boleto 
bancário, e troca fácil.

Closet Deluxe lança coleção 
cápsula do que virá para o réveillon
A marca lançou peças que trazem as consumidoras uma prévia da coleção de fim de ano.

n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

Cia da Natureza lança o primeiro Sabonete Íntimo 
com licenciamento para o público teen
A novidade é completamente vegana, purifica, hidrata e 
respeita o PH natural da região íntima de jovens a partir 
de 13 anos
Após enxergar um potencial de inovação na categoria de 

higiene íntima e desenvolver o primeiro Sabonete Íntimo 
Água Micelar no mercado, a Cia da Natureza amplia essa 
classe e apresenta seu mais novo lançamento, o Sabonete 
Íntimo Hello Kitty. A novidade é completamente vegana 
e possui fórmula delicada que combina as propriedades 
hidratantes do Ácido Lático, da Água Micelar e da Aloe 
Vera. O produto é livre de corantes e parabenos, higieniza a 
região genital respeitando seu PH natural, perfuma e ainda 
possui ação suave, promovendo deliciosa sensação de 
conforto e bem-estar. Atualmente, a água micelar é uma 

solução de limpeza muito utilizada nos cosméticos devido à sua grande versatilidade 
de benefícios, que vão desde a capacidade de eliminar microorganismos e impurezas, 
equilibrar o pH, até a hidratação da pele. Ela funciona como uma molécula inteligente 
composta por água purificada, hidratantes com glicerina e surfactantes, cuja função é 
atrair e sugar as sujeiras da pele para dentro da sua célula.

O Sabonete Íntimo Hello Kitty com Água Micelar da Cia da Natureza é testado 
ginecologicamente e dermatologicamente.

Os produtos serão encontrados inicialmente nas principais lojas online, marketplaces e 
lojas de cosméticos e farmácias de todo o Brasil.

Preço Médio: R$13,90 – 260ml http://www.sanrio.com.br. SAC: 0800-888 0046 | SAC@
CIADANATUREZA.COM | www.ciadanatureza.com/ Facebook: www.facebook.com/
ciadanaturezaoficial/ Instagram: www.instagram.com/Ciadanaturezaoficial/

Aposte em produtos Veganos 
para a Primavera 2021
Cuidados com unhas e cabelos 
com tecnologias inovadoras
Studio 35 - A empresa apresenta a 

Crystal Effect, coleção de esmaltes 
ideal para essa época do ano. 
Com 08 novas cores ainda mais 
bonitas e brilhantes, a linha possui 
uma tecnologia inovadora e única, 
que possibilita maior concentração 
e durabilidade do glitter, além de estar 
com uma rotulagem completamente 
nova para transmitir toda a Magia dos 
Cristais, nas cores: Baby Glow, Diamante 
Negro, Raio de Sol, Rubi Precioso, Cheia 
de Energia, Mar Do Caribe, Aurora Boreal 
e Esmeralda Rara.

Griffus Cosméticos - Para os cuidados 
com os cabelos nessa estação o ideal é 
buscar por produtos que juntos limpam, 
revigoram e tratam o couro cabeludo, 
como a linha “Vou de Jaborandi” 
da Griffus Cosméticos. Completa e 
versátil, sustentável e vegana, ecológica 
e inovadora, a linha vem com 4 produtos 
para proteger e tratar o cabelo fraco e 
fragilizado, fortalecendo e estimulando o 
crescimento, são eles:

Shampoo Vou de Jaborandi: livre de 
cloreto de sódio, limpa sem danificar os 
fios, deixando-os com um aspecto mais leve, e auxilia no tratamento antiqueda.

Multifuncional Vou de Jaborandi: o uso do produto garante três formas de aplicação: 
como condicionador, co-wash e creme para pentear antifrizz. O co-wash é uma técnica 
de limpeza do couro cabeludo que substitui o shampoo pelo condicionador durante a 
lavagem dos fios, deixando o cabelo mais limpo e hidratado.

Máscara Vou de Jaborandi: hidrata os fios e deixa o cabelo mais resistente e sem quedas. 
Além disso, o produto vem com uma tag feita de papel semente pronto para plantar.

Tônico Capilar Vou de Jaborandi: estimula o fortalecimento dos fios, evitando a queda, 
além de auxiliar no crescimento, agindo desde o folículo até as pontas.

A cada mudança de estação nosso corpo necessita de cuidados adequados, além de 
ficar por dentro das tendências.

O único diário 
que circula na capital e no interior,
atende a Lei de Publicação Legal

Jornal Gazeta do Estado
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PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Querido Deus, sei como 
deve ser muito difícil amar 

todas as pessoas. Aqui 
em casa tem só quatro 
e eu quase não consigo

Tenha atenção com 
as confusões emo-
cionais e com pos-
síveis expectativas. 

As experiências pelas quais 
você vem passando pedem de 
você novas reflexões filosófi-
cas e empenho para promover 
assuntos éticos e judiciais. O 
autoconhecimento é essencial.

A forma como 
você vem lidando 
com os investi-
mentos merece 

atenção, principalmente em se 
tratando do dinheiro de outras 
pessoas. Tenha atenção com 
as expectativas e com espe-
culações. Seja o mais correto 
possível e faça o seu melhor.

Busque se colo-
car no lugar do 
outro para enten-

der o que está acontecendo. 
Tem uma pessoa importante 
passando por um processo 
muito difícil. Os sentimentos 
levam tempo para ser cura-
dos, então colabore com 
posturas positivas.

É importante 
analisar as suas 
posturas no tra-

balho ou a forma como você 
vem sendo produtivo. É im-
prescindível avaliar as condu-
tas e levar em consideração 
possíveis mágoas ou distor-
ções com colaboradores. Dê 
um sentido à sua rotina.

A autoestima é 
fundamental nes-
te processo pelo 

qual você vem passando no 
campo afetivo. Busque de-
senvolver o essencial em sua 
jornada, levando em consi-
deração motivações a dois. 
É preciso soltar o passado 
para renovar a relação.

As memórias 
são elementos 
impor tantes 

para curar e ressignificar a 
sua história afetiva em fa-
mília e também no campo 
amoroso. Tais posturas não 
são fáceis, mas lhe propor-
cionarão uma trajetória de 
cura importante.

Não queira que 
as pessoas à sua 
volta entendam o 

momento pelo qual você está 
passando. É você quem preci-
sa mudar as posturas, porque 
são as suas experiências e as 
suas percepções. Todo esse 
processo exige muito de você, 
principalmente perdão.

Preste atenção em 
como você vem 
desenvolvendo o 

seu potencial e possíveis 
expectativas que precisem 
de reparos no setor finan-
ceiro. O foco é avaliar os 
investimentos destinados 
a dependentes financeiros, 
principalmente aos filhos.

Você vem passan-
do por mudanças 
em suas percep-

ções, então as memórias e 
os sentimentos ficam mais 
expostos. É um dia para 
permitir que tais sentimen-
tos lhe tragam entendimento 
e compreensão da necessi-
dade de ressignificar. 

Busque refletir 
sobre os senti-
mentos e as ex-

pectativas que vêm sendo 
armazenadas. Talvez o me-
lhor a ser feito é expressar 
os seus sentimentos para 
as pessoas certas. O medo 
pode gerar prisões e blo-
queios emocionais.

Pode ser que você 
se sinta confuso e 
indeciso a respei-
to de como deve 

atuar com projetos e ideias 
que devem ser tiradas da 
gaveta. É um dia para avaliar 
o quanto a vulnerabilidade e 
possíveis distorções prejudi-
cam o seu desenvolvimento.

Será necessário 
examinar as suas 
percepções e as 

suas atitudes diante de si-
tuações que precisam de 
verdade e discernimento. É 
um dia para cuidar mais dos 
sentimentos e de tudo aquilo 
que vem atrapalhando a sua 
visão profissional.

Peanuts


