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Moyses Kolesne, do Krisiun, 
homenageia Caetano Veloso; 
“Ícone da música mundial”

TEMPORÁRIOS

Emater contrata 120 técnicos 
agrícolas para o Estado de Goiás

As inscrições para processo seletivo 
são gratuitas e devem ser feitas 
até o dia 29 de maio pelo site da 
Escola de Governo. A lotação dos 
profissionais será realizada em 93 
municípios e remuneração 
chega a R$ 3.000

“VARAL SOLIDÁRIO”

Grupo idealizou 
o projeto de 
arrecadação 
de agasalhos 
para doação

TOCANTINS

Governo prestigia posse de nova 
desembargadora no Tribunal de Justiça

Esequias Araújo/Governo do Tocantins 

Nova desembargadora foi escolhida em lista tríplice para compor o quinto 
constitucional da classe dos advogados

Ângela Issa Haonat é professora, ex-juíza eleitoral e agora desembargadora



Sábado, 21 de maio de 2022
Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal2

PROJETOS SOCIAIS
Divulgação

Grupo Sallo 

se destaca 
pela qualidade
e inclusão social 
São vários projetos 
sociais, entre eles 
a inclusão de detentos 
do complexo 
prisional de 
Aparecida de Goiânia 

ITÁTILA MOURA  - No jor-
nal da Gazeta edição do 
almoço, o apresentador 
Thiago Mendes conver-
sou com a  Só-cia Fun-
dadora do Grupo Sallo, 
Maria Fernanda Bessa 
Mattos. Na ocasião, a 
empresária falou sobre 
a história e consolidação 
da empresa. O Grupo 
Sallo Confecção e Co-
mércio de Roupas, foi 
fundado em 1996 pelo 
casal de empresários 
sendo a Maria Fernanda 
e o Marcos Antônio Alves 
da Silva. A marca Sallo 
nasceu em em Goiânia e 
posteriormente teve sua 
sede própria transferida 
para o Polo Empresarial 
de Aparecida de Goiânia 
– GO. Com mais de 23 
anos no mercado, a mar-
ca vem conquistando o 
mundo inteiro.

De acordo com Maria 
Fernanda, o desafio hoje 
é a mão de obra.  “Falar 
de desemprego me dei-
xa estarrecida porque eu 
preciso de pessoas para 
trabalhar”, declarou. 
Com esse déficit, a em-
presa buscou a inclusão 
de detentos no merca-
do de trabalho, por meio 
de um projeto chamado 
de Heliponto, dentro do 
complexo prisional de 
Aparecida de Goiânia. A 
empresa apostou e in-
vestiu na qualificação. 
São 70 pessoas do com-
plexo prisional prestan-
do serviço ao grupo. “É 
uma mudança de vida 
não só para o reeducan-
do mas também para a 
família dele, uma pessoa 
que estava presa dentro 
de uma cela, mas agora 
ela tem dignidade e se 
sente útil”, disse a sócia 

do grupo Sallo.
O Projeto de inse-

rir os reeducandos  no 
mercado de trabalho foi 
idealizado pelo Grupo-  
de-tentor das marcas 
Sallo, Sallo Jr, Balada e 
Muchacha, implanta-
do em 2016 pelo Gru-
po em parceria com a 
Secretaria de Segurança 
do Estado por meio da 
Diretoria-Geral de Ad-
ministra-ção Penitenci-
ária (DGAP) e que visa a 
ressocialização de reedu-
candos, o objetivo era tra-
zer mais visibilidade para 
a importância do projeto.

DOAÇÃO
Recentemente, o Gru-

po Sallo fez uma doação 
de R$ 80 mil para iniciar 
as obras de ampliação do 
Módulo de Respeito 2, 
no Complexo Prisional 
de Aparecida de Goiânia. 
Ação integrada entre a 
Diretoria-Geral de Admi-
nistração Penitenciária, 
o Conselho de Segurança 
de Goiânia (Conseg), Mi-
nistério Público de Goi-
ás e o Grupo Sallo, visa a 
criação de mais 120 vagas 
de trabalho.

“Essa iniciativa obje-
tiva a ressocialização e a 
criação de oportunida-
de de emprego para que 
os reeducandos possam 
voltar à sociedade e se-
jam, de fato, reintegra-
dos. Sem dúvida, essa 
parceria do Grupo Sallo 
com o Governo do esta-
do de Goiás através da 
DGAP é um exemplo a 
ser seguido em nosso 
país. Acreditamos nes-
se tipo de ação e somos 
exemplo de como pode 
gerar bons frutos, já que 
temos em nossa fábrica 
reeducandos que parti-
ciparam do projeto no 
presídio”, afirma Maria 
Fernanda Bessa Matos, 
sócia-fundadora do Gru-
po Sallo. A entre-vista na 
íntegra está disponível 
no  canal do youtube da 
emissora  gazeta play.

Sócia Fundadora do Grupo Sallo, 
Maria Fernanda Bessa Mattos
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TOCANTINS
Governo prestigia posse de nova 
desembargadora no Tribunal de Justiça

O governador do To-
cantins, Wanderlei Bar-
bosa, participou da posse 
da professora e advogada  
Ângela Issa Haonat  como 
desembargadora do Judi-
ciário do Tocantins. O ato 
ocorreu nesta quinta-feira, 
19, na sessão do Pleno do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado do Tocantins (TJTO).

Durante a posse, o Go-
vernador manifestou a sa-
tisfação de participar da 
posse da nova desembar-
gadora. “Estamos partici-
pando de um momento 
importante para a história 
do judiciário tocantinen-
se. Participar de uma  es-
colha, que foi majoritária, 
em um processo demo-
crático. Quando chegou 
a lista tríplice em minhas 
mãos, eu não tive difi-
culdade, porque analisei 
todo esse trâmite. Rece-
bemos os históricos dos 
três membros, todos que 
mereciam esse cargo, mas 
escolhemos aquela que 
teve a aprovação da maio-
ria em todas as etapas. 
Então, a doutora Ângela 
foi escolhida de maneira 
rápida e não temos dúvi-
da que fará um trabalho 
voltado para o interesse da 
coerência, do bom direito, 
do respeito a sociedade, 
da cidadania e para a Jus-
tiça do nosso Estado e do 
nosso País”, declarou.

Durante a posse, a 

nova desembargadora 
agradeceu o voto de con-
fiança do governador Wa-
nderlei Barbosa. “Quero 
agradecer o Governador 
que escolheu meu nome 
e respeitou a escolha 
de outras instituições, a 
OAB e o Tribunal de Jus-
tiça. Honrarei as confian-
ças depositadas no meu 
nome. Assumi as funções 
inerentes desse cargo 
comprometida a garan-
tir a cidadania através de 
uma justiça célere, segura 
e efetiva”, afirmou. 

Ângela Issa Haonat é 
professora, ex-juíza elei-
toral e agora desembarga-
dora, que, em 5 de maio, 
o governador Wanderlei 
Barbosa a escolheu para 
ocupar a vaga do quinto 
constitucional da clas-
se dos advogados, após 
receber a lista tríplice de 
candidatos. O decreto 
com o nome foi publica-
do no Diário Oficial do 
Estado (DOE).

Ao final, o presiden-
te do Tribunal de Justi-
ça (TJ), desembargador 
João Rigo Guimarães, deu 
as boas vindas à desem-
bargadora Ângela. “Nes-
se momento queremos 
agradecer pela oportuni-
dade de contar com mais 
uma integrante dessa cor-
te.  Pessoa preparada que 
vai somar”, afirmou. 

A posse contou com 

um momento solene com 
participação de familiares 
e amigos da desembarga-
dora. Estiveram presen-
tes os desembargadores 
Helvécio de Brito Maia 
Neto, Marco Villas Boas, 
Etelvina Maria Sampaio 
Felipe,  Ângela Prudente, 
Jacqueline Adorno, Ro-
naldo Eurípedes, Maysa 
Vendramini Rosal e Adol-
fo Amaro Mendes. Além 
de juízes, do procurador-
-geral de Justiça do Mi-
nistério Público do To-
cantins (MPTO), Luciano 
Casaroti; e do presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seccional To-
cantins (OAB/TO), Gede-
on Pitaluga.

Ainda compareceram 
à posse o vice-presidente 
da Assembleia Legislati-
va, o deputado Léo Bar-
bosa; os deputados fede-
rais Professora Dorinha, 
Célio Moura e Vicentinho 
Júnior. Os prefeitos de 
Palmas, Cinthia Ribeiro; 
de Paraíso do Tocantins, 
Celso Morais; e de Mon-
te Santo do Tocantins, 
enfermeira Nezita Mar-
tins, também estiveram 
presentes, junto com de-
putados estaduais,  pro-
curadores,  promotores, 
defensores, e represen-
tantes do comércio e so-
ciedade civil.

TALITA MELZ/
GOVERNO DO TOCANTINS

Esequias Araújo/Governo do Tocantins 

Divulgação

Governador Wanderlei Barbosa manifestou satisfação de participar da posse da nova 
desembargadora do Tribunal de Justiça do Tocantins, Ângela Issa Haonat

TEMPORÁRIOS

“VARAL SOLIDÁRIO”

Emater contrata 120 técnicos 
agrícolas para o Estado de Goiás

Grupo idealizou o projeto de 
arrecadação de agasalhos para doação

As inscrições para processo seletivo são gratuitas e devem ser feitas até o 
dia 29 de maio pelo site da Escola de Governo. A lotação dos profissionais 
será realizada em 93 municípios e remuneração chega a R$ 3.000

DA REDAÇÃO - A Agência 
Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) publicou edital do 
processo seletivo simplifi-
cado para a contratação de 
120 técnicos agrícolas tem-
porários para todo o Estado 
de Goiás.  As inscrições são 
gratuitas e devem ser reali-
zadas pelo site da Escola de 
Governo (https://selecao.
go.gov.br/). O prazo para se 
inscrever será entre os dias 
20 e 29 de maio.

Podem participar pro-
fissionais técnicos de nível 
médio em uma das mo-
dalidades de formação 
de profissionais técnicos 
agrícolas (Resolução n°32, 
de 26 de maio de 2021 do 
Conselho Federal de Téc-
nicos Agrícolas – CFTA), 
com carga horária mínima 
de 1,2 mil horas. É neces-
sário registro no conselho 
profissional, quitação da 
anuidade do conselho pro-
fissional, carteira nacional 
de habilitação e disponibi-
lidade para viagem.

O presidente da Emater, 
Pedro Leonardo Rezende, 
explica que essa contrata-
ção vem para suprir o défi-
cit de profissionais que irão 
atuar nas ações de apoio à 
agricultura familiar, já que a 
última contratação foi reali-

zada há mais de três déca-
das. “A Emater tem atuação 
em todo o Estado e a con-
tratação de novos técnicos 
vem para potencializar o 
trabalho de assistência téc-
nica e extensão rural jun-
tos aos produtores goianos. 
Com a chegada desses no-
vos profissionais, a expec-
tativa é conseguir beneficiar 
mais ainda mais pessoas”, 
afirma o presidente.

Após as inscrições on-li-
ne, o processo seletivo será 
composto por três etapas: 
análise curricular, entrevis-
ta e avaliação por equipe 
multiprofissional. O resul-
tado final será publicado 
no dia 27 de junho, sendo 
que as contratações serão 
realizadas imediatamente. 
O edital completo, com to-
das as informações sobre o 

processo seletivo, e a área 
a de inscrição estão dispo-
níveis no site da Escola de 
Governo, no link https://se-
lecao.go.gov.br/edital/edi-
tal-n-0042022-%E2%80%-
93-processo-seletivo-sim-
plificado-emater_proces-
so-seletivo-simplificado_
emater%7C34.

Os técnicos contrata-
dos pelo processo seletivo 
deverão cumprir 40 horas 
semanais, com vagas des-
tinadas a 93 municípios 
goianos, conforme disposto 
no edital. A remuneração é 
composta por salário base 
e vale alimentação, chega a 
R$ 3.000,00 mensais. O perí-
odo de contratação é de três 
anos, com possibilidade de 
prorrogação até cinco anos.

COM INFORMAÇÕES 
DA EMATER

Emater

Processo seletivo visa suprir déficit histórico de 
profissionais de extensão rural

O frio chegou a Goiás, 
temperatura pouco vista 
por aqui, mas quais conse-
quências que quase nun-
ca observamos? As baixas 
temperaturas trazem um 
conjunto de problemas 
sociais que durante o ano 
não são considerados e um 
deles é o aumento de mor-
tes de pessoas em situação 
de rua. Sim, é impensável 
pensar que alguém morre 
por decorrência do frio, mas 
acontece. Pensando em 
contribuir com essa parcela 
da sociedade, o Grupo Anjos 
idealizou o projeto ‘Varal So-
lidário’, no qual arrecadam 
agasalhos para distribuição.

Apenas uma vez no 
ano Goiás experimenta as 
baixas temperaturas, e esta 
semana a previsão é de frio 
todos os dias. Neste período 
travessamos consequências 
que são resultado de proble-
mas sociais, mas que agora 
se potencializam. O Grupo 
Anjos já desenvolve diver-
sas atividades com foco em 
pessoas em situação de rua, 

mas nesta sexta-feira, 20 de 
maio, às 15h e segunda, 23, 
às 10h o foco é na arrecada-
ção de agasalhos para doa-
ção. A campanha ocorre na 
Praça Walter Santos, Setor 
Coimbra, e continua ao lon-
go do mês.

Conhecidos por já de-
senvolverem campanhas de 
cunho social, o grupo tem o 
intuito de impactar positiva-
mente a sociedade em que 
estão inseridos. Segundo 
Ludmila Guimarães, direto-
ra do Grupo Anjos, a iniciati-
va acredita na contribuição 
coletiva. “Buscamos suprir 
demandas que estão claras 
e mesmo assim passam des-
percebidas. Queremos aju-
dar a devolver a dignidade 

para essas famílias, seja por 
meio do alimento à mesa, 
pela educação, pela cultura 
ou com os agasalhos. O in-
tuito é proteger”, diz.

Campanha 
‘Varal Solidário’

Quando: Sexta-feira 
(20/05), às 15h e 
segunda-feira (23/05), 
às 10h
Onde: Praça Walter 
Santos (Endereço: Av. 
Castelo Branco - Coimbra, 
Goiânia - GO, 74530-010)
Informações: @
anjosgruposoma

 JOHNY CÂNDIDO
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Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Moyses Kolesne, do Krisiun, 
homenageia Caetano Veloso; 
"Ícone da música mundial"

O guitarrista Moyses Ko-
lesne, integrante da banda 
brasileira de death metal Kri-
siun, conheceu outro grande 
nome da música brasileira, 
porém, de outra vertente, 
que passa longe do metal ex-
tremo: Caetano Veloso.

Moyses compartilhou 
fotos do encontro em seu 
perfil do Instagram nesta 
quinta-feira (12) e rasgou 
elogios ao icônico cantor e 
compositor baiano, a quem 
se referiu como "mestre". 
"Uma honra incrível poder 
conhecer e conversar com 
o mestre, ícone da música 
mundial. Talento, inteligên-
cia, simpatia, humildade, 
que só Caetano Veloso tem", 
escreveu o guitarrista na le-
genda da postagem.

Em cartaz na Broadway, Pamela Anderson vira passeadora de cães 
como segunda renda

Pamela Anderson 
arranjou uma ativida-
de secundária enquan-
to vive em Nova York 
para atuar na Broadway. 
A atriz aproveitou seu 
amor pelos animais 
para se tornar passea-
dora de cães nas horas 
vagas, quando não está 
estrelando "Chicago".

Conhecida mundial-
mente por ser estrela de 
"Baywatch", a veterana 
de Hollywood ficará na 
cidade norte-americana 
por pelo menos oito se-

manas e escolheu a nova 
ocupação para ter uma 
atividade fora dos palcos 
nesse tempo.

A ideia da função 
de dogwalker partiu de 
seus assistentes pes-
soais que tem amigos 
com animais na Big 
Apple, porque ela faz 
caminhadas pelo Cen-
tral Park diariamente.

O primeiro cão que 
contou com Anderson 
como acompanhante 
no passeio pelo parque 
foi um setter irlandês de 

nome Dash, que já conta 
com a companhia diária 
da atriz há três semanas. 
O detalhe é que a chega-
da de Pamela para buscar 
o animal com os donos 
causou uma reação de 
surpresa por ser uma es-
trela hollywoodiana.

O emprego alternati-
vo de Pamela Anderson 
segue firme até junho. 
Os donos de Dash disse-
ram que ela continuará 
a passear com o cachor-
ro até voltar para casa 
com seus filhotes.

n Maria Reis

4

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A Festa em Honra ao Divino Espírito Santo de 

Cristalina é oficialmente reconhecida como Patrimônio 
Cultural e Imaterial do Estado de Goiás, com a lei 21.327, 
que foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, 
no dia 05 de maio. A publicação foi sancionada pelo 
governador Ronaldo Caiado, assinada pelo deputado 
estadual Coronel Adailton, autor do projeto de Lei, e pelo 
ex-deputado Diego Sorgatto, co-autor do projeto. No 
período da Festa, que compreende 10 dias, há a novena 
e o encontro social, com leilões, shows e a participação 
da comunidade.

2. Realizada desde 1.947, a Festa é precedida pelo giro 
das folias, no qual os devotos do Divino Espírito Santo, 
montados a cavalo, percorrem propriedades rurais com 
a Bandeira do Divino para abençoar as casas, as ativi-
dades e as vidas dos fiéis. Depois da peregrinação, que 
demora semanas, é feito o encontro das bandeiras de 
todas as folias no perímetro urbano da cidade, oportuni-
dade em que há um desfile dos foliões, conduzidos pelo 
imperador e a imperatriz, até à Igreja de São Sebastião, 
que fica no histórico bairro da Cristalina Velha. Em 2022, 
a festa acontece de 27 de maio a 05 de junho de 2022.

 Sarau da Cultura Inclusiva
Neste sábado (21), às 19h, acontece o sarau da Cultura 

Inclusiva, no Centro Cultural da UFG (CCUFG), com vá-
rias atrações circenses, bandas de MPB, dança, literatura e 
outras. Esta primeira edição é resultado da parceria entre 
representantes do segmento da pessoa com deficiência, o 
vereador Willian Veloso, e o Instituto Arte e Inclusão (INAI), 
coordenação de Arte e Inclusão da Escola do Futuro de 
Goiás em Artes Basileu França e a gestora do Patrimônio 
Cultural da Sociedade Goiana e produtora Cultural, Regina 
Perri. Os artistas participantes se voluntariaram pela Cul-
tura Inclusiva. A entrada é gratuita.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O alho 
tem componentes à 
base de enxofre, que 
desintoxicam o fígado.
n FUNK E SERTANEJO 
- Neste sábado (21), a 
Azzure apresenta MC 
Brisola com sucessos  
do funk paulista, e ainda, 
sucessos do mundo 
sertanejo, com o cantor 
Lucas Led.
n PALCO – O espetáculo 
Cabaré das Divas chega 
ao palco do Teatro Goiânia, 
logo mais, às 20h, com 
humor e a participação do 
público. Haverá tradução 
em libras. A entrada é 
gratuita.
n SHOW- Hoje, o Laguna 
Gastrobar Goiânia abre 
suas portas, às 12h, para 
o ‘Sabadão no Laguna’. 
A tarde será animada 
pela dupla, Leandro e 
Romário, Bogotta, Som 
de Faculdade, entre outras 
atrações.
n TURNÊ – Logo mais, às 
21h, Gal Costa apresenta 
show da turnê “As Várias 
Pontas de Uma Estrela”, 
no Teatro Rio Vermelho, na 
qual, interpreta canções de 
Chico Buarque, Caetano 
Veloso e Tom Jobim.  
Pede-se o uso de máscara 
facial e o comprovante de 
vacinação.
n NA CAPITAL FEDERAL 
- O cantor Gusttavo Lima 
está de volta com seu 
"Buteco", hoje, a partir das 
18h, na Arena BRB - Mané 
Garrincha. No palco, além 
do show do "Embaixador", 
os cantores Xand Avião, 
Nattan e as duplas César 
Menotti e Fabiano e Bruno 
e Denner completam o 
line-up. 
n JORNADA - Hoje 
na Praça Universitária, 
acontece a 3º edição 
da Jornada Lixo Zero, 
entre às 8h e 16h. Haverá 
coleta de materiais 
eletrônicos, recicláveis, 
objetos de escrita, 
esponjas, lâmpadas de 
mercúrio, medicamentos 
vencidos, pilhas, baterias, 
pneus, etc. Além de 
atividades como aula 
de defesa pessoal para 
mulheres, apresentações 
musicais, palestras, 
oficinas, pinturinha infantil 
e exposições artísticas de 
Matias Pereira Franca 
e Cristiano Borges 
da Silva.

ANIVERSARIANTE DO DIA - Hoje quem celebra 
mais um ano de 
vida, bem vivida, é a 
assessora de Projetos 
da Secretaria de 
Estado da Retomada, 
Márcia Pires. Ela 
recebe apenas 
cumprimentos, sem 
comemoração festiva. 
Márcia e família estão 
de luto pela passagem 
de sua mãe, dona 
Floriana Vieira, no início 
do mês. Desejamos 
sucesso absoluto em 
seus projetos e que sua 
vida seja uma soma de 
bênçãos e de vitórias. 
Parabéns!

Arquivo

TÔ GARRADO -  A dupla, Leandro e Romário, aposta 
em mais um single, a música “Orgulho e Desgosto”. A 

canção, que tem 
uma pegada do 
modão sofrido, 
já conta com 
mais de 1 milhão 
visualizações 
no YouTube, e 
está disponível 
em todas as 
plataformas 
digitais. A dupla 
vai gravar o 
próximo DVD, no 
dia 31 de maio, 
em Goiânia. 

Trata-se do projeto “Tô Garrado”, com oito grandes 
músicas inéditas como aposta e releituras clássicas do 
sertanejo universitário

Divulgação
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Página Bonita

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

Nova linha da Alfaparf Milano de cuidados específicos para 
loiras e morenas traz proteção especial contra a luz azul 
Semi di Lino Blonde e Brunette neutraliza a tonalidade dos fios, 
hidrata e revigora os cabelos
A Alfaparf Milano acaba de lançar a nova linha Semi di Lino Blonde e 

Brunette, com produtos para cuidados específicos com cabelos loiros e 
castanhos, que prolongam a intensidade e o brilho da cor. A linha inova 
ao trazer a tecnologia Blue Light Shield, que protege os fios dos efeitos 
nocivos da luz azul além de neutralizar os reflexos indesejados, dando 

o aspecto de cabelos recém-saídos do salão.
A novidade traz como principal diferencial a proteção à luz azul, 

presente em smartphones, tablets e computadores e que 
podem causar o desbotamento ou reflexos indesejados em tons 
amarelados ou alaranjados nos fios. Além desses efeitos, em uma 
vida hiperconectada, a luz azul age como vilã por seu poder de 
alterar o relógio biológico, trazendo consequências não só para 
pele e olhos, mas também para os cabelos: estudos mostram que 
quatro semanas de exposição a esse tipo de luz aumentam em 
3 vezes o atrito durante a escovação e que seis semanas podem 
provocar um desbotamento de até 25% da cor dos fios.

Com fórmula vegana e livre de sulfato, Semi di Lino Blonde e Brunette 
conta com a tecnologia transversal de Blue Light Shield, que protege a cor cosmética 
dos danos causados pela luz azul em combinação a a Urban Defence Pro, que cria 
um escuro antipoluição para proteção total. A fragrância bio based é outro diferencial, 
totalmente de origem natural e obtida de fontes renováveis. O resultado são cabelos 3x 
mais penteáveis e com 21% mais brilho da cor.

Com ativos à base de alfarroba e pigmento violeta azul, a linha Semi di Lino Blonde, 
que conta com duas intensidades de shampoo - normal e intensivo, condicionador e 
spray leave-in, neutraliza os reflexos amarelos indesejados, revigora e hidrata os fios, 
para prolongar o aspecto saudável. Para cuidar dos fios morenos, a linha Semi di Lino 
Brunette, traz ativos como o extrato de tâmara e o pigmento azul, em duas intensidades 
de shampoo – normal e intensivo e condicionador, que juntos neutralizam os reflexos 
laranja indesejados, nutrem profundamente e revitalizam os fios, 
deixando-os mais luminosos. 

Para completar os cuidados, a marca traz dois pigmentos de dose 
única que podem ser adicionados aos demais produtos da rotina de 
cuidados para potencializar os efeitos neutralizantes e protetores.  

Semi di Lino Blonde&Brunette Blonde Shampoo, 

de Alfaparf Milano – 250ml – R$69,90
Semi di Lino Blonde&Brunette Blonde Condicionador, 

de Alfaparf Milano – 200ml – R$79,90
Semi di Lino Blonde&Brunette Blonde Spray, 

de Alfaparf Milano – 125ml – R$95,90
https://loja.alfaparfmilano.com.br/

Linha Milena Kids, da Cia da Natureza, conquista mercado 
afro-étnico de produtos de beleza no primeiro ano de lançamento
Com opções voltadas para quem tem cabelos cacheados, crespos e 
crespíssimos, os produtos correspondem a 40% do faturamento entre os itens 
licenciados da linha Turma da Mônica
Personalidade, empoderamento, carisma e representatividade são alguns pontos que 

fazem parte da linha capilar Milena Kids, da Cia da Natureza em parceria com 
a Mauricio de Sousa Produções, que comemora um ano do seu lançamento. A 
personagem da Turma da Mônica foi uma grande aposta da marca em meio ao período 
desafiador de pandemia, no qual o mercado geral passou por instabilidades.

Em seu lançamento, a Cia da Natureza, que acompanha a evolução da categoria de 
produtos para os pequenos há mais 
de 20 anos, preparou um conjunto de 
ações variadas envolvendo experiência 
online com demonstração no ponto 
de venda, com o objetivo de atingir 
suas expectativas de introdução inicial 
no mercado, sendo parte significativa 
da estratégia de crescimento no 
segmento. Foram feitas parcerias com 
influenciadores e personalidades com 
forte atuação, como o Hellder Dias, 
idealizador da primeira agência de 
modelos afro do Brasil, e a Adriana 
Barbosa, criadora da Feira Preta.

ESSA LUTA É DE TODOS NÓS! MAIO 
LARANJA, MÊS DE COMBATE AO 
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 
O mês de maio é chama-
do Maio Laranja devido a 
Campanha de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, 
que vem para reforçar as 
ações de combate e cons-
cientização. É de grande 
importância que a popula-
ção participe e fique sempre 

MAIS UMA DATA ALUSIVA À LIBER-
TAÇÃO DOS ESCRAVOS NO BRASIL 
SE APROXIMA E, MAIS UMA VEZ, ESTE 
ASSUNTO É URGENTE E NECESSÁRIO. 
E CREIO QUE SERÁ DESTA FORMA 
POR MUITO E MUITO TEMPO. Não é 
de se admirar que em nosso 
país, se fale tanto da Lei Áu-
rea mas se fale muito pouco 
dos movimentos abolicio-
nistas e dos negros nascidos 
livres e de grande renome 
que construíram pontos im-
portantes da história da so-
ciedade brasileira. Exemplos 
como José do Patrocínio, que 
ajudou a fundar a Academia 
Brasileira de Letras e era in-
tegrante da Liga dos Homens 
de Cor, movimento abolicio-
nista muito importante para 
o processo de libertação 

Maio Laranja 

134 anos da Libertação dos escravos no Brasil 

Artigo

Artigo

n Washington Xavier  

n Paulo Sergio 
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ção participe e fique sempre 

atenta a situações de abuso 
e exploração, e principal-
mente, denuncie.

A cada hora, 3 crianças 
são abusadas no Brasil, sen-
do entre 1 a 5 anos de ida-
de. Este índice assustador 
é de 2018, o maior registra-
do na história. Precisamos 
lembrar que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
– ECA (Lei 8.069/90), em 
seu artigo 4º, assim como 
a Constituição Federal, em 
seu artigo 227, preceituam 
que é dever da família, da 
comunidade, da sociedade 
em geral e do poder públi-
co, assegurar à infância e 
à juventude, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos 
direitos, e colocá-los a salvo 
de toda e qualquer forma 
de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Portando, se vocês des-
confiarem de algum caso, 
não ficam omissos, fale com 
a criança, interaja, não jul-
gue. Lembrando que é de 
extrema importância de-
nunciarmos aos Conselhei-
ros Tutelares, disque 100, 
disque 190 - Policia Militar 
ou na Delegacia de Proteção 
a Criança e Adolescente.

Faça Bonito: Proteja 
nossas crianças e adoles-
centes! WASHINGTON XAVIER 

acontecido em 1888.  
Este esquecimento, mui-

ta vezes de forma proposital, 
além de sutil, é responsável 
pela manutenção do mito 
da democracia racial onde 
é muito importante que se 
veja, no negro contemporâ-
neo, a sombra da mão mi-
sericordiosa do branco. Isto 
quer dizer que muitos me-
canismos invisíveis alimen-
tam e mantém o racismo tal 
como ele se apresenta hoje. 

No momento da institui-
ção da Lei Áurea, por exem-
plo, o número de negros li-
vres e alforriados já superava 
os escravizados. Conclui-se, 
assim, que o processo de li-
bertação do negro brasilei-
ro foi construído por mãos 
negras. A negação de se en-
xergar o negro como ator e 
autor de seu próprio movi-
mento de resistência, colo-
ca a população negra num 
lugar de subserviência que é 

mantido no inconsciente da 
população brasileira.  

Precisamos, neste 13 
de maio, assumir nosso 
papel, como negros, de 
atores de nossa resistên-
cia e, consequentemente, 
de nossa luta. Salve Zum-
bi dos Palmares, José do 
Patrocínio, João Candido, 
Abdias Nascimento, Lé-
lia Gonzales, Milton San-
tos, Djamila Ribeiro, Sueli 
Carneiro e todos os outros 
negros e negras que, ano-
nimamente, resistem todo 
dia com seus corpos e 
suas presenças em todos 
os sítios de nossa socieda-
de em busca da abolição 
completa, que não acon-
teceu com o 13 de maio 
de 1888.  

PAULO SERGIO GONÇALVES, 
PROFESSOR DE SOCIOLOGIA E 

COORDENADOR DO NÚCLEO DE 
ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E 

INDÍGENAS DA ESTÁCIO
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Mercado & Marketing
MOSTRA MUNDI  - Após o sucesso dos anos anteriores, o Espaço Mostra Mundi – Mostra Internacional de 
Cultura e Artesanato, retorna ao Flamboyant Shopping. A exposição traz peças pintadas à mão, cerâmicas, 
porcelanas, mosaicos, tecidos bordados, tapeçaria, móveis e diversas peças de decoração entalhadas 
manualmente e diferentes composições de materiais, é uma oportunidade para a troca de conhecimento com 
a cultura do artesanato de várias partes do mundo e suas técnicas de criação e produção, além do encontro 
com peças exclusivas e de qualidade. A exposição ficará instalada no Atrium – Piso 2, até o dia 30 de junho

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Escolas do Futuro vão receber 
investimentos do Governo de Goiás
NO DECORRER DE 2022 - Para 
atender a demanda por profissionais 
do mercado de trabalho do Estado, o 
Governo de Goiás prevê investir R$ 79 
milhões nas Escolas do Futuro (EFs) ao 
longo de 2022, irão oferecer 17.388 vagas 
em cursos gratuitos de capacitação, 
qualificação, técnico e superiores de 
tecnologia, sendo 11.869 nas EFG’s de 
tecnologia e 5.519 na EFG em artes, 
com recursos aplicados em obras e 
equipamentos. Criadas em março de 
2021 em parceria com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG), as Escolas do Futuro fazem parte da reestruturação da rede de Ensino Profissional e Técnico 
do estado e contam com modalidades de capacitação e qualificação profissional, técnico de nível médio, superior 
de tecnologia e pós-graduação. Ao todo, são ofertados mais de 20 cursos nas duas unidades em Goiânia, uma em 
Aparecida de Goiânia, e outra em Santo Antônio do Descoberto, distribuídos em três eixos tecnológicos: Design e 
Cultura; Informação e Comunicação; e Gestão e Negócios. Por meio do site da Escola do Futuro de Goiás (efg.org.br), os 
interessados podem encontrar editais abertos em cursos como: programação de computadores, gravação e edição de 
vídeos, marketing digital, design de produtos criativos, produção de games, entre outros.

Criare apresenta ambientes planejados de forma confortável e funcional
PLANEJE SEU HOME OFFICE NO QUARTO – O home office está cada vez mais popular no mercado de trabalho 

e  veio para ficar. Neste sentido, o quarto surge como uma possibilidade, e é possível ser adaptado. Referência em 
ambientes planejados, a Criare criou três projetos: Na foto 01, o projeto é assinado pela arquiteta Ticiane Lima, para a 
Criare Ideal Home, em Perdizes (SP), com bancada no mesmo padrão amadeirado Nocê Sevilha na cabeceira e na cama 
de casal. Na foto 02, o quarto de solteiro é assinado pela Criare D’Rosa Home, em Criciúma, traz uma pequena mesa 
de trabalho com prateleiras para organizar livros, caixas e demais objetos. Na foto 3, o quarto de casal planejado pela 
Criare Belle Vie, em BH, traz prateleiras e nichos como grandes coringas para auxiliar na organização. Destaque para a 
combinação ousada dos padrões Carbalo, Lazúli e Urbano.

Bougainville fecha parceria com a rede mineira 
de Cinema Cinemais
SERÃO CINCO SALAS DE CINEMA - Ainda no 
primeiro semestre deste ano, será inaugurado o novo 
complexo de cinema do Shopping Bougainville, O centro 
de compras fechou com a rede mineira de Cinema 
Cinemais, que promete boas novidades aos goianienses. 
Estão previstas cinco salas de cinema, incluindo duas 
VIPs, as primeiras de Goiânia, e mais três salas em 
formato tradicional. As salas VIPs terão poltronas em 
couro, reclináveis e com mesa de apoio para alimentos, 
além de atendimento com garçom e um cardápio 
gourmet. Todas as salas serão equipadas com sistema 
de som Dolby 7.1 e caixas acústicas JBL

Fotos: Divulgação

O Clone

Além da ilusão

Quanto Mais Vida Melhor

resumo de novelas

Davi se arrepende de ter 
se envolvido com Iolanda. 
Isadora não deixa Nelsinho 
se aproximar dela. Eugênio 
decide ficar com Úrsula. Isa-
dora volta para a casa de 
Arminda. Francisco e Margô 
se beijam. Benê e Fátima re-
criminam Olívia por causa de 
Tenório. Úrsula conta para 
Joaquim que ela e Eugênio 
estão juntos. Isadora decide 

sair com Nelsinho, e Arminda 
alerta Rafael. Isadora quebra 
a vidraça de uma sorveteria 
na companhia da turma de 
Nelsinho. Abílio pede Augus-
ta em casamento. Úrsula 
conta a Violeta que está 
com Eugênio. Delegado 
prende Isadora e a turma 
de Nelsinho. Davi obser-
va Isadora ser levada pelo 
delegado Salvador.

Neném tenta confortar 
Paula. Guilherme conta so-
bre sua desconfiança para 
Flávia. Paula decide aceitar 
ser amiga de Neném. Roni 
se enfurece com Cora. 
Rose discute com Neném. 
Flávia grava um vídeo para 
a filha com a ajuda de Guil-
herme. Roni expulsa Cora 
da Pulp Fiction. Tina e Ti-

grão se beijam. Carmem 
e Paula bebem juntas no 
bar de Gabriel. Flávia con-
versa com Ingrid. Edson 
tenta voltar para a casa de 
Nedda. Joana tenta con-
vencer Guilherme a fazer 
um exame para confirmar 
sua suspeita. Cora se une 
a Tucão. Flávia, Neném e 
Paula procuram Guilherme.

Carinha de Anjo

Pantanal
Dona Jacutinga entre-

ga um dinheiro a José 
Lucas, para ajudá-lo na 
viagem sem destino. 
Gustavo e Nayara ficam 
juntos. Guta fica per-
plexa ao ver Maria Brua-
ca saindo de barco com 
Alcides. Maria Bruaca 
beija Alcides. Mariana 
aconselha Madeleine a 
seguir seu coração. Jove 
diz a Juma que vai embo-
ra e que a levará com ele. 

Filó escuta José Leôncio 
falar mal de Tadeu para 
Irma. José Leôncio fica 
chocado ao saber que 
Madeleine está no avião, 
sobrevoando em tempo 
ruim, rumo a sua fazen-
da. Tibério alerta Muda 
sobre Juma. Túlio ad-
mira a destreza de José 
Lucas com o berrante. 
Maria Bruaca deixa claro 
a Tenório que sabe da 
existência de Zuleica.

resumo de novelas

A mulher chega para o marido e fala:

-Amor, temos que avisar nosso filho 

para não se casar com aquela bruxa que 

ele namora!

Marido responde:

-Não vou dizer nada, quando foi a minha vez 

ninguém me avisou

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal
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POUSOOVDU

TRADICAL
GREATRAIADA

ANTECESSOR

Única letra
que rece-
be o acen-
to grave 

Rafael
Nadal,
tenista

espanhol

Paraíso de
amantes
de livros
(bras.)

Pai ou
mãe, em

relação ao
filho menor

(?) 
hídrica: a
seca em

SP (2014)

(?)-92,
importante

evento
ambiental

Órgão má-
ximo das 

Olimpíadas
(sigla)

Material
natural de
quadros 
de aviso

Roberto
Medina, 

empresário
carioca

Substância
nociva à
pessoa
celíaca

Trabalho
do oficial
de manu-

tenção

Exploração 
de metais
preciosos

José Lins
do (?), 

romancista
de "Usina"

Antigo
cantil de

couro

Ornella
Vanoni,
cantora
italiana

Plataforma
de atraca-
mento em

portos

"Fera (?)",
novela

com Malu
Mader

A zebra,
pelo

padrão 
de cores

Ação
Nutriente
deficiente
na anemia

Modelo 
de calça

Amazonas
(sigla)

(?) Mundial
da Água,

data criada 
pela ONU

Tamanho
Formato 
da curva
sinuosa

Estrábico
Função 

do artifício
chamativo

A 1ª letra
grega

Nascente
(Astr.) 

Opõe-se à
prática
Verbo

(abrev.)

A Sophia, de "O Outro
Lado do Paraíso" (TV)
Saliência comum em

pistas irregulares

Anexos de
cozinhas

Erros de
(?): podem
alterar o
resultado

de um  
jogo (fut.)

Editores
(abrev.)

Reação como as 
"Diretas Já!" e "Fora,

Collor"
(Polít.) 

A lagoa com
abundância de peixes

Folguedo do ciclo
natalino (Catol.)

"Polícia",
em PM 
Base da

Estatística

(?) forçado: é realiza-
do em caso de pane
no motor do avião,
ou de defeito grave

Grande,
em inglês

Precursor

Combinações de
versos Apresenta-

ções breves de filmes
antes do lançamento

4/alfa — odre. 5/great. 6/glúten. 7/piscosa — reisado.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Ter barriga grande 
está na moda 

nos homens, mas 
eu nunca vi um 

manequim gordo.

Mantenha a força 
da sua vontade, 
a sua estratégia, 
confie e acredi-

te na sua intuição. Faça e 
solte. Não se apegue ao 
resultado e se atenha ao 
processo em si. O resulta-
do vai ser proporcional à 
sua confiança.

Lua e Plutão tra-
zem instabilida-
des e mudanças 
para você no dia 

de hoje, portanto a dica é: es-
teja aberto e flexível se quiser 
receber boas surpresas. Caso 
mantenha uma atitude mais 
fechada e controladora, pode-
rá ficar mal-humorado.

Plutão e a Lua, que 
estarão juntos no 
céu de hoje, apro-

fundam sua mente, por isso 
pode ser um dia em que a vi-
são sobre as coisas fica mais 
estratégica. Isso vai ser muito 
bom para colocar a vida nos 
trilhos, se organizar e perceber 
os próximos passos a tomar. 

As relações po-
dem ser fascinan-
tes ou desafiado-

ras; isso vai depender de quem 
está com você; o bom é que 
pode perceber isso hoje. Se for 
desafiador, difícil e cheio de en-
traves, pode ser que você este-
ja se relacionando com pessoas 
limitantes e controladoras.

Hoje é um dia em 
que a Lua e Plutão, 
que está em Capri-

cornio, trazem muito trabalho aos 
leoninos, ativando sua energia e 
seu poder, portanto o dia pode 
trazer grandes resoluções e muita 
produtividade! É um bom dia para 
mover pedras sem gastar muita 
energia. Faça acontecer.

Vocês podem 
estar com hu-
mores oscilan-

tes hoje, mas de qualquer 
forma é um bom dia para 
aprenderem a temperar isso, 
buscando se harmonizar com 
tudo à sua volta. Se não con-
seguirem, podem se tornar 
autoritários demais.

Você está com for-
ça e magnetismo 
para levar amor 

e algumas duras verdades aos 
outros hoje. Ajude, coloque-se à 
disposição, mas evite ser rude. 
Dizer a verdade, sim, mas sem 
agressividades. Planejamento, 
organização... e de repente a vida 
muda todos os planos. 

Lua e Plutão ati-
vam seu foco, 
portanto hoje 

você pode e deve estudar, 
organizar a mente, rever as 
emoções e as atitudes ou 
simplesmente fazer aquela 
sessão de terapia. Tudo isso 
pode ser o mais relaxante e 
motivador para este dia.

Hoje, Lua e Plutão 
trazem uma boa 
carga de energia 

para você e Netuno descar-
rega essas energias nas suas 
emoções, por isso pode ser 
um dia em que você vai que-
rer fazer muitas coisas, mas 
pode ter dificuldade de focar 
numa coisa só. 

Quanto mais 
você falar as 
coisas com sa-

bedoria e profundidade 
hoje, mais as pessoas te 
ouvirão e serão gratas às 
suas palavras orientadoras. 
Aproveite isso hoje: seja a 
visão dos demais para uma 
realização conjunta!

Toda a força e o foco 
que a Lua e Plutão 
trazem para este dia 
contribuem para que 

os aquarianos terminem coisas 
inacabadas, finalizem, limpem, 
organizem e curem. Portanto o 
dia está propício para ir ao mé-
dico, fazer aquela massagem ou 
outra prática de saúde.

Pode ser que os ami-
gos sejam a ajuda 
de que você precisa 

hoje, querido pisciano. Permita-
-se receber a ajuda dos demais. 
Não seja orgulhoso ou teimoso. 
Aceite a generosidade alheia. 
Saturno pode trazer dificulda-
des para algumas pessoas co-
nhecidas e até familiares.

Jim DavisGarfield


