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e merece um segundo mandato
O Governador Ronaldo Caiado recuperou as contas do Estado, a segurança pública é a melhor do país e é referência, a saúde saiu 
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Jurado passa mal e júri do 
caso é adiado mais uma vez
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Será realizada audiência pública 
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Municipal, na segunda-feira (20/06)
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CINEMA

Lightyear

Acaba de estrear nos 
cinemas de todo o mun-
do a animação Lightye-
ar, derivada da franquia 
Toy Story. O filme da Pixar 
conta a história de Buzz 
Lightyear, personagem do 
filme preferido de Andy 
que foi transformado no 
boneco que já conhece-
mos da quadrilogia.

Desde que o longa foi 
anunciado, os fãs da saga 
Toy Story estão com as ex-
pectativas bastante altas, 
tanto os jovens quanto 
os adultos. Então, surge a 
pergunta: o que podemos 
esperar de Lightyear, o fil-
me de origem do persona-
gem Buzz Lightyear?

Lightyear é um filme 
que conta a história de 
um astronauta em uma 
missão espacial. Portan-
to, você vai conferir mui-
ta ficção científica com 
debates astronômicos, 
como viagens no espaço-
-tempo, outras realidades 
e dimensões, tecnologia 
de ponta, exploração de 
outros planetas, alieníge-
nas e muito mais.

Buzz é um astronauta 
que ama o seu trabalho e é 
muito dedicado. No filme, 
ele vai precisar usar todo 
o seu conhecimento para 
que a missão mais impor-
tante da sua vida não seja 
um desastre.

Assim como todas as 
animações da Disney/Pi-
xar para todas as idades, 
Lightyear é um filme que 
traz muito humor para as 
telas do cinema. Apesar 
de Buzz ser um perso-
nagem sério, a interação 
com todos que estão em 
sua volta são bastante 
divertidas. O astronauta 
também interage com 
um gato-robô chamado 
Sox, programado para ser 
o seu companheiro, e a 
criatura é extremamente 
inteligente, sagaz e esper-
ta, rendendo muitos mo-
mentos hilários.

NATALIE ROSA/ CANALTECH

Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA 
MÁXIMA 
Bumblebee  - Em 
1987, B-127 está na 
Terra para cumprir uma 
missão a mando de 
Optimus Prime. Quando 
é encontrado pela 
jovem Charlie Watson, o 
transformer emite sinais 
que acabam atraindo os 
perversos Decepticons 
para o planeta.

DOMINGO MAIOR
Caçada Mortal - Matt 
Scudder é um ex-policial 
que agora trabalha como 
detetive particular. Um 
traficante de drogas 
o procura pedindo 
ajuda para encontrar o 
homem que sequestrou 
e matou sua esposa. 
Com certa relutância ele 
concorda e descobre 
que o assassino já havia 
cometido outro crime 
semelhante.

CINEMAÇO
O Resgate Do Soldado 
Ryan - O Capitão John 
Miller recebe a missão 

de resgatar com vida o 
soldado James Ryan. 
Mesmo sem saber 
se James está vivo 
ou morto, John sai a 
procura do soldado.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE 
Esposa De Mentirinha 
- Danny queria um 
relacionamento sério, 
mas foi infeliz em sua 
tentativa de casamento. 
Para driblar a carência, 
passa a vivenciar 
somente namoricos e 
transas sem o menor 
compromisso. Assim, 
ele toca a sua vida, 
tendo sua melhor amiga 
Katherine, mãe solteira 
de um casal de pirralhos, 
como fiel escudeira. 
Um dia, ele conhece a 
jovem Palmer e a paixão 
toma conta de ambos. 
Disposto a se casar com 
ela, ele pisa na bola 
quando inventa que é 
marido da amiga.

TELA QUENTE
O Dia Do Atentado - 
O sargento de polícia 

Tommy Saunders, o 
agente especial do FBI 
Richard DesLauriers e 
o comissário Ed Davis 
buscam os responsáveis 
pelo atentado da 
Maratona de Boston, em 
2013.

CORUJÃO I
Em Busca De Um 
Lar - Aos oito anos 
de idade, Apple 
abandonou a casa de 
sua mãe, uma prostituta 
viciada em drogas, e 
passou a morar em 
lares adotivos. Durante 
toda a adolescência, 
a garota guardou uma 
carta do pai rico que ela 
nunca conheceu. Apple 
parte em busca deste 
homem, mas, quando 
anuncia que está 
grávida de um rapaz 
que conheceu nas 
ruas, seu pai biológico 
sugere que ela recorra 
ao aborto, e Apple 
foge novamente. Entre 
novos lares adotivos e a 
proteção de um padre, 
ela tenta reconstruir a 
sua vida.
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GOIÂNIA
Será realizada audiência pública 
sobre Código de Parcelamento 
Municipal, na segunda-feira (20/06)

ELEIÇÕES

Caiado faz um governo honesto 
e merece um segundo mandato
O Governador Ronaldo Caiado recuperou as contas do Estado, a segurança pública é a melhor do país e é referência, a saúde saiu 

ALAN RIBEIRO - O Governa-
dor Ronaldo Caiado fez 
uma grande transforma-
ção em todo o Estado de 
Goiás. Primeiro recuperou 
as contas do governo, está 
cumprindo as promessas 
de campanha. A seguran-
ça pública é a melhor do 
Brasil. A saúde deixou de 
ambulancioterapia. Pois 
a saúde foi regionalizada 
e se tornou muito mais 
eficiente.  Passamos a ter  
leitos de UTI em todas as 
regiões do estado, graças à 
ação do governo estadual. 
O governo reformou esco-
las e equipou-as. Os estu-
dantes recebem uniforme 
e material escolar. O resul-
tado é que a evasão esco-
lar praticamente acabou. 
Escolas municipais estão 
recebendo 150 mil reais 
para reformar suas estru-
turas. Trata-se do Progra-
ma Reformar Mais.

Ronaldo Caiado é um 
governador que se preo-
cupa com gente, por isso 

há programas sociais de 
qualidade, como o Mães 
de Goiás. Além disso, ao 

contrário de outros gesto-
res, o governador é um po-
lítico honesto. Ele conser-

tou as contas do Estado.
Na crise da Pandemia 

do Covid-19 enfrentou de 
frente sem medo, implan-
tando Hospitais de Cam-
panha e adotando me-
didas que conseguiram 
conter o avanço do vírus 
e a partir da vacinação o 
Estado de Goiás voltou 
a quase nor-malidade e 
com recordes de geração 
de empregos.

Nas rodovias implantou 
um programa de recupera-
ção de vias com qualida-
de e durabilidade que por 
onde o goiano ou quem 
trafegar pelas estradas de 
Goiás irá com certeza per-
ceber a enorme diferença.

Essa mesma está sen-
do levada para os mu-
nicípios de Goiás com a 
recuperação de ruas com 
CBUQ, em um auxílio im-
portante para as prefei-
turas e sobretudo para a 

população que se desloca 
de suas residências para 
os locais de trabalho ou 
outros afazeres diários.

Está construindo mo-
radias a custo ZERO para 
as pessoas que não tem 
casas, e, dessa forma dan-
do dignidade as famílias 
goianas, sem falar no Car-
tão Mães de Goiás e no 
Aluguel Social é que tem 
como objetivo colaborar 
com famílias como estí-
mulo ao autossustento e à 
recolocação no mercado 
de trabalho.

Portanto, por essas e 
outras razões, é extrema-
mente justo que os eleito-
res goianos reconheçam 
isto e lhe deem a oportu-
nidade de um segundo go-
verno. Com a casa arruma-
da, fará uma gestão ainda 
melhor. Podem ter certeza.

ALAN RIBEIRO É 
JORNALISTA E BLOGUEIRO

Fotos: Divulgação

CASO VALÉRIO LUIZ

Jurado passa mal e júri do 
caso é adiado mais uma vez
DA REDAÇÃO - O júri popu-
lar do caso Valério Luiz foi 
adiado mais uma vez após 
um dos sete jurados passar 
mal e deixar o isolamento 
durante a madrugada desta 
terça-feira (14). Ele teria sa-
ído do hotel e ido sozinho 
em casa tomar remédio, o 
que resultou na quebra de 
isenção. Diante do ocorrido, 
o juiz Lourival Machado, da 
2ª Vara Criminal dos Crimes 
Dolosos contra a Vida e Tri-
bunal do Júri, dissolveu o 
conselho de sentença. 

“Triste notícia a dar a 
todos. A nossa sessão infe-
lizmente se encerra agora. 
Vou ser obrigado a dissol-
ver o conselho de sentença. 
Um jurado passou mal e não 
tem condições de continuar. 
Nova data para o julgamen-
to foi marcada para o dia 5 
de dezembro”, disse o juiz.

Esta terça-feira seria o 
segundo dia do julgamento 
dos envolvidos na morte 
do radialista Valério Luiz. 
Ontem, primeiro dia da 
sessão do júri popular, fo-
ram 12 horas de oitiva de 
testemunhas de arroladas 
pelo Ministério Público. 
Foram quatro depoimen-
tos, sendo um deles, de 
quatro horas.

MORTE EM 2012
Valério Luiz foi mor-

to a tiros, aos 49 anos, 
quando saía da rádio em 
que trabalhava, no dia 
5 de julho de 2012. Se-
gundo a denúncia feita 
pelo Ministério Públi-
co, o crime foi motivado 
pelas críticas constantes 
de Valério Luiz à dire-
toria do Atlético Goia-
niense, da qual Maurício 

Sampaio, um dos réus, 
era vice-diretor. Atual-
mente, ele é vice-presi-
dente do Conselho de 
Administração.

Além de Maurício 
Sampaio, respondem 
pelo crime Urbano de 
Carvalho Malta, acusa-
do de contratar o poli-
cial militar Ademá Fi-
gueiredo para cometer 
o homicídio contra o 

radialista; Marcus Viní-
cius Pereira Xavier (que 
está em Portugal), que 
teria ajudado os demais 
a planejar o homicídio 
do radialista; e Djalma 
Gomes da Silva, que te-
ria ajudado no planeja-
mento do assassinato e 
também atrapalhado as 
investigações.

COM INFORMAÇÕES DA 
ROTA JURÍDICA

Reprodução/Internet

Valério Luiz foi morto no dia 5 de julho de 2012

A Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh), 
realiza, na próxima se-
gunda-feira (20/6), às 
9h, audiência pública 
para debater proposta 
de alteração do Código 
de Parcelamento Mu-
nicipal. Evento ocorre 
no auditório da Sepla-
nh, Bloco E, 1º andar do 
Paço Municipal.

O código é uma das 
leis que devem passar 
por processo de atualiza-
ção em virtude da sanção 
do novo Plano Diretor de 
Goiânia, em março de 
2022, pelo prefeito Ro-
gério Cruz, e que passa a 
vigorar no mês de setem-
bro deste ano.

A lei normatiza o pro-
cesso de parcelamento 
do solo, com vistas à 
criação de novos lotea-
mentos e outras formas 
de mudanças ineren-
tes a terrenos dentro da 
área urbana da capital. 
Ela estabelece parâme-
tros e critérios técnicos 
que visam criar espaços 
mais acessíveis e com 
qualidade nas cidades, 
normatizando a implan-
tação de infraestruturas 
e a reserva de áreas pú-

blicas no parcelamento.
“Nosso intuito é pro-

mover uma ampla dis-
cussão com a sociedade 
sobre a atualização das 
legislações urbanísticas 
de Goiânia. Em fevereiro 
e março deste ano, reali-
zamos oito encontros da 
Jornada de Debates para 
debater o Código de Par-
celamento. E, no último 
dia 09, apresentamos a 
proposta ao Conselho 
Municipal de Política Ur-
bana (Compur). Agora, na 
audiência pública, será 
o espaço para que toda a 
sociedade possa conhe-
cer melhor a proposta e 
apresentar suas suges-
tões”, explica o secretário 
municipal de Planeja-
mento Urbano e Habita-
ção, Valfran Ribeiro.

A audiência é aberta à 
participação de toda a so-
ciedade e será transmiti-
da pelo canal da Prefeitu-
ra de Goiânia no YouTube. 
A minuta do projeto de 
lei está disponível na pá-
gina da Seplanh na inter-
net (www.goiania.go.gov.
br/seplanh) e sugestões 
à nova legislação podem 
ser encaminhadas para 
o e-mail seplanh.gabine-
te@gmail.com. 

COM INFORMAÇÕES DA 
SEPLANH/GOIÂNIA
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Ilka Soares nasceu em 21 de junho de 1932 
e completaria 90 anos nesta segunda-feira

A atriz Ilka Soares mor-
reu na manhã deste sábado 
no Rio de Janeiro. A artista 
de 89 anos estava interna-
da na Clínica São Vicente, 
na capital fluminense. A 
informação foi confirmada 
por seu neto, o estilista de 
moda Thomaz Azulay.

“É com tristeza e paz 
que a família comunica o 
falecimento da nossa mãe, 
avó, bisavó e estrela maior 
Ilka Soares”, diz o comuni-
cado. “Ela deixa saudade 
e a certeza de que a vida é 
bela. Viva Ilka!”, acrescenta.

Ilka nasceu em 21 de ju-
nho de 1932 e completaria 
90 anos nesta segunda-fei-
ra. A atriz estreou na Rede 
Globo em 1966 quando 
substituiu Norma Bengell 
na apresentação do pro-
grama Noite de Gala.

Na Globo a atriz tam-
bém trabalhou como 
locutora no Jornal de 
Verdade (1968), ao lado 
do também locutor Ma-
jestade, do apresentador 
Luiz Jatobá e dos comen-
taristas Otto Lara Resen-
de e João Saldanha. Entre 
1968 e 1969, apresentou o 
Festival Internacional da 
Canção, com Hilton Go-
mes, Murilo Nery, Norma 
Blum e Betty Faria.

Ela estrou na teledra-
maturgia da Globo em 
1971, na novela O Cafona, 
de Braúlio Pedroso, na qual 
interpretava a sofisticada 

editora Vera.
No mesmo ano, esteve 

no elenco da novela Ban-
deira 2, de Dias Gomes, 
que contava a história da 
porta-bandeira Noeli (Ma-
rília Pêra), disputada pe-
los bicheiros Tucão (Paulo 
Gracindo) e Jovelino Sabo-
nete (Felipe Carone). Na 
trama, Ilka Soares inter-
pretava Valéria, mulher de 
Jovelino Sabonete.

Em 1977, viveu seu pa-
pel de maior sucesso em 
telenovelas, a experiente 
Celeste de Locomotivas, 
primeira novela das sete a 
ser exibida em cores.

No final da década de 
1970, Ilka Soares partici-
pou, ao lado de estrelas 
como Jô Soares, Agildo 
Ribeiro e Paulo Silvino, 
de um dos programas hu-
morísticos de maior su-
cesso da Globo, o Planeta 
dos Homens.

Na década de 1980, a 
atriz participou de suces-
sos como a novela Que 
Rei Sou Eu?. Na década 
seguinte, a atriz atuou na 
novela Barriga de Aluguel, 
de Glória Perez, dando 
vida a mais uma socialite, 
a Mimi, mãe de Zeca (Vic-
tor Fasano).

Kassio Nunes Marques, ministro 
do STF viaja à Paris para final da Champions

n Maria Reis

4

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Neste domingo (19), às 15 horas, a Orquestra Espe-

lho das Águas, composta por 25 músicos, fará apresen-
tação na Associação Pestalozzi, de Caldas Novas, com 
regência do Maestro Fabrício Silva. Além da execução 
de três obras do compositor francês Charles Gounod, 
entre elas, Ave Maria, será exibido um vídeo como des-
fecho do Projeto Charles Gounod, da Associação Centro 
Juvenil Pela Vida (ACEJUVI), que foi contemplado pelo 
Edital de Fomento à Música, do Fundo de Arte e Cultura 
do Estado de Goiás, e tem produção executiva assinada 
pela Cereja do Cerrado Produções.

2. A produção que será lançada pelo canal no YouTu-
be, da Associação Centro Juvenil Pela Vida, entidade sem 
fins lucrativos e com fins assistenciais e culturais que 
atende crianças, adolescentes, jovens e adultos em situa-
ção de vulnerabilidade, traz informações e curiosidades 
a respeito da história e trajetória de Gounod, além de 
performances e declarações dos músicos bolsistas que 
compõem a orquestra sobre o que levarão do projeto 
para suas vidas musicais. A apresentação de hoje, visa 
ainda, contribuir para a inclusão social das pessoas com 
deficiência, por meio do acesso às atividades artísticas 
e culturais.

Arrecadação de Lixo Eletrônico
Atento em como resolver sobre o descarte e reci-

clagem de resíduos eletrônicos, o Grupo Fujioka apoia 
o projeto da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Goi-
ânia, em parceria com a empresa Desctec, com postos 
fixos de recolhimento no Fujioka da avenida T-9 e na 
Tamandaré, e ainda, oito pontos espalhados pela Região 
Metropolitana da capital. Todo o valor arrecadado com 
a venda dos recicláveis será revertido em cestas básicas 
que serão doadas a instituições de caridade locais.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O café 
estimula a produção de 
hormônios ligados ao 
bem-estar.
n CORTINA - Hoje, 
às 20 horas, o Orum 
Aiyê Quilombo 
Cultural, localizado 
no Residencial Nossa 
Morada, apresenta 
sua primeira produção 
cênica: “Contos de 
Cativeiro”, um solo 
circense com 
Marcelo Marques.
n TEATRO - A 17ª 
edição da Mostra de 
Teatro Nacional de 
Porangatu (TeNpo) 
termina neste domingo 
(19), chancelado pelo 
Governo do Estado, por 
meio da Secult Goiás, 
e como correalizador o 
Sesc Goiás.
n SÓ RISO - O 
comediante e 
influenciador digital 
Fidelis Falante dá 
continuidade ao seu 
projeto solo, e é atração 
no palco do Teatro 
PUC, logo mais, às 
18h, com o Stand Up 
Comedy ‘Onde tá o 
pobre tá o pobrema’, 
com produção da 
Cultura do Riso.

ABRAÇANDO CAUSA - Neste domingo (19), a 
advogada, Sara 
Gabriela Alves da 
Costa pilota a 2ª 
Feijoada Junina, 
às 12 horas, no 
Mercado Popular 
da 74, sob a 
chancela do Grupo 
Amparar e Seja 
a Princesa que 
Salva a Si Mesma 
(SPSSM), em prol 
da Associação 
das Portadoras de 
Câncer de Mama 
( APCAM), de 
amparo à mulheres 
em situação. O 
SPSSM é um grupo 

de amparo a mulheres em situação de vulnerabilidade.

Nádia Lippi

UNIÃO DE SOBRINHO - O cantor Leonardo e sua 
Poliana estavam entre 
os convidados do 
casamento luxuoso 
de Nathan Camargo, 
com a engenheira 
civil, Izabella Santos. 
Nathan é filho do cantor 
Luciano Camargo com 
Mariana Costa, irmã 
do cantor Leonardo. 
A cerimônia, realizada 
na Villa Cavalcare, em 
Goiânia, reuniu centenas 
de convidados, entre 
amigos, familiares e 
gente famosa, e teve 
como pano de fundo, 
show de Zezé di 

Camargo e Luciano, respectivamente, tio e pai do noivo

Manuela Scarpa

Divulgação

ANIVERSARIANTE 
DO DIA - Hoje, domingo 
(19), é o aniversário 
natalício da executiva e 
presidente da ONG Give 
Hope Brasil, socióloga, 
Belkiss Lucas. Portanto 
é dia de receber os 
cumprimentos, flores, 
afagos e mimos. 
Desejamos sucesso e 
vitórias em todos os seus 
projetos de vida pessoal 
e profissional. Que Deus 
seja o seu guia! Feliz 
aniversário!
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Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Kassio Nunes Marques, 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), fez uma 
viagem bancada por um ad-
vogado para Paris no mês 
passado para assistir à final 
da Champions League. O 
“bate-e-volta” foi realizado 
em um jatinho luxuoso e o 
custo do passeio foi de, pelo 
menos, R$ 250 mil. As in-
formações são do colunista 
Rodrigo Rangel, do site Me-
trópoles.

O avião, de prefixo PR-
-XXI, tem como sócio o 
advogado Vinícius Peixoto 
Gonçalves, dono de um es-
critório no Rio de Janeiro. 
Foi o advogado quem colo-
cou a aeronave à disposição 
do ministro para a viagem. 
Gonçalves atua em proces-
sos que estão em andamen-
to no STF e já foi acusado 
pelo Ministério Público Fe-
deral como operador finan-
ceiro do ex-ministro das Mi-

nas e Energia Edison Lobão. 
O nome de Gonçalves foi 
relacionado nas investiga-
ções sobre pagamentos de 
propina pagas para a rea-
lização das obras da usina 
nuclear de Angra 3.

Nunes Marques embar-
cou no setor de aviação exe-
cutiva do aeroporto de Bra-

sília no fim da tarde de 26 de 
maio, uma quinta-feira. O 
voo fez uma escala em Cabo 
Verde, na costa africana, e 
depois pousou no aeroporto 
de Le Bourget, nas proximi-
dades de Paris.

A volta do passeio acon-
teceu no dia 30 de maio, 
uma segunda-feira e o mi-
nistro chegou em Brasília 
na madrugada de terça (31).

Em nota, o ministro dis-
se que as informações da 
coluna são falsas, mas não 
esclarece por que embarcou 
em um avião pertencente 
a um advogado que tem 
ações no STF. Nunes afir-
mou que não viajou no ja-
tinho de Vinícius Gonçalves 
e que o mesmo não custou 
sua viagem. Ele ainda negou 
conhecer anteriormente o 
advogado. O texto também 
afirma que Kassio Marques 
nunca foi a Mônaco ou a Ro-
land Garros.
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O Brasil abriga cerca de 60 jornalistas estrangeiros, que fazem coberturas 
sobre o país para o exterior, de acordo com os cálculos feitos por entidades que reúnem profissionais da área

EM CHOQUE

Caso Dom e Bruno: jornalistas são ‘categoria 
sob ataque’ no Brasil, diz presidente 
de associação de correspondentes

BBC -  Naturalmente, 
diante das últimas no-
tícias envolvendo o as-
sassinato do colega bri-
tânico Dom Phillips e 
do indigenista brasileiro 
Bruno Pereira, muitos 
dizem estar “em choque 
e consternados”.

Para o jornalista ita-
liano Carlo Cauti, que 
trabalha no país desde 
2012 e é o atual presiden-
te da Associação dos Cor-
respondentes Estrangei-
ros de São Paulo (ACE), 
as notícias envolvendo 
Phillips e Pereira tiveram 
“um impacto muito pe-
sado e muito ruim” na 
comunidade de profis-
sionais de imprensa de 
outros países.

“No começo, quando 
surgiram as primeiras 
informações sobre o de-
saparecimento, a gente 
torcia para que eles tives-
sem se perdido na flores-
ta e logo fossem encon-
trados”, conta.

“Com o passar do tem-
po, muitos corresponden-
tes começaram a achar 
que o pior tinha realmente 
acontecido”, completa.

JORNALISTAS 
AMEAÇADOS

Cauti, que trabalhava 
para revistas e agências 
de notícias da Itália e 
hoje é editor da Exame, 
avalia que, entre jorna-
listas estrangeiros, “o 
Brasil nunca foi conside-
rado um lugar tranquilo 
de trabalhar, especial-
mente em algumas regi-
ões da Amazônia”.

Ele também aponta 
que a repercussão inter-
nacional do caso, espe-
cialmente na mídia do 
Reino Unido, vai impactar 
a forma como os corres-
pondentes atuam no país.

“O Brasil não é um 
Iraque ou um Afeganis-
tão, mas nunca foi visto 
como um lugar tranquilo 
para jornalistas”, reforça.

Para sustentar esse 
ponto de vista, ele lem-
bra da quantidade de 
profissionais da im-
prensa brasileiros que 
são assassinados todos 
os anos no país.

“Quantos jornalistas 
morreram e nem viraram 
notícia? Geralmente, eles 
trabalham em veículos 
locais de pequenas cida-
des e são a única fonte de 
informação independen-
te”, observa.

“Daí eles fazem algu-
ma cobertura que desa-
grada um mandatário 
local, ou um cacique po-
lítico, e acabam mortos.”

“O Brasil registra um 
total de 60 mil homicídios 
por ano. Muitos jornalis-
tas acabam mortos e Dom 
Phillips foi um deles. Ele 
fazia parte de uma cate-
goria inteira que está sob 
ataque”, complementa.

O relatório Ameaças 
que Silenciam, publica-
do pela Organização das 
Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) calcula 
que, entre 2016 e 2020, 14 
jornalistas foram assassi-
nados no Brasil.

Isso coloca o país no 
décimo lugar do ranking 

de nações com mais assas-
sinatos entre profissionais 
da imprensa, atrás de Mé-
xico (61 mortos), Afeganis-
tão (51), Síria (34), Iêmen 
(24), Iraque (23), Paquistão 
(23), Índia (22), Somália 
(18) e Filipinas (16).

Além do risco à vida, 
repórteres e editores que 
trabalham no Brasil tam-
bém estão expostos a 
ameaças e agressões: se-
gundo um levantamento 
da Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio 
e TV (Abert), foram re-
gistrados 145 casos de 
violência não letal com 
profissionais da área so-
mente em 2021.

Os tipos de ataques 
mais comuns são ofensas 
(53 casos), agressões (34), 
intimidações (26), amea-
ças (12) e atentados (8).

Para Cauti, existem 
formas de evitar que no-
vos episódios como o de 
Dom Phillips aconteçam.

“A primeira coisa que 
precisa ser feita pelas 
autoridades é garantir 
uma punição exemplar 
aos responsáveis por 
essa barbárie”.

O presidente da ACE 
considera ser difícil ga-
rantir totalmente a segu-
rança dos profissionais de 
imprensa em todo o país.

“Não é factível pensar 
em 100% de segurança em 
áreas tão remotas, onde 
não existe qualquer pos-
sibilidade de contar com 
policiamento por motivos 
financeiros, logísticos ou 
legais”, analisa.

“Mas se um caso desses 
recebe uma punição exem-
plar, isso se transforma 

num sinal claro de que algo 
assim não pode acontecer 
nunca mais no país”, diz.

CHOQUE E 
CONSTERNAÇÃO

Além da ACE, de São 
Paulo, existe uma se-
gunda entidade repre-
sentativa dos jornalistas 
internacionais que atu-
am no país: a Associação 
dos Correspondentes de 
Imprensa Estrangeira no 
Brasil (ACIE), sediada no 
Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, 
o grupo se manifestou 
logo após os anúncios 
de quarta-feira (15/6), 
quando a Polícia Federal 
confirmou que suspeitos 
confessaram o assassina-
to de Phillips e Pereira.

No texto divulgado, os 
responsáveis pela ACIE 

afirmam que “toda a 
comunidade de corres-
pondentes estrangeiros 
no Brasil se encontra em 
choque e consternada”.

“Embora ainda es-
tejamos aguardando as 
confirmações definiti-
vas, essa é uma matéria 
que nunca gostaríamos 
de escrever. Dom foi da 
diretoria da ACIE por 4 
anos e era amigo pessoal 
de muitos de nossos as-
sociados. Bruno era uma 
referência para qualquer 
jornalista internacional 
que fosse a trabalho para 
a região do Vale do Javari, 
no Estado do Amazonas. 
Os dois eram profissio-
nais muito experientes, 
competentes e com uma 
paixão em comum: a flo-
resta amazônica e a defe-
sa dos povos indígenas.”

Arquivo Pessoal
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Página Bonita

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

Dermage lança gel-creme que promove hidratação por 24h
Com ativos renomados na fórmula, a novidade é indicada para 

todos os tipos de pele
A Dermage, marca brasileira de dermocosméticos no mercado 

há mais de 30 anos, acaba de lançar o Compose Hidracare, um 
gel-creme facial de rápida absorção, desenvolvido especialmente 
para manter a hidratação da pele por 24 horas. Formulado com 
ativo hialurônico vegetal e exclusivo complexo NiaBiotic – com 
niacinamida e prebiótico – promove o reequilíbrio da microflora da 
pele e reduz poros dilatados.

Indicado para todos os tipos de pele, o novo hidratante é vegano, 
cruelty free, livre de parabenos, álcool, PEG, formaldeído e 
propilenoglicol. O complexo Niabiotic, que reúne niacinamida e 
prebiótico, é rico em vitamina B3, possui alto poder hidratante 
e redutor de poros dilatados, além de estimular o crescimento 
da flora benéfica da pele, realizando seu reequilíbrio e ativando 
a proteção. O hialuronato de sódio, hialurônico vegetal, é uma 
fração do ácido hialurônico que possui a mesma ação hidratante 
e preenchedora do renomado ativo. O hidratante, adequado 
para uso diurno e noturno, apresenta uma melhora de 89% na 
hidratação da pele após 2 horas de aplicação e de 47% após 24 

horas. Preço: R$135,90 https://www.dermage.com.br/

Tratamento de salão sem sair de casa
Linha BB Cream Excellence LACAN, tratamento cosmético capilar 

com performance e qualidade profissional
Sabe aquele tratamento capilar de salão, que você precisa fazer, mas não 

consegue pelo seu alto custo? A LACAN apresenta 
a opção ideal para cuidar do seu cabelo sem sair de 
casa, com produtos que irão garantir a recuperação 
do seu cabelo de forma fácil e eficaz com qualidade 
profissional. A linha BB Cream Excellence possui 15 
Benefícios que são essenciais para essa finalidade, 
são eles: Fios mais fortes

Hidratação prolongada - Auxilia no crescimento 
- Antifrizz - Elasticidade intensa - Suavidade - Umectação - 
Espessamento do fio - Melhor penteabilidade - Brilho
Maciez - Nutrição - Proteção UV - Proteção Térmica - Termoativado
Shampoo Fortificante (300ml): Reparação profunda, reconstrução 

capilar, força aos fios e higienização com ação hidratante.
Máscara Fortalecedora (300g): Repõe proteínas, promovendo maciez intensa, nutrição 

profunda e fios encorpados.
Condicionador Hidratante (300ml): Ação desembaraçante, 

selamento das cutículas, nutrição intensa, 
suavidade aos fios e emoliência balanceada.

eave-in Proteção Térmica (300ml): Com proteção 
UV, Proteção Térmica, Sericina, Vitamina A e 
D-Pantenol protege, hidrata e encorpa os fios.

Shampoo e Condicionador R$30,95 (cada)

Máscara Fortalecedora R$35,95
Leave-In R$32,30 SAC: (11) 3934-4570 sac@

lacan.com.br | http://www.lacan.com.br/ Facebook: 
https://www.facebook.com/Lacan.Cosmeticos.Oficial | Instagram: https://
www.instagram.com/lacancosmeticos

UMA DAS ATITUDES MAIS IM-
PORTANTES QUE UM LÍDER DEVE 
TER É SABER COMO MOTIVAR SUA 
EQUIPE. PARA ISSO ACONTECER, É 
DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE A 
COMUNICAÇÃO NA EMPRESA SEJA 
CLARA, assim, pode-se evitar 
erros futuros.

Lembre-se: para sua 
equipe dar certo a comuni-
cação deve ser clara, concisa 
e objetiva. Explique aos seus 
colaboradores o que se es-
pera deles naquele projeto. 
Deixe claro, de maneira sim-
ples e eficiente, para que en-
tendam o que deseja ser feito 

A comunicação clara 
e o sucesso da empresa

Artigo

n  Leonardo Chucrute 

6

dentro do prazo estipulado.
Outro ponto que vale ser 

mencionado é que, quando 
as tarefas estão organizadas, 
consegue-se otimizar tem-
po. Assim, aproveita mais 
o seu dia com a sua família, 
na empresa e até com você. 
Uma boa estratégia com ob-
jetivos claros, em relação à 
organização e comunica-
ção, poupa tempo e faz com 
que a equipe entregue o que 
foi pedido evitando erros.

É importante ter em 
mente que você tem de 
acreditar no que faz, no que 
e como o seu serviço pode 
proporcionar e contagiar as 
pessoas que estão à sua vol-
ta. Não adianta tentar ven-
der aquilo que não acredi-

ta, porque não vai ser algo 
verdadeiro, autêntico – e as 
pessoas vão notar. Faça o 
seu projeto, o seu negócio, 
sua empresa, o seu produ-
to ou serviço serem únicos 
para você e, com isso, to-
dos acreditaram nele. Faça 
tudo bem-feito!

Tenha sempre em men-
te que uma boa comunica-
ção é a chave para tudo. Se 
o destinatário não entendeu 
a mensagem, foi porque o 
remetente não se fez claro. 
Aprenda a se comunicar de 
forma eficiente para liderar 
sua equipe e atingir os me-
lhores resultados!

LEONARDO CHUCRUTE, 
GESTOR EM EDUCAÇÃO 

E CEO DO ZEROHUM

O VERDADEIRO SER HUMANO É 
UM SUJEITO QUE FAZ ESCOLHAS 
DURANTE A VIDA E SE RESPONSABI-
LIZA POR ELAS. E olha que esse 
é raro encontrar…

A maioria é zumbi que 
anda por aí seguindo o fluxo 
do “deixa a vida me levar”, 
vitimizando-se ou reagindo 
exageradamente aos revezes 
do caminho. 

É curioso como os 
paradoxos nos auxiliam 
a entender melhor as si-
tuações. Freud chamou a 
atenção sobre as palavras 
antitéticas, observando 
que, para entender melhor 
sobre algo, é essencial ana-
lisar seu contrário.

Na atualidade, por con-

Agir como sujeito ou como zumbi?

Artigo

n Melina Lobo 

tendam o que deseja ser feito 

vivermos tanto com zumbis, 
chegamos a nos tornar um 
deles, normalizamos a ano-
malia e eis que, de vez em 
quando, cruzamos no nosso 
caminho com um sujeito. 
Opa! Levamos um susto! O 
sujeito é um ser livre, feliz 
quando é possível, vulnerável 
também, elaborando as per-
das inevitáveis do caminho 
que é viver.

Para aqueles que estão 
atentos, encontrar um sujei-
to é abrir um mar de possi-
bilidades - afinal se ele con-
seguiu, eu também posso 
conseguir sair do torpor da 
normalidade! E, por que não 
dizer? Da vitimização ou da 
reação excessiva.

SEJAMOS LÚCIDOS: 
A VIDA É FEITA DE 
ESCOLHAS. 

Todos os dias escolhemos 
ser sujeitos, nos responsabi-

lizando por nossas atitudes 
ou zumbis, seguindo o fluxo 
“inexorável” da vida. Talvez 
por isso as séries de zumbis 
fazem tanto sucesso entre o 
público: há uma identifica-
ção da qual as pessoas sequer 
se dão conta!

Todos os dias pela ma-
nhã podemos consultar 
nossa agenda, analisar os 
compromissos assumidos 
e as habilidades que nos 
serão exigidas perante cada 
um deles. Agir como sujeito 
ou zumbi diante de cada 
situação é uma escolha e, 
é claro que, em determina-
das ocasiões posso escolher 
ser zumbi para seguir o flu-
xo que me interessa eco-
nomizando minha energia 
como sujeito.

MELINA LOBO É 
CONSELHEIRA DE ADMINISTRAÇÃO 

E CONSULTIVA DE EMPRESAS 
FAMILIARES DE CAPITAL FECHADO

Leia e anuncie!
61 3356-8886 (DF) - 62 3249-8883 GO

63 3028-7777 (TO) - 64 3453-8883 (GO)
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 Dois loucos estão sentados 
na rua, quando um olha 

pro céu e diz:
– Olha lá o avião do presidente. 
O outro questiona:
– Esse não é o avião do presidente. Se 
fosse, teria uma moto na frente e outra atrás

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

Acompanhe a receita 
da chef Patrícia da Paz para 
se manter mais saudável.

Todos os dias, so-
mos expostos a milha-
res de doenças e vírus 
que podem nos causar 
problemas de saúde. Por 
isso, é importante aju-
dar nosso corpo a terem 
condições imunológicas 
para nossa saúde se-
manter estável. Não só 
nos remédios, nature-
za também nos  auxilia 
trazendo muitos medi-
camentos naturais, em 
forma de folhas, cereais 
e frutas, onde podemos 
ter em nossa cozinha 
uma farmácia natural. 
Por isso, hoje trazemos 

uma receita de nhoque 
de sálvia, com muitos 
ingredientes saudáveis e 
super nutritivos.

NHOQUE DE 
BETERRABA COM 
MANTEIGA DE COCO 
E FOLHAS DE SÁLVIA

INGREDIENTES:
200g de batata assada
200g beterraba assada
Farinha de arroz 
(Quanto Baste)
noz-moscada a gosto
sal a gosto
2 colheres de sopa 
de manteiga de coco
Folhas Frescas 
de Sálvia

MODO DE PREPARO:
Após lavar e secar as 
batatas e beterrabas, 
envolva uma por uma 
com casca no papel 
alumínio. Coloque 
em uma forma e leve 
ao forno em 150° 
até ficarem macias, 
poraproximadamente 
40 minutos. Quando 
sentirem que estão 
bem macias, desligue 
o forno e deixe-as 
esfriarem dentro do 
mesmo. Somente 
depois de frias, retire 
do papel e descasque. 
Com o auxilio de um 
amassador, amasse as 
batatas e as beterrabas 
ate obter textura de 

purê, coloque  a noz 
moscada, o sal, e 
acrescente a farinha 
de arroz aos poucos, 
até obter uma massa 
no ponto para enrolar. 
Em uma superfície lisa, 
polvilhe farinha de arroz 
e modele.
Aqueça uma frigideira 
anti aderente, coloque 
uma colher de manteiga 
de coco, sele  os 
nhoques aos poucos. O 
ideal é dividir em quatro 
partes até ficarem 
dourados. Quando 
selar todos, coloque o 
restante da manteiga 
de coco a salvia e volte 
com todos os nhoques, 
sal a gosto e é só servir.

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

RECEITA PARA AUMENTAR A IMUNIDADE
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Sufixo
nomi-
nal de

"cirrose"

Atração
esportiva 
do Qatar
em 2022

Cordi-
lheira do
Sul da
Europa 

Entregue-
se a

devaneios

O gado
que

fornece 
o presunto 

Preceptora
de filhos
de aristo-

cratas

Integra a
paisagem
holandesa

Erva que
aromatiza

licores

Aliança
militar se-
diada na
Bélgica

És-
nordeste
(abrev.)

Prenome
do escritor
de "Uru-
cungo"

Bate-papo
"on-line"
(Inform.)

Cenário de
comer-
ciais de

alimentos

Um dos
quatro

tamanhos
do ukulele

Motivo de 
tatuagens

Macaco 
de peque-
no porte
comum 
em todo 
o Brasil

Arma na qual lutou
Maria Quitéria 

Tragicomédia de
Shakespeare

Átomo
reativo
Ato, em
inglês 

Contudo

Descendentes do
mesmo ancestral

Marcha 
do carro
Reunir

(multidão)

Oficial de
náutica

Feito na
teurgia

Análogo

Cidade de
origem 
do gato
angorá 

Arapuca

Capital do
Canadá

Orvalho
congelado

"Vida", em
"biógrafo"

Tratamen-
to dado a
um juiz

Cavalo 
de Dom
Quixote

Provérbio

Postura exigida 
do membro do

Legislativo

Intolerân-
cia ligada
à homo-

fobia

Ação que
leva à da-
nação da

alma, para
o Cristia-

nismo

Trombeta
indígena

Conjunção
alternativa

Sistema
filosófico
criado por
Gautama 

Edward (?),
autor de

"Peer
Gynt"

Excêntrico

Conjunto
das carac-
terísticas
próprias

dos judeus

DCA
PECADOMORTAL
ROCINANTE

MERITISSIMO
COOUALPES

COPASONHE
ANCARAIUGAS

ERLABIRT
MILAGRENIAIA

TALGEADA
COMODOROE

SEMITISMOA
ENETEION

EXTRAVAGANTE
LUARWCHAT

LARBARITONO

3/act. 4/rela. 5/aneto — grieg — niaia.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Quem fica em 
cima do muro 
é quem mais 
leva pedrada

É um dia ótimo 
para focar em 
seus interesses 
e no seu autode-

senvolvimento. O céu fa-
vorece o namoro e o forta-
lecimento da autoestima. 
O ingresso de Vênus em 
Gêmeos colabora com con-
tatos à distância e cursos.

É um dia para fo-
car na família e na 
estrutura familiar. 
O imóvel pode 

também ser tocado. Os movi-
mentos em família nascem por 
meio de uma nova percepção 
sobre as possibilidades. O in-
gresso de Vênus em Gêmeos 
ativa os recursos materiais.

É um dia excelen-
te para focar em 
estudos, viagens 

futuras e para compartilhar in-
formações com pessoas do 
seu convívio. O ingresso de 
Vênus em seu signo lhe dei-
xa em destaque e motivado a 
buscar o seu valor financeiro 
e afetivo. O bem-estar é uma 

prioridade.
É um dia ótimo 
para focar em 

seus propósitos financeiros 
e para ampliar as possibilida-
des profissionais. O ingresso 
de Vênus em Gêmeos ativa o 
seu lado emocional e pede de 
você autoconhecimento para 
reconhecer o seu valor.

Os seus interesses 
estão em destaque 
e o momento está 

ótimo para pensar em cursos, 
viagens futuras e para ampliar o 
seu campo de visão filosófico. O 
ingresso de Vênus em Gêmeos 
ativa as amizades, os projetos e 
as responsabilidades em grupo 
com excelentes resultados.

O autoconhe-
cimento, aliado 
ao desapego, 

é vital para adentrar a sua 
verdadeira essência. É um 
dia para olhar para dentro. 
O ingresso de Vênus em 
Gêmeos ativa a carreira e 
lhe traz reconhecimento e 
méritos profissionais.

É um dia ótimo 
para focar em 
seus projetos e 

para entrar em contato com 
seus amigos à distância. O céu 
também favorece os projetos a 
dois. O ingresso de Vênus em 
Gêmeos amplia cursos, via-
gens futuras e divulgação de 
assuntos do seu interesse. 

É um dia ótimo 
para desenvolver 
a carreira e as me-

tas futuras. O trabalho está 
em potencial crescimento. 
O ingresso de Vênus em Gê-
meos ativa recursos com-
partilhados, investimentos 
e financiamentos. Um novo 
campo de visão.

É um dia ótimo para 
focar em cursos e 
pensar em viagens 

futuras. Você está numa fase 
excelente de desenvolvimento 
pessoal. O ingresso de Vênus 
em Gêmeos ativa o relaciona-
mento. Se estiver sozinho, é uma 
excelente oportunidade para en-
trar alguém especial em sua vida.

É positivo olhar 
para as neces-
sidades da famí-

lia, com foco em recursos 
compartilhados e em inves-
timentos mais ousados. O 
ingresso de Vênus em Gê-
meos ativa a rotina e pro-
move bem-estar e reconhe-
cimento no trabalho.

É um dia ótimo 
para se relacionar 
e compartilhar in-
formações com as 

pessoas que estão convi-
vendo direto com você. O 
relacionamento também fica 
em destaque. O ingresso de 
Vênus em Gêmeos ativa o 
campo amoroso.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Mafalda


