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STJ nega pedido de 
indenização em ação 
de Marconi Perillo 
contra Fernando Krebs

INDEFERIDO

RETOMADA

Governo de Goiás e Prefeitura 
de Goiânia elaboram plano de 
reabertura do comércio na Capital
Objetivo é abrir o comércio e, ao mesmo tempo, continuar a diminuir o número de contaminação 
de pessoas pelo novo coronavírus. Para assegurar a saúde de profi ssionais, colaboradores e 
clientes, os comerciantes vão cumprir uma série de protocolos sanitários  9

Governo de Goiás

Reprodução 

No entendimento da Corte, não cabe mais 
recurso ao processo movido pelo ex-governador 
de Goiás devido a postagem feita pelo promotor 
de Justiça em uma rede social em julho de 2014, 
considerada difamatória pelo tucano  7

Ministério da Economia recebeu, 
em junho, mais de 653 mil pedidos 
de seguro-desemprego 16

BENEFÍCIO



2 EsportesAPARECIDA DE GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2020

E DITORIAL

No fim da última 
semana, uma 
ação puxada por 

um grupo de mulhe-
res no Twitter fez com 
que o perfil oficial da 
Liga de Basquete Fe-
minino (LBF) dobrasse 
o número de seguido-
res. A conta passou dos 
10 mil fãs em poucas 
horas. Diversos atle-
tas, confederações, 
jornalistas e amantes 
do esporte ajudaram 
no mutirão, o que fez, 
até a publicação desta 
matéria, a conta ir de 5 
para 12 mil seguidores. 

Segundo uma das 
idealizadoras da ideia, 
a estudante Victoria 
Galle, de 19 anos, o 
movimento surgiu 
pela desigualdade en-
tre o esporte femini-
no e o masculino. Um 
dos pontos principais 
para a ação foi a obser-
vação do número de 
seguidores entre LBF 
e NBB (Novo Basquete 
Brasil). Antes da movi-
mentação, a LBF con-
tava com pouco mais 
de 5 mil seguidores, 
número 28 vezes me-
nor que os 138 mil do 
perfil do NBB. “Acre-
dito que esse desejo 
por equidade foi nossa 
maior motivação para 
a ideia. Estou muito 
feliz com tamanha re-

percussão,” observou 
a estudante. 

A iniciativa partiu de 
um grupo de nove mu-
lheres no WhatsApp, 
que fizeram a corrente 
tomar força nas redes. 
Dentre elas, a estudan-
te Mariana Dias, de 20 
anos, que disse que 
esse tipo de engaja-
mento é principalmen-
te para dar visibilidade 
para a Liga e, também, 
para as jogadoras. “A 
maioria delas não rece-
be quase nada e jogam 
mais por amor. São 
multicampeãs  e não 
são reconhecidas devi-
damente. Com o enga-
jamento, elas podem 
conseguir patrocinado-
res também e ficar mais 
em destaque”, afirmou. 

Além de Victoria 
e Mariana, também 
participaram do mo-
vimento outras mu-

lheres. Ana Carolina 
Campos, Ellen Morei-
ra, Júlia França, Malu 
Torres, Maria Franco, 
Vitória Corrêa e Vitó-
ria Lêmos também 
ajudaram a promover 
a causa.

“A união do grupo 
foi uma das coisas mais 
importantes no movi-
mento, sem essa união 
não teríamos conse-
guido, e isso só prova 
o quão fortes somos 
juntas”, concluiu Ma-
riana, que ressaltou o 
gosto em comum entre 
elas pelo esporte e que 
“a ação pela LBF foi só 
uma amostra do que 
podemos fazer”. 

Junto a elas, im-
portantes nomes aju-
daram na divulgação 
da campanha, como a 
pivô Érika Cristina de 
Souza, jogadora brasi-
leira de basquete, que 

foi uma das primeiras 
a abraçar a causa. Logo 
em seguida, o perfil do 
NBB também aderiu ao 
movimento, parabeni-
zando a iniciativa.

Temporada cancelada 
Apesar da movi-

mentação virtual mu-
dar alguns cenários, 
em contrapartida, ou-
tros seguem termina-
dos. A Liga de Basquete 
Feminino teve sua edi-
ção de 2020 cancelada 
em razão da pandemia 
de Covid-19. O torneio, 
que estava na décima 
temporada, tinha ini-
ciado no Dia Interna-
cional da Mulher, 8 de 
março. 

O presidente em 
exercício da Liga, 
Walter Ferreira, con-
siderou determinan-
te para a tomada da 
decisão o encontro 
virtual com médicos 
da Confederação Bra-
sileira de Basketball 
(CBB). Durante a con-
versa, os profissionais 
de saúde “colocaram 
com propriedade as 
inseguranças que 
poderiam haver nos 
jogos”, revelou o diri-
gente em depoimento 
ao site oficial da LBF. A 
conclusão, segundo o 
comunicado da Liga, 
é que “não há um ní-
vel de segurança ideal 
para que os jogos se-
jam realizados”. 

Acreditar
A existência humana vive imersa na dubie-

dade entre acreditar ou desistir. É sempre a 
corda bamba em situações, com pessoas, de-
sejos e sonhos. O fato é que a impossibilidade 
de compreensão do futuro até que ele se torne 
realidade aterroriza as pessoas, já que é inerte 
nos seres humanos o desejo de saber e contro-
lar tudo o que está ao seu redor.

Com a pandemia de Covid-19, esse desejo se 
tornou ainda mais latente nas mentes e nos co-
rações das pessoas, além, é claro, de se tornar 
um dos principais agentes propulsores de pro-
blemas que afetam a saúde mental dos indiví-
duos, como ansiedade, angústia e depressão. 

O isolamento social nos colocou no patamar 
de uma profunda reflexão acerca de nossas 
ações, profissionais, pessoais e humanitárias. 
Estamos tendo a oportunidade de reavaliar e 
compreender as nossas atitudes e, acima de 
tudo, melhorarmos como seres humanos em 
constante processo evolutivo.

O primeiro passo para que isso aconteça é 
acreditar. Acreditar que tudo isso vai passar, 
que o mundo será um lugar mais aprazível e, 
acima de tudo, acreditar em nós mesmos e em 
nossa capacidade de nos tornarmos pessoas 
melhores ao final deste ciclo que estamos vi-
venciando. Se puder, fique em casa, mas, se 
precisar sair, use máscara o tempo todo. 

Iniciativa, que impulsionou a comunidade esportiva, foi criada 
para dar visibilidade à Liga e, também, às jogadoras

EMPODERAMENTO

Movimento liderado por mulheres 
mobiliza campanha de divulgação 
da Liga de Basquete Feminino

Gustavo Martins
Estagiário supervisionado
pelo editor-chefe

CBB 

Ação partiu de um grupo de nove mulheres que 
ganhou o apoio de fãs e atletas da área 
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A Prefeitura de 
Goiânia, por 
meio da Secre-

taria Municipal de 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Econômico, Traba-
lho, Ciência e Tecno-
logia (Sedetec), di-
vulgou ontem, 9, os 
números atualizados 
de denúncias relacio-
nadas à Covid-19 no 
Aplicativo Prefeitura 
24 horas. 

O objetivo da fer-
ramenta é contar com 
o apoio da população 
para evitar e comba-
ter a aglomeração de 
pessoas, assim como 
a abertura de comér-
cios, indústrias, feiras, 
eventos e demais esta-
belecimentos que tive-
ram o funcionamento 
suspenso pelos decre-
tos governamentais.

Dados
De acordo com 

pasta que gerencia 
a ferramenta, até 
as 23h59 da última 
quarta-feira, 8, os 
registros chegaram 
a 26.345, sendo que 
14.411 são denún-
cias de aglomeração 
e 11.934 são de lojas 
ou pontos comer-
ciais abertos sem se-
guir as orientações 
do último decreto 
estadual. 

A administração 
municipal reitera 
que segue com as 
determinações do 
decreto do governo 
do Estado e as orien-
tações continuam as 
mesmas: evitar aglo-
meração e usar más-
cara de proteção, se 
for sair de casa.

O comando da 
Guarda Civil Metro-
politana (GCM) lem-
bra que a fiscalização 
continua em parce-
ria com fiscais da 
prefeitura e da Polí-
cia Militar, inclusive 
em parques e praças 
da cidade, que con-
centram boa parte 
dos aglomerados. A 
GCM tem orientado 
a população sobre 
o uso da máscara de 
proteção, que se tor-
nou item obrigatório 
ao sair de casa, regra 
essa que, descum-
prida, pode gerar 
multa de R$ 627,38.

As denúncias que 
chegam ao aplicati-
vo são direcionadas 
à Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM) 
e à Fiscalização da 
Secretaria de Plane-
jamento (Seplan). As 
demandas são veri-
ficadas e posterior-
mente as equipes 
são deslocadas aos 
locais que foram de-
nunciados.

Funcionamento
De forma ágil e 

com poucos cliques, 
o cidadão poderá 
contribuir com o po-
der público no com-
bate à disseminação 
do coronavírus. Para 
isso, basta acessar o 
aplicativo (disponí-
vel nas lojas de apli-
cativos das platafor-
mas android e IOS) e 
selecionar as opções 
“COVID-19 - Aglo-
merações”, quando 
identificados pelo 
cidadão os locais 
com possíveis aglo-
merações de pes-
soas, e “COVID-19 
- Estabelecimento 
Aberto”, quando 
identificados pelo 
cidadão os estabe-
lecimentos abertos 
sem autorização. A 
denúncias podem 
ser realizadas de 
forma anônima.

Passo a passo
Acesse o aplicati-

vo Prefeitura 24 ho-
ras pelo smartphone 
(lembrando que o 
acesso pode ser feito 
de maneira anôni-
ma). Em seguida se-
lecione a opção que 
desejar, sendo para 
denúncia de aglome-
rações ou estabeleci-
mento aberto. Des-
creva a solicitação, 
insira uma imagem, 
se desejar, e pontue 
em qual local foi en-
contrada a aglome-
ração ou estabeleci-
mento aberto. Clique 
em “Enviar” e a soli-
citação será direcio-
nada diretamente à 
Agência da Guarda 
Civil Metropolita-
na. Após o envio, o 
solicitante poderá 
acompanhar o anda-
mento em “Minhas 
Solicitações”.

COVID-19

Denúncias via aplicativo passam 
de 26 mil na Capital

Mayara Ferreira
Estagiária supervisionada pelo editor-chefe

Números continuam subindo 
e as aglomerações seguem 
liderando as infrações após o 
impasse do “abre e fecha” do 
comércio na cidade

Prefeitura de Goiânia

Ferramenta conta com o apoio da população para evitar e combater a aglomeração de pessoas e o funcionamento irregular de estabelecimentos

(62) 3284-8000(62) 3284-8000
    BRITAS AREIA ARTIFICIAL 
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    BGS MASSA ASFÁLTICA (CBUQ)
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Estrada Velha de Bela Vista - Km 4
Aparecida de Goiânia - Goiás
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As aulas presenciais 
na Rede Municipal 
de Ensino (RME) es-

tão suspensas desde 17 de 
março, mas nem por isso a 
Educação parou. Além das 
ações pedagógicas e forma-
tivas voltadas para alunos e 
educadores durante a pan-
demia, a Secretaria Munici-
pal de Educação e Esporte 
(SME) também vem cuidan-
do da infraestrutura das 
instituições e expansão no 
atendimento. Somente no 
primeiro semestre de 2020, 
a Pasta entregou 1.510 vagas 
através da implantação das 
salas modulares.

Ao todo, 20 instituições, 
entre escolas e Centros Mu-
nicipais de Educação In-
fantil (Cmei), receberam 40 
Ambientes de Rápida Insta-
lação (ARI), contemplando 
alunos da Educação Infantil 

e do ensino fundamental. 
Em números, as salas com-
plementaram 300 vagas em 
Cmei’s e 1.210 em escolas. 
A implantação dos módu-
los compreende tanto a 
estrutura modular quanto 
adequações de segurança, 
como rampas de acesso e 
cobertura.

Porém, mais que a ofer-
ta de vagas, é necessário 
atendimento de qualidade 
na Educação. Por isso, Goiâ-
nia inova ao adotar as salas 
modulares como método, 
que possibilitou, de forma 
rápida e segura, ampliar o 
atendimento em escolas e 
Cmei da Capital. Os módulos 
possuem o que há de mais 
moderno em tecnologia de 
construção, além de uma 
opção confortável e de baixo 
custo, alternativa mais que 
viável para a redução das lis-
tas de espera.

A primeira instituição a 

receber as salas modulares 
foi a Escola Municipal An-
tônia Maranhão do Amaral, 
em 2018. A implantação 
veio como solução imediata 
para o atendimento urgen-
te à demanda apresentada 
pela comunidade. Desde 
então, 52 salas já foram ins-
taladas em instituições de 
Educação Infantil e ensino 
fundamental. A adoção do 
método possibilitou que, 
em 2019, fosse zerada a fi la 
de espera na faixa etária de 
três anos de idade em duas 
regiões de Goiânia.

O Cmei Jardim Guana-
bara III, na região norte, está 
entre as instituições onde 
também foram implantadas 
salas modulares. Na unida-
de, foram implantados dois 
módulos, abrindo 40 novas 
vagas em período integral. 
A diretora da instituição, 
Júlia Grazielli Silva, afi rma 
que, com a chegada dos mó-
dulos, “pudemos garantir 
às nossas crianças o direito 
de conviver, brincar e ser 
inseridas nas práticas peda-
gógicas desenvolvidas por 
profi ssionais qualifi cados”.

Segurança
Os Ambientes de Rápi-

da Instalação (ARI) são for-

mados por equipamentos 
desenvolvidos especifi ca-
mente para a habitação. No 
caso daqueles instalados 
em escolas e Cmei’s, são 
especifi camente pensados 
para fi ns educacionais, des-
de o projeto até a fi nalização 
da fabricação, feitos de aço 
de alta resistência, com pa-
redes de painel isotérmico, 
que portam sistemas elétri-
cos, lógicos, hidráulicos e de 
refrigeração.

O módulo é desenvol-
vido para diferentes usos, 
respeitando as normas que 
regem cada uso. Entre elas, 
a NBR–5410, que dispõe das 

Instalações Elétricas de Bai-
xa Tensão. Erroneamente 
chamadas de “contêineres”, 
os ARI têm como principais 
diferenças os materiais de 
fechamento, estrutura e co-
bertura. Os equipamentos 
modulares possuem faces 
de fechamento em material 
termoacústico e resistente, 
onde o mesmo é o próprio 
acabamento.

O contêiner marítimo, 
por sua vez, recebe faces me-
tálicas que demandam re-
vestimento térmico. Ainda, a 
parte estrutural dos módulos 
está em suas colunas, teto e 
chassi, bem como teto com 

telhas e calhas para captação 
de água pluvial, dispensan-
do cobertura externa. O tem-
po de vida estimado para as 
salas modulares é de 20 anos 
e outra de suas grandes van-
tagens é a possibilidade de 
transferi-las entre unidades, 
conforme a demanda apre-
sentada em cada região.

Quanto à manutenção 
nesse tipo de construção é 
tão necessária quanto em 
qualquer outra tipologia. 
Assim, os procedimentos 
são realizados temporaria-
mente, respeitando o uso 
e local de implantação do 
equipamento.

INOVAÇÃO

Prefeitura de Goiânia cria mais 1,5 mil vagas 
com implantação de salas modulares

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Ambientes, que foram instalados no 
primeiro semestre em instituições 
da Rede Municipal de Ensino, 
contemplam turmas de Educação 
Infantil e do ensino fundamental

Prefeitura de Goiânia

Ao todo, 20 instituições, entre escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s), 
receberam 40 ambientes de rápida instalação
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“É preciso que se volte a exercitar os 
sentimentos cívicos  e patrióticos,

  a partir da escola”
Jornalista e escritor Hélio Rocha, membro da Academia Goiana de Letras

Magda destina R$ 1 milhão 
à Saúde de Aparecida

Resumo
n Secretário muni-
cipal da Fazenda, An-
dré Rosa diz que novas 
obras de infraestrutura 
e pavimentação asfál-
tica serão iniciadas em 
Aparecida de Goiânia 
com recursos oriundos 
de empréstimos junto 
ao Banco Andino e ao 
Banco do Brasil.

n Apesar do apelo de 
Iris Rezende, Daniel Vi-
lela não está disposto a 
abrir diálogo para a per-
manência dos prefeitos 
caiadistas no MDB. Ele 
diz que o assunto per-
tence ao Conselho de 
Ética e não a ele, presi-
dente da legenda.

n Presidente munici-
pal do MDB, Léo Men-
danha segue obtendo 
filiações de lideranças 
políticas de diversos 
segmentos da socieda-
de, com estímulos para 
candidaturas a vereador 
nas diversas regiões de 
Aparecida de Goiânia.

n Chico Abreu (foto) 
aproximou-se do prefei-
to Gustavo Mendanha 
desde que terminou o 
Governo José Eliton e 
poderá levar o PSDB, 
partido do qual é presi-
dente em Aparecida de 
Goiânia, a apoiar a ree-
leição do prefeito eme-
debista ano que vem.

A deputada federal Magda Mofatto (PL/foto) não descuida 
de Aparecida de Goiânia.Tanto que só no primeiro semestre  
deste ano já destinou a quantia de R$ 1 milhão em emendas 
parlamentares para as unidades de saúde e para as UPA’s. É 
recurso em caixa para garantir o custeio das unidades, pagar 
funcionários e comprar remédios e utensílios. Ela atua para 
fortalecer a gestão do prefeito Gustavo Mendanha (MDB).

Divulgação

Sinal amarelo
Mesmo sem priorizar o deba-
te eleitoral, o prefeito Gustavo 
Mendanha (MDB) não esconde 
preocupações com a decisão do 
governador Ronaldo Caiado de 
dedicar-se às conversas políticas, 
visando as eleições de 2020.

Empenho
O Palácio das Esmeraldas vai 
preparar um nome para a dispu-
ta à Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia. O governador vai empe-
nhar-se pessoalmente na campa-
nha eleitoral.

Adversários
As divergências políticas entre Gus-
tavo Mendanha e Ronaldo Caiado 
se aprofundaram durante as elei-
ções de 2018, quando o prefeito 
aparecidense vestiu a camisa de 
Daniel Vilela na corrida ao governo.

Só em 2022
Max Menezes (MDB) está decidido a disputar novo mandato de 
deputado estadual somente nas eleições de 2022. Enquanto 
isso, segue como auxiliar do prefeito Gustavo Mendanha.

Assédio
Max Menezes vem sendo assediado por diversos grupos 
políticos para mudar de lado e até aderir à oposição ao 
governo do MDB. 

Oposição
Vereador Manoel Nascimento (DEM) diz que “o prefei-
to Gustavo Mendanha vai ter adversário nas eleições de 
2020”. Nem que seja ele próprio.

Apenas um
É bom lembrar que, dos 25 vereadores aparecidenses, 
apenas Manoel Nascimento questiona os atos da admi-
nistração de Gustavo Mendanha de forma incisiva.

Longe do MDB
Manoel Nascimento lembra que desde 2008, quando Ma-
guito Vilela elegeu-se prefeito de Aparecida de Goiânia, 
faz dura oposição aos governos do MDB.

O governador Ronaldo Caiado 
(DEM/foto) confirma ao Goiás Online 
que vai começar a visitar os municípios 
para conversar com lideranças polí-
ticas da base aliada sobre as eleições 
de prefeito e vereador do ano que vem. 
“Estarei ao lado dos companheiros an-
tes, durante e depois do processo elei-
toral em todo o Estado.”

Caiado entra na conversa 
sobre eleições de 2020

Divulgação

Baixaria
Os deputados Cláudio 
Meirelles (PTC) e Bruno 
Peixoto (MDB) perdem 
tempo com bate-boca 
e ofensas pessoais no 
plenário da Assembleia 
Legislativa.

Fora da política
O ex-senador Demóste-
nes Torres (sem partido) 
segue fora da política: 
aposentou-se no Minis-
tério Público Estadual e 
dedica-se à advocacia.

Novo nome
O experiente político Ezí-
zio Barbosa (MDB) não 
deve disputar mandato 
de vereador em 2020. Ele 
estará nas ruas para pe-
dir votos a Ezízio Filho.

Incentivo
Deni Borges, viúva do 
ex-vereador João Antô-
nio Borges, está sendo 
incentivada a disputar 
novamente mandato à 
Câmara Municipal de 
Aparecida de Goiânia.

No páreo
Deputado federal Dele-
gado Waldir garante que 
o PSL, partido de Jair 
Bolsonaro, terá candida-
to a prefeito de Aparecida 
de Goiânia nas próximas 
eleições. E não será ele.

André Corrêa/Agência Senad

GOIÁS   ONLINE
Helton Lenine  n   jornalismo@diariodeaparecida.com

GOIÁS   ONLINE
Helton Lenine  n   heltonlenine@gmail.com

“O dia do benefício é a 
véspera da ingratidão”

Ex-presidente da Câmara dos Deputados 

Ulysses Guimarães (in memoriam)

Goiás só tem a ganhar 
com Vitor Hugo no MEC

A possível escolha do deputado federal Vitor Hugo (foto), 
do PSL de Goiás, para o Ministério da Educação só beneficiará 
o Estado. A liberação de recursos para Goiás ganharia cele-
ridade. O presidente Jair Bolsonaro inclui o parlamentar na 
lista dos “ministeriáveis”. No governo atual, o Estado goiano 
não ocupa lugar de destaque na Esplanada dos Ministérios.

Afinados
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em mar-
ço último, o governador Ronaldo Caiado (DEM) e o prefeito 
Iris Rezende (MDB) agem de forma sintonizada na defini-
ção de isolamento social e flexibilização econômica.

Pesquisa
Pré-candidato a prefeito pelo PSC, Glaustin da Fokus ava-
lia os pontos positivos e as vulnerabilidades do governo de 
Gustavo Mendanha, aspectos revelados por pesquisa quali-
tativa, para preparar suas estratégias e ações políticas.

No aguardo
Presidente municipal do DEM e pré-candidato a pre-
feito, Manoel Nascimento diz esperar um chamado do 
governador Ronaldo Caiado para discutir a união da 
oposição em Aparecida.

Diálogo
Nascimento conversa com Glaustin da Fokus, analisa as 
pesquisas e diz que há apenas um adversário em Apareci-
da: o prefeito Gustavo Mendanha (MDB).

Por um fio
O gestor de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), esca-
pou da cassação de seu mandato por um voto. Por 9 
(a favor) a 5 (contrários), a Câmara Municipal rejeitou 
o pedido de afastamento do prefeito. A cassação pre-
cisava de dez votos.

Fraudes
O processo de cassação de Magal foi proposto pelo ve-
reador Léo de Oliveira (PSB) e se baseou nos fatos apu-
rados pela Operação Negociata, que investigou fraudes 
em licitação e alteração do Plano Diretor para benefi-
ciar grupos políticos em 2018.

Sem chapas
Levantamento feito pelo Goiás Online constata que 
grande parte dos partidos ainda não conseguiu reunir 
38 pré-candidatos a vereador.

Mulheres
Cada partido sequer consegue arregimentar 12 mulheres 
para a disputa à Câmara Municipal de Aparecida.

Pré-candidato do PRTB à Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia, William Ludovico (foto) reuniu-se com o presi-
dente do partido no Estado, Denes Pereira, para discutir 
alianças eleitorais. Ele já conversa com o PSL, PSB e PV. 
“Queremos uma campanha propositiva, mas apontando 
os equívocos da gestão Mendanha”, diz Ludovico.

William conversa 
com partidos sobre 

alianças

Reprodução

Habilidade
Nesses três anos e meio de 
mandato, Gustavo Men-
danha (MDB) conseguiu o 
apoio dos dois principais 
adversários nas eleições 
de 2016: Professor Alcides 
Ribeiro (PP) e Marlúcio Pe-
reira (Republicanos).

Capitulou
Histórico adversário do 
MDB de Iris Rezende, Ma-
guito Vilela e Daniel Vile-
la, o ex-deputado federal 
Chico Abreu agora vai su-
bir no palanque pela ree-
leição do prefeito Gustavo 
Mendanha.

Afastamento
Com seu gesto, Chico 
Abreu se afasta do grupo 
do ex-governador Marconi 
Perillo em Aparecida de 
Goiânia.

Fake news
O Facebook derrubou 88 
contas, entre perfis, grupos 
e páginas em plataformas,  
que eram movimentadas 
por funcionários dos ga-
binetes do presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(sem partido), de seus fi-
lhos Eduardo e Flávio e de 
deputados do PSL.

Divulgação

Resumo
n Gustavo Mendanha 
(MDB) e Glaustin da Fokus 
(PSC) fazem contatos com 
especialistas em marketing 
eleitoral já pensando nos 
programas de rádio e tele-
visão de propaganda polí-
tica das eleições deste ano.

n Sondado por emissários 
do Palácio das Esmeraldas, 
o deputado federal Profes-
sor Alcides (PP) descarta, 
pela décima vez, rever sua 
posição: não vai disputar a 
Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia em 2020.

n Deputado federal Dele-
gado Waldir mantém mis-
tério sobre os rumos que o 
PSL vai tomar em relação à 
sucessão em Aparecida de 
Goiânia. 

n O presidente do PDT 
aparecidense, Anésio Ro-
drigues (foto), foi exonerado 
do cargo de diretor de Arti-
culação Comunitária, posto 
comissionado que ocupava 
na Prefeitura de Apareci-
da de Goiânia. A demissão 
vem logo após o pedetista 
endossar apoio à pré-can-
didatura do deputado fede-
ral Glaustin da Fokus (PSC).

Reprodução



6 PolíticaAPARECIDA DE GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2020

Em diálogo com o 
Diário de Apa-
recida, o ex-se-

nador Wilder Morais 
(PSC), recém-desin-
compatibilizado do 
cargo de secretário 
estadual de Indústria 
e Comércio, afirmou 
que, embora estejam 
dizendo nos bastido-
res que seu nome está 
sendo cotado para 
figurar como vice de 
Iris Rezende (MDB) 
para a Prefeitura de 
Goiânia, ele segue 
firme com projeto de 
pré-candidato majo-
ritário ao Executivo 
da Capital. “Está defi-
nido que sou pré-can-
didato a prefeito pelo 
Partido Social Cris-
tão (PSC). Estamos 
em estágio de pré-
campanha, tentando 
composição junto aos 
apoiadores. Até agora 
temos quatro parti-
dos caminhando co-
nosco”, disse.

Vice 
Wilder Morais não 

revelou quais são as 
quatro siglas fechadas 
com o PSC, mas afir-

mou que, certamente, 
o vice para a chapa 
sairá desses partidos. 
“As reuniões virtuais e 
videoconferências  es-
tão intensas com pré-
candidatos a vereador 
que temos afinidades; 
em breve o vice será 
apontado. Estamos 
debruçados 24 horas 
sobre o projeto para 
administrar Goiânia”, 
assegurou. 

Aparecida e Capital 
No tocante à pré-

candidatura de Glaus-
tin da Fokus (PSC) à 
Prefeitura de Apare-
cida, Wilder frisou 
que os dois comparti-
lham de um perfil em 
comum pelo fato de 
comporem o grupo de 
investidores de Apa-
recida.  “Entendemos 
do universo empresa-
rial, sabemos conver-
sar com os geradores 
de empregos, uma 
vez que compomos 
esse grupo, que são 
impulsionadores de 
desenvolvimento eco-
nômico. Eu e Glaustin 
somos parceiros nesta 
esfera. Ressalto que 
ele foi o responsável 
para minha filiação ao 

PSC, após sondagens 
de muitos outros par-
tidos”, pontuou.  

2022 
Em entrevista an-

terior à redação do 
DA, Glaustin da Fokus 
lembrou que incen-
tivou a ida de Wilder 
para o PSC para cria-
ção de uma estrutura 
a longo prazo. “A pre-
cisão é participar dos 
pleitos 2020 e 2022 
com candidatos com 
experiência e visão 
inovadora e que, de 
fato, encaram os de-
safios impostos. Wil-
der tem isso! Além de 
empresário bem re-

solvido, desenvolveu 
papel importante jun-
to ao governador Ro-
naldo Caiado (DEM), e 
é ligado a Bolsonaro”, 
salientou.  

Governador
O que se ouve dos 

guardiões da políti-
ca estadual é que, se 
for confirmado que 
Maguito Vilela será o 
candidato a prefeito 
pelo MDB em Goiânia, 
Wilder Morais tem a 
esperança de obter o 
apoio do governador 
Ronaldo Caiado para 
a disputa. Se tiver, 
terá uma candidatura 
mais consistente, por-

que o gestor estadu-
al é bem avaliado na 
Capital. Segundo co-
mentários, se Wilder 
não vencer o pleito, 
pelo menos ganhará 
musculatura para a 
disputa de 2022, seja 
para senador ou para 
deputado federal.

PSC em Goiás
Em Goiás, de acor-

do com dados do Tri-
bunal Superior Eleito-
ral (TSE), o PSC tinha 
em 2018 um total de 
15.057 filiados. Em 
2019, esse número 
subiu para 15.057. Até 
maio de 2020, o to-
tal estava em 17.560. 

Fundado em 1985, 
mas com origens que 
remontam ao Partido 
Democrático Republi-
cano (PDR), o Partido 
Social Cristão (PSC) 
é um dos maiores 
exemplos de cresci-
mento do conserva-
dorismo na política. A 
sigla se identifica com 
a maioria dos precei-
tos considerados con-
servadores: é contra a 
legalização do aborto, 
da maconha, do casa-
mento homoafetivo, 
a favor da redução da 
maioridade penal e 
do que o próprio par-
tido chama de liber-
dade econômica.

ARTICULAÇÃO

Wilder Morais e Glaustin da Fokus 
apostam em suas experiências 
empresariais nestas eleições

Ana Paula Arantes  
jornalismo@diariodeaparecida.com

PSC disputará o Executivo 
das duas maiores cidades do 
Estado e garante que seus pré-
candidatos sabem conversar 
com os principais geradores 
de emprego  em Goiás

PSC

Wilder Morais está esperançoso de obter o apoio do governador, já que Caiado é  bem avaliado na Capital
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O Superior Tribu-
nal de Justiça 
(STJ) decidiu 

por meio de  acórdão, 
no dia 29 de junho, 
negar o pedido de in-
denização feito pelo 
ex-governador de 
Goiás Marconi Perillo  
contra o promotor de 
Justiça Fernando Aur-
valle da Silva Krebs. O 
representante do ór-
gão ministerial goiano 
teve defesa feita pelo 
advogado Alex Neder.

Perillo ingressou 
com a ação devido a 
uma postagem feita 
por Krebs em uma 
rede social, a qual 
considerou difamató-
ria. Na publicação, fei-
ta em julho de 2014, 

o promotor pergunta 
se o ex-governador já 
ligou para dar feliz Dia 
do Amigo a Carlos Ca-
choeira e Demóstenes 
Torres. O ex-governa-
do de Goiás argumen-
tou que a intenção foi 
lhe difamar e injuriar, 
tendo provocado uma 
repercussão nas re-
des sociais, com uma 
avalanche de outros 
ataques caluniosos e 
injuriosos, bem como 
de gozações, provo-
cando chacotas em 
seu nome.

O pedido foi nega-
do em primeiro grau 
e, posteriormente, 
pela 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justi-
ça de Goiás (TJGO). O 
relator do caso, o juiz 
substituto em segun-

do grau Maurício Por-
fírio Rosa, também 
entendeu que não 
havia provas de ofen-
sa ou da prática do ilí-
cito. “Não tendo sido 
ultrapassado o limite 
razoável da liberdade 
de expressão e de crí-
tica, não se verifica o 
dever de indenizar”, 
disse no acórdão.

Da mesma forma, 
embargos de decla-
ração opostos foram 
rejeitados e, inconfor-
mado, Perillo mane-
jou recurso especial, 
que também foi nega-
do por falta de com-
provação da divergên-
cia jurisprudencial. 
Nas razões do agravo 
interno, o ex-gover-
nador alegou a não 
aplicação da Súmula 
nº 7 do STJ; e  que de-
monstrou inequivoca-
mente a divergência 
jurisprudencial.

Ao analisar o pe-
dido no STJ, o minis-
tro relator, Moura 
Ribeiro, disse que o 
agravo interno não 
impugnou as razões 
da decisão agravada. 
Na medida em que 

não infirmou o en-
tendimento de que o 
agravo em recurso es-
pecial anteriormente 
interposto não reba-
teu a não comprova-
ção da divergência ju-
risprudencial.

O ministro res-
saltou, ainda, que a 
impugnação ocorreu 
de forma genérica, 
já que Perillo apenas 
mencionou que não 
pretendia reexame 
de provas. E que teria 
ocorrido o debate da 
matéria afrontada e 
que seu apelo nobre 

não seria deficiente 
sem, contudo, apre-
sentar fundamentos 
explícitos e esclarece-
dores para a não apli-
cação desses óbices.

“Assim, porque os 
argumentos que Mar-
coni trouxe não ataca-
ram o fundamento da 
decisão agravada, fica 
prejudicada sua aná-
lise em virtude da não 
admissão do recurso 
em razão da incidên-
cia da Súmula nº 182 
desta Corte”, comple-
tou o ministro.

Inconformado, o 

ex-governador inter-
pôs embargos decla-
ratórios também não 
acolhidos. E o que é 
pior, desta vez, o STJ 
aplicou a multa pre-
vista no artigo 1.026, 
parágrafo 2º, do Novo 
CPC, no percentual de 
2% sobre o valor atu-
alizado da causa. O 
entendimento foi o de 
que “o recurso mostra-
se infundado e mani-
festamente protelató-
rio, considerando-se 
que é patente a ausên-
cia do vício de julga-
mento apontado”.

INDEFERIDO

STJ nega pedido de indenização de Marconi 
Perillo em ação movida contra Fernando Krebs

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

No entendimento da Corte, não 
cabe mais recurso ao processo 
movido pelo ex-governador de 
Goiás devido a postagem feita 
pelo promotor de Justiça em 
uma rede social em julho de 2014

Divulgação

 O representante do órgão ministerial goiano teve defesa feita pelo advogado Alex Neder



Promulgada no dia 
2 de julho pelo 
Congresso Nacio-

nal, a Emenda Consti-
tucional que adiou as 
eleições municipais de 
outubro para novem-
bro é bem recebida 
pelos deputados esta-
duais da Assembleia 
Legislativa de Goiás. 
Segundo a Emenda, o 
primeiro turno ocorre-
rá em 15 de novembro 
e o segundo, nas cida-
des onde ele existir, 
em 29 de novembro. As 
datas anteriores eram 
4 e 25 de outubro.

A campanha elei-
toral, que teria início 
em 16 de agosto, ago-
ra só começa dia 26 

de setembro. Todos os 
demais eventos do Ca-
lendário Eleitoral, ori-
ginariamente previs-
tos, ficam prorrogados 
por 42 dias. Os deputa-
dos estaduais da Alego 
dizem que o adiamen-
to das eleições em seis 
semanas ocorre aten-
dendo a recomenda-
ções de especialistas e 
entidades médicas.

A deputada Lêda 
Borges (PSDB) disse 
que foi uma “decisão 
acertada, sábia, por 
parte do Congresso 
Nacional, já que o mo-
mento é de, primeiro, 
se preocupar com a 
vida das pessoas, com 
a saúde das pessoas, de 
cuidar da população, e 
dá para aguardar, sim, 

para fazer a eleição 
nesta nova data”.

Para Alysson Lima 
(Solidariedade), “o 
adiamento se dá pela 
questão do pico da 
pandemia, e os próxi-
mos meses serão ainda 
de muita incidência 
do novo coronavírus”. 
A decisão de adiar as 
eleições por cerca de 
45 dias vem, segundo 
ele, “no sentido de fu-
gir desse pico, pois há 
um cenário de apreen-
são”. Lima diz que é a 
favor de alterar a data 
e também defende 
que haja eleições este 
ano ainda. “Em termos 
eleitorais, não muda 
muita coisa, porque 
o importante é ter o 
processo eleitoral este 
ano para consolidar 
os mecanismos demo-
cráticos, com eleição 
municipal a cada qua-
tro anos. Então, enca-
ro com tranquilidade 
essa mudança de data. 
Nos próximos meses, 
a população vai absor-
ver essa mudança”, 
completou.

Já o deputado Dele-

gado Eduardo Prado 
(DC) disse que “é im-
portante ter prorroga-
do a data das eleições, 
até porque a última 
coisa que as pessoas 
estão pensando é em 
processo eleitoral”. 
Segundo ele, “a situ-
ação é grave com a 
Covid-19, muitas mor-
tes e preocupações, 
aflições psicológicas 
e econômicas, falta 
de leitos, desinforma-
ções. É um momento 
atípico no Brasil e no 
mundo. Então, foi sa-
lutar essa mudança 
da Câmara dos Depu-

tados. E o próprio TSE 
também agindo nesse 
sentido, até porque 
para mudar para 2021 
teria que haver mais 
mudanças constitu-
cionais profundas. O 
momento é de focar 
e combater a doen-
ça, que pega todos, 
de forma atípica”. Na 
questão política, se-
gundo o parlamen-
tar, a prorrogação dá 
um fôlego para que 
“todos possam focar 
apenas na Covid-19 
neste instante, sendo 
a única prioridade, 
por ora”.

Líder do Governo 
na Casa, o deputado 
Bruno Peixoto (MDB) 
disse que o adiamen-
to das eleições é bom 
para “evitar aglomera-
ções em um momento 
tão sério da pande-
mia, incentivando o 
distanciamento so-
cial e o uso constante 
de máscaras”. Para o 
emedebista, “os médi-
cos e cientistas do Bra-
sil recomendaram e, 
por isso, sou também 
favorável ao adiamen-
to das eleições, confor-
me aprovado no Con-
gresso Nacional”.

LEGISLATIVO

Deputados estaduais goianos aplaudem 
mudança de data das eleições municipais

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Segundo a Emenda promulgada 
pelo Congresso Nacional, o 
primeiro turno agora ocorrerá em 
15 de novembro e o segundo, nas 
cidades onde houver, em 29 de 
novembro deste ano

Agência de Notícias Alego

Deputados da Alego dizem que o adiamento das eleições em seis semanas ocorre atendendo 
a recomendações de especialistas e de entidades médicas
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Na próxima terça-
feira, 14 de julho, 
Goiânia e as de-

mais cidades do Estado 
iniciam a reabertura do 
comércio por 14 dias, 
período alternado com 
14 dias de fechamento, 
conforme definido no 
decreto governamen-
tal 9.685, publicado no 
último dia 30/06 em 
Diário Oficial. O gover-
nador Ronaldo Caiado 
esteve reunido com o 
prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, na última 
quarta-feira, 8, para 
definir protocolos para 
a flexibilização na Ca-
pital. Segundo Caiado, 
o encontro foi extrema-
mente produtivo.

O protocolo para a ci-

dade está sendo elabo-
rado de modo colabora-
tivo entre o governo do 
Estado e a administra-
ção municipal. O objeti-
vo é abrir o comércio e, 
ao mesmo tempo, con-
tinuar a diminuir o nú-
mero de contaminação 
de pessoas pelo novo 
coronavírus. “É contan-
do com a participação 
de toda a população, de 
todos nós, para enfren-
tarmos a pandemia, 
que a partir da próxima 
terça-feira estaremos 
voltando às atividades, 
mas sempre com muita 
responsabilidade”, dis-
se Caiado.

Na busca constante 
pelo diálogo e aliando a 
preservação da vida e da 
economia, Caiado este-
ve de forma virtual com 

o setor produtivo goiano 
na última terça-feira, 7. 
Os representantes do co-
mércio e das indústrias 
manifestaram apoio ao 
isolamento intermiten-
te 14 x 14. O grupo disse 
que vai contribuir com a 
medida, ao mesmo tem-
po em que se aprofunda 
no planejamento para 
uma reabertura segura 
das atividades econômi-
cas na próxima semana.

Para assegurar a 
saúde de profissionais, 
colaboradores e clien-
tes, os comerciantes vão 
cumprir uma série de 
protocolos sanitários. 
Durante esses 14 dias, 
o governador explica 
que o reflexo das ati-
vidades na saúde dos 
goianos será constante-
mente monitorado e, se 
for preciso, o protocolo 
poderá ser revisto. O 
governo de Goiás vai se-
guir em encontros peri-
ódicos com autoridades 
e setores da sociedade 
civil para ajustar as me-
didas adotadas.

RETOMADA

“Voltaremos às atividades, mas sempre 
com muita responsabilidade”, diz 
Caiado sobre plano de reabertura

Da Redação 
jornalismo@diariodeaparecida.com

Governador e o prefeito Iris Rezende 
definiram elaboração colaborativa 
do protocolo para funcionamento 
do comércio na Capital

Governo de Goiás

Objetivo é abrir o comércio e, ao mesmo tempo, continuar a diminuir o número 
de contaminação de pessoas pelo novo coronavírus
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O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) di-
vulgou na última 

sexta-feira, 20, que todos 
os brasileiros que residem 
no exterior e têm mais de 
18 anos, com exceção dos 
idosos com mais de 70 e 
dos analfabetos, são obri-
gados a votar. Se ocorrer 
de o eleitor estar ausente 
do seu domicílio eleitoral 
no dia das eleições ou im-
pedido de ir à zona de vo-
tação, deverá se justificar 
por meio de um requeri-
mento dirigido ao juiz da 
zona eleitoral do exterior. 
Esse requerimento pode 
ser enviado via Correios ou 
pelo Sistema Justifica. 

Exigência
O exercício do voto é 

exigido somente nos plei-
tos para presidente e vice-

-presidente da República. 
Cerca de 500.727 eleitores 
residentes no exterior es-
tavam aptos a votar nas 
eleições de 2018. Foram 
99 países e 171 localidades 
para os cidadãos exerce-
rem suas obrigações com 
a nação. 

Documentos
Deixar o título de elei-

tor em ordem é a solução 
para não se ter problemas 
com a Justiça Eleitoral. 
Segundo informações do 
TSE, para se inscrever e 
votar no exterior, o elei-
tor deverá comparecer 
pessoalmente à sede da 
embaixada ou da repar-
tição consular brasileira 
responsável e apresentar 
os seguintes documentos e 
cópias: documento oficial 
brasileiro de identificação 
(carteira de identidade, 
carteira profissional, cer-

tidão de nascimento ou 
casamento e passaporte) 
– o novo modelo, que não 
apresenta dados sobre fi-
liação, somente será aceito 
se estiver acompanhado 
de outro documento; com-
provante ou declaração 
que ateste sua residência 
no exterior, e para ho-
mens, certificado de quita-
ção com o serviço militar.   

Brasil
Pela Constituição Fede-

ral (artigo 14, parágrafo 1º), 
o credenciamento para vo-
tar no Brasil é obrigatório 
para maiores de 18 anos e 
facultativo para jovens de 
16 e 17 anos e para idosos 
acima de 70 anos e anal-
fabetos. Contanto, para 
votar, o eleitor deve estar 
com a situação regulariza-
da com a Justiça Eleitoral 
(JE). Por isso é importante 
ficar atento aos prazos e se 
informar acerca dos servi-
ços disponibilizados pelos 
cartórios eleitorais. 

Regularização
Mais de 146 milhões 

de eleitores irão às urnas 
para eleger vereadores, 
prefeitos e vice-prefeitos 
dos 5.568 municípios bra-

sileiros este ano. Mas para 
votar em outubro é preci-
so estar com a situação re-
gular na Justiça Eleitoral. 
Para votar nas eleições de 
2020, o eleitor deve nor-
malizar sua situação até 
o dia 6 de maio (151 dias 
antes do pleito). Essa tam-
bém é a data limite para 
emissão do título, altera-
ção de dados cadastrais e 
transferência do domicílio 
eleitoral. Lembrando que 
estar com o título regula-
rizado é uma exigência 
para obter diversos outros 
documentos. Em maio do 

ano passado, a JE cance-
lou mais de 2,4 milhões 
de títulos de eleitores em 
situação irregular. 

O dia 6 de maio é a data 
limite para os cidadãos 
resolverem pendências 
como recadastramento 
biométrico, cancelamento 
de título, não justificativa 
de ausência nas últimas 
eleições, ou ainda altera-
ção do domicílio eleitoral. 
Todas essas pendências 
devem ser resolvidas ape-
nas em cartório eleitoral, e 
não é permitida a interme-
diação de terceiros. 

Encerramento
A partir do dia 7 de 

maio até o final das 
eleições, o Cadastro 
Eleitoral ficará fecha-
do. Nesse período, 
nenhuma alteração 
poderá ser feita no re-
gistro do eleitor. Será 
permitida somente a 
emissão da segunda 
via do título. Esse pra-
zo é importante para 
que a Justiça Eleitoral 
tenha um retrato fiel 
do eleitorado brasilei-
ro que participará das 
eleições.

JUSTIÇA ELEITORAL

Brasileiros que residem no exterior 
também precisam votar

Ana Paula Arantes
jornalismo@diariodeaparecida.com

Nas eleições gerais, o voto é 
obrigatório, já no pleito municipal 
de outubro deste ano não é 
exigido, contudo, é necessária a 
regularização dos documentos

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Brasileiros residentes no exterior devem regularizar documentos antecipadamente para estar aptos a votar 
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Em reunião virtual 
realizada ontem, 
9, com investi-

dores estrangeiros, o 
governo brasileiro re-
forçou o compromisso 
com a preservação do 
meio ambiente, espe-
cialmente no combate 
ao desmatamento ilegal 
e a queimadas na Ama-
zônia. Em entrevista à 
imprensa após a reu-
nião, o vice-presidente 
da República, Hamilton 
Mourão, disse que os in-
vestidores esperam ver 
resultados da política 
ambiental antes de reto-
mar os investimentos.

“Em nenhum mo-
mento eles se compro-
meterem com alguma 
política dessa nature-
za. A nossa avaliação, é 
óbvio: eles querem ver 
resultado. E qual é o re-
sultado que podemos 
apresentar: é que haja 
efetivamente uma redu-
ção do desmatamento”, 
disse Mourão.

O encontro na manhã 
de ontem foi motivado 
por uma carta que o go-
verno recebeu de em-
presas brasileiras e es-
trangeiras, em que elas 
manifestaram preocupa-
ções relacionadas ao des-

matamento e pediram a 
defesa da agenda do de-
senvolvimento sustentá-
vel. A política ambiental 
recebeu críticas de atores 
internacionais, em espe-
cial após as queimadas 
registradas na Amazônia 
Legal no ano passado.

Na semana passa-
da, durante a cúpula do 
Mercosul, o presidente 
Jair Bolsonaro disse que 
o governo brasileiro está 
dialogando com diversos 
interlocutores “para des-
fazer opiniões distorci-
das sobre o Brasil e expor 
as ações que tem tomado 
em favor da proteção da 
Floresta Amazônica e do 
bem-estar da população 
indígena”.

Mourão, que é pre-
sidente do Conselho 
Nacional da Amazônia 
Legal, relatou que, du-
rante a reunião, tratou 
sobre as medidas toma-
das pelo colegiado, “de 
forma multidisciplinar”, 
entre elas as que tratam 
sobre mineração de 
terra indígena, saúde 
indígena, combate ao 
desmatamento, regula-
rização fundiária e acor-
dos internacionais assi-
nados pelo Brasil.

Na opinião do vice-
-presidente da Repúbli-
ca, o País precisa mos-
trar resultados positivos 

em relação ao combate 
ao desmatamento no 
segundo semestre para 
colocar na mesa de ne-
gociação com os inves-
tidores. “Não há prazo 
[para a retomada dos 
investimentos]. A nossa 
visão é que a gente con-
seguindo apresentar, 
no segundo semestre, 
algo positivo em relação 
às queimadas, é algo 
que pode ser colocado 
na mesa de negociação 
dizendo: estamos cum-
prindo a nossa parte e 
vocês voltem a cumprir a 
de vocês”, afirmou.

O vice-presidente 
também relatou que 
iniciou novas conversas 
sobre o Fundo Amazô-
nia, especialmente com 
Noruega e Alemanha, os 
principais doadores. Se-
gundo Mourão, os dois 
países também aguar-
dam os resultados dos 
esforços do Brasil para 
reduzir o desmatamento 
ilegal e as queimadas.

“Estamos aguardan-
do o visto bom deles que 
também está ligado à 
nossa resposta em rela-
ção ao desmatamento. 
Uma vez que consigamos 
apresentar dados consis-

tentes, os recursos que 
estão lá [no fundo] serão 
novamente reabertos 
para os projetos relacio-
nados ao desenvolvi-
mento, proteção e pre-
servação da Amazônia”, 
disse.

Perguntado por jorna-
listas sobre o “desmonte” 
de órgãos de fiscalização 
ambiental, como o Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis 
(Ibama) e o Instituto Chi-
co Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade 
(ICMBio), Mourão disse 
que o governo já recebeu 
os órgãos com número 
reduzido de servidores. 
“Nós herdamos tanto o 
Ibama quanto o ICMBio 
com um reduzido núme-
ro de servidores. Com as 
questões orçamentárias 
e a proibição de concur-
sos, estamos buscando 
uma solução para que es-
sas agências tenham sua 
força de trabalho recom-
pletadas”, disse.

Decreto
O ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Sal-
les, disse que o governo 
deve editar até a próxi-

ma semana um decreto 
suspendendo a autori-
zação para o uso de quei-
madas para fins agrí-
colas por 120 dias. Em 
agosto do ano passado, 
o governo editou um de-
creto proibindo a prática 
por 60 dias.

“Este ano, o presi-
dente determinou que 
se fizesse um estudo de 
viabilidade para a sus-
pensão por 120 dias das 
queimadas. Na Amazô-
nia e no Pantanal sem 
exceções e nos demais 
biomas com as exceções 
previstas em lei. O texto 
deve estar pronto para 
assinatura na próxima 
semana”, afirmou Salles.

Regularização 
fundiária

Durante a entrevista, 
a ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina, disse 
que os investidores per-
guntaram sobre a pro-
posta do governo para 
a regularização fundiá-
ria, principalmente na 
Amazônia, que estava na 
Medida Provisória (MP) 
910/20, que caducou e 
agora tramita como um 
projeto de lei na Câmara 
dos Deputados. De acor-

do com a ministra, a MP 
não mexeu na legislação 
vigente. Ela disse ainda 
que o texto do projeto 
tem por objetivo mo-
dernizar a regularização 
fundiária, especialmen-
te na região.

“Eles [os investido-
res] queriam saber se 
realmente tem chance 
de que, se esse projeto 
for aprovado, se aumen-
taria o desmatamento 
na Amazônia e nós dei-
xamos claro que pelo 
contrário. [Com o proje-
to] aquelas terras terão 
donos e eles passarão 
a estar dentro da legis-
lação brasileira e terão 
que passar a cumprir as 
regras ambientais”, de-
clarou a ministra.

Além de Mourão, Sal-
les e Tereza Cristina, par-
ticiparam da reunião os 
ministros da Casa Civil, 
Walter Braga Netto; das 
Relações Exteriores, Er-
nesto Araújo; das Comu-
nicações, Fábio Faria, e 
os presidentes do Banco 
Central, Roberto Cam-
pos Neto, e da Apex-Bra-
sil, Sergio Segovia.

De acordo com a 
agenda da Vice-Presi-
dência, a videoconferên-
cia teve a participação 
de representantes dos 
fundos de investimentos 
Legal and General In-
vestment Management 
(Reino Unido), Nordea 
Asset Management (Su-
écia), SEB Investment 
Management (Suécia); 
Storebrand Asset Mana-
gement (Noruega), KLP 
(Noruega), Robeco (Paí-
ses Baixos), AP2 Second 
Swedish National Pen-
sion Fund (Suécia), Sumi-
tomo Mitsui Trust Asset 
Management (Japão). 

RECURSOS NATURAIS

Investidores esperam resultados da 
política ambiental, afirma Mourão

Luciano Nascimento 
Repórter da Agência Brasil

Vice-presidente participou 
de reunião virtual com 
investidores estrangeiros  
juntamente com os ministros 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, e da Agricultura, 
Tereza Cristina

Romério Cunha / Vice-presidência da República

O encontro foi motivado por uma carta que o governo recebeu de empresas brasileiras e estrangeiras, 
em que elas manifestaram preocupações e severas críticas relacionadas ao desmatamento
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ARTIGO

Estamos vivendo 
dias que jamais 
imaginaríamos 

que fizessem parte 
das nossas vidas. Não 
há registros históricos 
de uma pandemia que 
tenha causado tantos 
danos sociais, finan-
ceiros e levado tantas 
pessoas a óbito. Um 
princípio bíblico nos 
ensina: “...e chorai 
com os que choram” 
(Romanos 12:15b). 
Com certeza, devemos 
chorar com os que es-
tão chorando neste 
momento a perda de 
um ente querido.

C o n s t a n t e m e n t e 

escutamos pessoas di-
zendo: se o mundo te 
dá um limão, faça uma 
limonada; se o mundo 
coloca pedra em sua 
vida para lhe derru-
bar, use estas pedras 
para construir os de-
graus que irá subir. 
Biblicamente, o prin-
cípio é: “Em tudo dai 
graças, porque esta 
é a vontade de Deus 
em Cristo Jesus para 
convosco” (I Tessalo-
nicenses 5:18). Não 
importa se o mundo 
nos dê limão, pedras, 
lutas e dificuldades, 
em tudo podemos glo-
rificar a Deus.

No começo da 
pandemia, as infor-
mações de irmãos 
desempregados, ou 
com seus salários cor-
tados pela metade 
chegavam todos os 
dias. Também fiquei 
sabendo de empresá-
rios que não podiam 
abrir as portas de suas 
empresas. As contas e 
as dívidas só aumen-
tavam. O que fazer? 
Reclamar? Chorar? 
Entrar dentro de uma 

caixa e se isolar? Não! 
Em tudo dai graças. 

Começamos a orar 
uns pelos outros, 
cumprindo o que a Bí-
blia ensina: “Confes-
sai as vossas culpas 
uns aos outros, e orai 
uns pelos outros, para 
que sareis. A oração 
do justo pode muito 
em seus efeitos” (Tia-
go 5:16). E vimos Deus 
dando emprego, sem 
contar as promoções 
em meio à pandemia. 
A cada culto escutá-
vamos de irmãos se 
reinventando. Quem 
era empregado viran-
do empreendedor, 
quem trabalhava em 
serviço braçal agora 
está atrás de um com-
putador, quem estava 
atrás de um balcão 
foi fazer delivery. De 
aulas particulares, 
máscaras sendo feitas 
e vendidas, vimos o 
povo de Deus usando 
as lutas da vida para 
dar glórias a Deus.

Hoje, vemos esses 
irmãos em meio à pan-
demia tristes com a 
situação, mas alegres 

com o que a pandemia 
trouxe para eles, pois 
foi através da tristeza 
de alguns que novos 
projetos foram alcan-
çados e sonhos foram 
realizados, ou seja: 
“Alegrai-vos com os 
que se alegram...” (Ro-
manos 12:15a). 

Hoje podemos 
olhar para a frente 

com mais força, pois 
podemos dizer: “Nun-
ca vi desamparado o 
justo, nem a sua se-
mente a mendigar o 
pão” (Salmos 37:25). 
E foi no meio de tudo 
isto que experimen-
tamos: “Ainda que eu 
andasse pelo vale da 
sombra da morte, não 
temeria mal algum, 

porque tu estás comi-
go; a tua vara e o teu 
cajado me consolam” 
(Salmos 23:4).

Aprendemos que 
hoje, amanhã e sem-
pre, teremos motivos 
de sobra para em tudo 
dar graças a Deus. “... 
Maranata (ora vem, 
Senhor Jesus)” (Ap 
22:20).

Em tudo dai graças

Éverton de Castro
Pastor do Templo Batista Maranata de 
Aparecida de Goiânia

Lina Trochez
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A Agência Nacio-
nal de Vigilân-
cia Sanitária 

(Anvisa) revogou na 
última quarta-feira, 8, 
a determinação que 
restringia a doação de 
sangue por homosse-
xuais do sexo masculi-
no. Segundo a medida 
agora revogada, ho-
mens que mantiveram 
relações sexuais com 
outros homens nos úl-

timos 12 meses eram 
considerados inaptos 
para doações. O ato, 
publicado no Diário 
Oficial da União, cum-
pre determinação do 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que consi-
dera o impedimento 
discriminatório.

Em julgamento 
realizado em maio 
deste ano, o STF deci-
diu que a restrição é 
inconstitucional. So-
bre o tema, a maioria 

dos ministros acom-
panhou o relator, Ed-
son Fachin. Em seu 
voto, Fachin desta-
cou que não se pode 
negar a uma pessoa 
que deseja doar san-
gue um tratamento 
não igualitário, com 
base em critérios que 
ofendem a dignidade 
da pessoa humana. O 
ministro acrescentou 
que, para a garan-
tia da segurança dos 
bancos de sangue, 
devem ser observa-
dos requisitos base-
ados em condutas de 
risco e não na orien-
tação sexual para a 
seleção dos doado-
res, pois configura-se 
uma “discriminação 
injustificável e in-
constitucional”.

Histórico
No texto de uma 

resolução de 2014, 
referente às “boas 
práticas do ciclo do 
sangue” (RDC Nº34), 
a Anvisa definia que 
homens que tive-
ram relação sexual 

com indivíduos do 
mesmo sexo deve-
riam ser impedidos 
de doar sangue por 
um ano após a prá-
tica sexual. O impe-
dimento se estendia 
também a eventuais 
parceiras sexuais 

desses homens. A 
Ação Direta de In-
constitucionalidade 
(ADI) 5.543, que pro-
vocou o STF, foi ajui-
zada pelo Partido 
Socialista Brasileiro 
(PSB), que questio-
nou a proibição. 

DIREITO

Anvisa revoga resolução que proibia 
doação de sangue por homens gays

Karine Melo 
Repórter da Agência Brasil

Publicado no Diário Oficial da 
União, o ato cumpre determinação 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que considera o 
impedimento discriminatório

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Em julgamento realizado em maio deste ano, o STF decidiu que a restrição é inconstitucional

O presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ), João Otávio de No-
ronha, decidiu ontem, 9, 
atender pedido da defesa 
e conceder prisão domi-
ciliar a Fabrício Queiroz e 
à esposa, Márcia Aguiar, 
que tiveram mandados 
de prisão expedidos no 
mês passado pela Justiça 
do Rio de Janeiro.

Queiroz está preso no 
Complexo Penitenciário 
de Gericinó, conhecido 
como Bangu 8, no Rio 
de Janeiro, desde o dia 
18 de junho. Márcia era 
considerada foragida e 
não chegou a ser presa. 

Ex-assessor de Flávio Bol-
sonaro na Assembleia 
Legislativa do Rio, Quei-
roz é investigado em um 
suposto esquema de ra-
chadinha na Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj). Na 
decisão, o ministro seguiu 
recomendação do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ) para seja reavaliada 
a necessidade da manu-
tenção de prisões durante 
a pandemia da Covid-19.

Dessa forma, tendo 
em vista que a defesa ale-
gou que o ex-assessor se 
recupera de um câncer, 
Noronha substituiu a pri-
são de Queiroz por me-
didas cautelares, como 

desligamento de linhas 
telefônicas, entrega dos 
celulares e computadores 
para a polícia, proibição 
de contato com terceiros, 
exceto familiares, e uso de 
tornozeleira eletrônica.

Por entender que a 
esposa pode cuidar de 
Queiroz durante o pe-
ríodo da prisão domici-
liar, o ministro também 
estendeu os benefícios a 
ela. Logo após a prisão, 
o advogado de Fabrício 
Queiroz, Paulo Emílio 
Catta Preta, alegou que 
a detenção preventiva 
é medida jurídica exa-
gerada e desnecessária. 
“Me parece excessivo 
uma pessoa que sem-

pre esteve à disposição, 
que está em tratamento 
de saúde, que ofereceu 
esclarecimentos nos au-
tos, que não apresenta 
risco nenhum de fuga, 
ela sofra uma medida 
tão pesada quanto uma 
prisão preventiva”, dis-
se o advogado.

No dia 18 de junho, 
data da prisão de Queiroz, 
pelo Twitter, o senador 
Flávio Bolsonaro disse que 
encara a prisão do ex-as-
sessor com tranquilidade 
e que “a verdade preva-
lecerá”. De acordo com o 
senador, a operação de 
hoje é “mais uma peça foi 
movimentada no tabulei-
ro para atacar Bolsonaro”.

AFROUXAMENTO

Presidente do STJ concede prisão domiciliar a Fabrício Queiroz
Andre Richter
Repórter da Agência Brasil

Reprodução

Queiroz está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, conhecido 
como Bangu 8, no Rio, desde 18 de junho.  A esposa dele, Márcia Aguiar, 
era considerada foragida e não chegou a ser presa
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com colaboração de José Carlos Nery

Flávio Ricco

Canal 1
por

O “SBT News”, novo 
conteúdo do departa-
mento de jornalismo 
do SBT, será um novo 
site de notícias, espe-
cializado em política, 
economia e assuntos 
do Judiciário, similar 
a outros que já transi-
tam na mesma linha.

Terá em Brasília o 
seu ponto central de 
operações e com uma 

equipe trabalhando 
para ele em tempo 
integral. Todo um an-
dar, no mesmo prédio 
da TV, na Asa Sul do 
Plano Piloto, foi desti-
nado para as suas ins-
talações e o objetivo é 
produzir material jor-
nalístico nas 24 horas 
do dia.

E, sempre que pos-
sível, também dispo-

nibilizar em vídeo, 
muito do que não é 
aproveitado, no úni-
co telejornal diário 
da TV, o SBT Brasil. 
Um âncora, em nego-
ciação, mas com seu 
nome mantido em si-
gilo, será contratado 
para desenvolver este 
trabalho. Está previs-
to para começar em 
agosto. 

Novo conteúdo do jornalismo do 
SBT não será para a televisão

Reprodução

Bate Rebate
... As gravações de 
programas no SBT es-
tão retomando o rit-
mo, após uma parada 
em função de casos 
de coronavírus…

 ... Sábado passado, 
inclusive, Maisa Silva 
recebeu os funkeiros 
Jottape e Mc Rebecca…

 ... E, no virtual, Mu-
muzinho e Valesca Po-
pozuda. 

... A ausência das com-
petições e a falta de 
atrativos têm compli-
cado a vida de uma 
boa maioria dos pro-
gramas esportivos... 

... A audiência caiu e o 
faturamento de quase 
todos também despen-
cou. Está difícil.

... Ratinho já tem 45 
emissoras de rádio, a 
terceira rede do País 
e, para o ano que vem, 
promete que será a 
primeira…

... Na quarta-feira, ele 
inaugurou mais uma 
FM, em Campo Mou-
rão…

... Aliás, entusiasmado 
com este projeto, anun-
cia agora uma live com 
o Raça Negra e o cantor 
Leonardo, para trans-
missão em todas elas e 
em várias plataformas.

... O projeto “Música 
na Band”, nesta sexta, 
terá Zezé Di Camargo e 
Luciano…

... E na próxima, Chi-
tãozinho e Xororó. 

Série da Hebe
A Globo vai exibir 

Hebe, série com An-
dréa Beltrão, às quin-
tas-feiras, de 30 de 
julho a 1° de outubro. 
Portanto, na semana 

seguinte ao encerra-
mento, dia 8, deverá 
acontecer a estreia 
do The Voice Brasil, 
seguindo um rigoroso 
protocolo de seguran-
ça. Isso, claro, dentro 
de um cenário bem 
positivo.

Necessidade
O SBT, enfi m, pre-

para investimentos 
no jornalismo, como 
algo que chega em 
boa hora. Em Bra-
sília, por exemplo, 
critica-se o fato de a 
emissora ter permiti-
do um desmonte da 
equipe, que nada foi 
feito para evitar as 
saídas de muitos dos 
seus repórteres.

Programação
A estreia da nova 

temporada do Repórter 
Record Investigação, 
com apresentação de 
Adriana Araújo, está 
confi rmada para o dia 
23. Exibição às quintas-
feiras, em substituição a 
Em Nome da Justiça. 

Pensando diferente
Ainda na sua fase de 

montagem, quando sur-
giram as primeiras espe-
culações em torno do as-
sunto, a direção da CNN 
Brasil informou que, 
assim como em todo o 
mundo, no Brasil a sua 
operação fi caria restri-
ta à TV fechada. Agora, 
em seu quase quarto 
mês de operações, já se 

admite fechar parceria 
com algum canal aber-
to. Entre os mais citados, 
Gazeta e Mega.

Por sua vez
A TV Gazeta, con-

sultada, informa que 
desconhece completa-
mente o assunto. Que 
pelo menos até agora 
nada chegou para a sua 
direção.

Em cima disso
Diferentemente de 

especulações, insisten-
tes até, sobre possível 
volta de Claudete Troia-
no, a TV Gazeta também 
nega. Diz que não existe 
nada. E que “Regina Vol-
pato continua fi rme e 
forte no ‘Mulheres’”.

TV TUDO
Reprodução
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Áries (21/03 a 20/04) 
Sextou com bênçãos dos astros e eles 
prometem um dia perfeito sem defei-
tos para o seu signo. Se depender dos 
movimentos do céu, você terá um dia 

muito produtivo e os assuntos que estavam parados em sua 
vida devem caminhar como espera. A Lua segue em sua Casa 
12, mas só faz aspectos positivos hoje, a começar pelo belo 
trígono com o Sol, influência que deve elevar a harmonia e 
o entrosamento no universo familiar. Conte com os parentes 
para o que precisar. A Lua também troca likes com Netuno, 
Júpiter e Plutão, incentivando suas conquistas profissionais 
e elevando seu prestígio junto aos chefes. Confie no seu po-
tencial para conquistar suas metas. Momento favorável para 
lidar com questões ligadas à Justiça e desembaraçar pen-
dências. No lado amoroso, talvez não demonstre claramen-
te seu interesse, mas vai esbanjar sedução e pode cativar o 
crush. No romance, solte-se mais e não tenha medo de ousar 
com seu amor. Palpite do dia: 04, 49 e 13. Cor do dia: Cinza.

Touro (21/04 a 20/05) 
As estrelas mandam ótimas vibes e 
anunciam uma sexta gloriosa para 
você. A Lua pisciana revela que o sinal 
estará verdinho para animar a sua vida 

social, conhecer outras pessoas e curtir momentos especiais 
nas amizades, ainda que os contatos continuem ocorrendo a 
distância por causa da pandemia. Em paz com o Sol, Netuno, 
Júpiter e Plutão, a Lua também ilumina os seus sonhos e 
ideais, estimulando a conquista de seus objetivos, inclusive 
aqueles que pareciam fora do seu alcance. Pode ter sucesso 
em entrevistas de emprego, estudos, cursos e coisas novas 
que queira começar. Há chance de negociar dívidas ou fazer 
acordos com vantagens. Na paixão, pode rolar um clima de 
proximidade cheia de afeto com uma pessoa que considera 
amiga. No romance, vai se entender as mil maravilhas com 
seu love. O par dará muitas provas de amor: saboreie cada 
demonstração. Desejos em brasa na intimidade. Palpite do 
dia: 14, 05 e 50. Cor do dia: Cinza.

 Gêmeos (21/05 a 20/06)
Hoje a Lua está inspirada e manda pro-
teção extra para as suas esperanças, 
Gêmeos! Ela atravessa o ponto mais 
alto do seu Horóscopo e forma aspec-

tos maravilhosos com vários astros, impulsionando as suas 
metas e seu sucesso. Numa boa com o Sol, Netuno, Júpiter e 
Plutão, a Lua pisciana estimula seu progresso e revela que é 
hora de batalhar por seu lugar ao sol. Pode ter oportunidade 
de fazer mudanças importantes e, se der o seu melhor, você 
tem tudo para alcançar suas ambições. Seu sexto sentido 
estará certeiro e vai te indicar os caminhos mais prósperos. 
Pode tirar proveito do seu estilo versátil e realizar várias 
atividades simultaneamente com imaginação, esperteza 
e criatividade. Na paquera, há chance de se empolgar com 
alguém de destaque ou pessoa que acabou de conhecer. A 
dois, um programa especial na intimidade do ninho de amor 
será uma ótima pedida para essa sexta perfeita sem defeitos.  
Palpite do dia: 06, 15 e 60.  Cor do dia: Azul-marinho.

Câncer (21/06 a 21/07)
Sextou bem sextado para o seu lado e 
o céu está lotado de aspectos positivos 
para seu dia ser do jeitinho que dese-
ja. A Lua pisciana será a sua melhor 

amiga e vai despejar vibes excelentes em seu Horóscopo ao 
entrar em sintonia com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão. Em 
outras palavras, os caminhos estarão abertos para realizar 
mudanças promissoras em vários assuntos da sua vida. 
Contará com apoio da família para desenvolver um projeto 
pessoal e tem tudo para brilhar no trabalho, inclusive em 
home office. Invista na cooperação ao cumprir tarefas e 
colabore com seus colegas, mesmo que seja remotamente. 
Alguém que está distante pode fazer contato e proporcionar 
uma grata surpresa. Na paixão, boas novas também estão 
previstas e um lance recente tem tudo para dar certo. Saberá 
seduzir o crush e consolidar a conquista. Os momentos a 
dois serão deliciosos: use a criatividade e a imaginação 
para envolver o love. Palpite do dia: 52, 25 e 61. Cor do dia: 
Azul-claro.

Leão (22/07 a 22/08)
O que não deve faltar hoje é opor-
tunidade para se dar bem em suas 
investidas profissionais. A Lua pisciana 
indica que transformações positivas 

vão acontecer e os interesses ligados ao trabalho estarão 
no foco das suas atenções. Trocando likes com Sol, Netuno, 
Júpiter e Plutão, a Lua dá todo apoio para suas conquistas e 
garante que seus esforços não vão ficar sem resposta. Mu-
danças devem ocorrer e elas podem te trazer mais destaque 
junto aos chefes e diretores – dê o seu melhor. Assuntos que 
dizem respeito a dívidas podem chegar ao fim e com solu-
ção satisfatória. Saúde firme e forte: continue se cuidando 
direitinho e capriche na prevenção! O momento também é 
oportuno para dar uma geral em seus pertences e praticar 
o desapego, doando o que não usa mais. Na paquera, contato 
com colega pode revelar muita química. A dois, valorize o 
clima de romance e entrega nos momentos íntimos. Palpite 
do dia: 89, 44 e 80. Cor do dia: Marrom.

Virgem (23/08 a 22/09)
O céu está iluminado nesta sexta e as 
estrelas revelam que a sorte vai soprar 
em sua direção. A Lua sorri para o Sol, 

soma forças com Netuno e depois troca likes com Júpiter e 
Plutão, garantindo que as coisas vão fluir a seu favor em 
todos os aspectos. Terá abertura e apoio alheio para começar 
algo que sempre desejou. Também vai aprender com facili-
dade e saberá contagiar os colegas através da troca de ideias 
e experiências. Parcerias e alianças podem trazer ganhos 
para você. Boa fase para resolver assuntos no lar e interagir 
mais com sua família: hoje pode pipocar mensagem no zap. 
Terá prazer em conversar e compartilhar suas opiniões com 
quem admira. Na paquera, encontro virtual cheio de des-
contração irá facilitar a conquista. Clima de sensibilidade 
e romantismo no namoro, mesmo a distância. Na união, 
você e seu love estarão em total sintonia e podem se divertir 
bastante em casa. Palpite do dia: 27, 36 e 81. Cor do dia: Pink. 

Libra (23/09 a 22/10)
Sextou do jeito que seu signo gosta e o 
cenário não poderia ser mais positivo 
para você agilizar seus interesses. A 
Lua sorri para o Sol, Netuno, Júpiter e 

Plutão, inspirando sua criatividade no trabalho e mandando 
proteção extra para sua vida familiar. O dia é propício para 
conquistar metas no serviço, então, não deixe de explorar 
seus talentos e mostrar todo seu potencial. Há chance de 
conquistar reconhecimento e até melhorias. Bem-estar e 
percepção em alta com a família. Sinal verde para as paque-
ras, inclusive com colega de trampo. Hoje pode rolar uma 
forte atração por alguém que já conhece. Se ainda pensa 
num ex, a vontade de entrar em contato pode ficar mais 
intensa. Avalie se é melhor se arrepender do que passar 
vontade, mas atenta: se o lance só te magoou, esqueça e siga 
o baile: a fila anda! No romance, bom período para se divertir 
com love em casa. Curtam a sintonia e façam planos. Palpite 
do dia: 82, 19 e 01. Cor do dia: Amarelo.

Escorpião (23/10 a 21/11)
A sorte vai te fazer companhia e a 
sexta tem tudo para ser perfeita 
sem defeitos. O recadinho esperto 
é da Lua, que segue leve e solta em 

seu paraíso e ainda troca likes com o Sol, Netuno, Júpiter e 
Plutão. Isso significa que você terá facilidade para promo-
ver as transformações que deseja em sua vida e as coisas 
devem fluir de acordo com os seus planos. Conversas por 
telefone, mensagem e chamada de vídeo prometem trazer 
boas novas e alegrias. Agora, a melhor parte está reservada 
para o amor. Seu poder de sedução hoje está tinindo e você 
vai atrair a atenção de quem paquera rapidamente. Se não 
tem um crush, não perca a chance de conhecer gente nova 
nas redes sociais: pode rolar uma paixão à primeira vista. 
O relacionamento amoroso estará abastecido de diálogo, 
confiança e cumplicidade. Invente algo diferente com o love 
para escapar da rotina, mesmo que seja em casa. Palpite do 
dia: 83, 11 e 47. Cor do dia: Prata.

Sagitário (22/11 a 22/12)
Os assuntos domésticos e familiares 
estarão entre as suas prioridades hoje 
e as coisas devem rolar do jeitinho 
que você espera. Em harmonia com 

o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua promete uma sexta 
redondinha, perfeita para cuidar dos seus interesses. Hoje 
você pode promover mudanças positivas nos lances que es-
tavam estagnados. Também terá possibilidade de melhorar 
os seus ganhos e, se está sem serviço, pode conseguir um 
novo emprego. Oportunidades podem surgir de onde menos 
espera e os astros reforçam sua vitalidade e seu desejo de se 
dar bem. No amor, os ventos sopram a favor dos seus ideais e 
há chance de engatar namoro com alguém bacana, mesmo 
a distância. No romance, a Lua realça sua capacidade de 
entender os anseios do love. Esqueça os problemas quando 
estiver com o par e divirta-se no cantinho de amor de vocês. 
Bom momento para compartilhar seus sonhos. Palpite do 
dia: 57, 48 e 75. Cor do dia: Dourado.

Capricórnio (22/12 a 20/01)
O jeito reservado e discreto do seu 
signo vai dar um tempo hoje e, se 
depender da Lua, você esbanjará so-
ciabilidade. Ativa em sua Casa 3, ela 

troca likes com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, empoderan-
do sua comunicação, simpatia e seu dom para convencer. No 
trabalho, confie na sua criatividade e tire proveito da sua ha-
bilidade para expressar, divulgar e vender, sejam suas ideias, 
seus serviços ou produtos. O céu vai conspirar a seu favor, 
trazendo prosperidade e mostrando as respostas para você 
resolver desafios. Nos assuntos do coração, as notícias não 
são menos animadoras. Sua boa lábia e seu carisma farão 
sucesso nas paqueras. Você tem tudo para encantar o crush 
com seu charme. Também há chance de pintar uma paixão 
à primeira vista. Na relação a dois, é hora de valorizar os 
momentos de folga e transformar o tempo que passar com 
seu love em pura diversão. Diálogo aberto e muita sintonia 
na intimidade. Palpite do dia: 85, 94 e 22. Cor do dia: Bege.

Aquário (21/01 a 19/02)
Os astros estão em festa e ótimas vibes 
chegam da Lua nesta sexta gloriosa. 
Ela percorre sua Casa da Fortuna e 
fica de boas com Sol, Netuno, Júpiter 

e Plutão, favorecendo seus ganhos e interesses materiais. 
Conte com sua intuição e com seu lado criativo para se dar 
bem com dinheiro e melhorar a situação financeira. Hoje 
também vale a pena tirar um tempo para cuidar do corpo 
e do visual para levantar sua autoestima e seu bem-estar. 
Terá inspiração e originalidade no trabalho. No amor, não 
vão faltar imaginação e sensibilidade para envolver quem 
deseja. Chance de firmar o lance com o crush. Se está sem 
paquera, pode pintar uma atração proibida cheia de desejo, 
mas o coração vai querer um lance que traga segurança 
emocional. Na união, é o momento de investir nos laços de 
confiança com o love. Quanto mais estabilidade tiver com 
seu amor, mais harmoniosa a relação a dois ficará. Palpite 
do dia: 86, 59 e 41. Cor do dia: Preto.

Peixes (20/02 a 20/03) 
Hoje você está com a corda toda e 
pode fazer muitas coisas ao mesmo 
tempo. A Lua brilha em seu signo e 
troca likes com uma porção de astros, 

elevando sua vitalidade e alegria de viver. Em paz com o Sol, 
Netuno, Júpiter e Plutão, a Lua vai realçar as suas principais 
qualidades e revela que é hora de batalhar por seus sonhos. 
Seu jeito tende a ficar mais articulado, ambicioso e você não 
vai medir esforços para alcançar o sucesso. Pode se destacar 
em tarefas que pedem criatividade por conta da imaginação 
fértil. Espiritualidade fortalecida e intuição à flor da pele. 
Na paixão, seu magnetismo estará irresistível e você pode 
chamar atenção de alguém especial, inclusive pelas redes 
sociais. Explore seu charme para impressionar o crush: a 
conquista pode virar realidade. No namoro, o período deve 
ser tranquilo e romântico. Na relação a dois, é o momento 
perfeito para investir na intimidade e realizar suas fantasias. 
Palpite do dia: 51, 42 e 06. Cor do dia: Rosa.

Horóscopo
Por João Bidu

www.joaobidu.com.br

Globo

 Malhação  
Keyla se preocupa com Tato. A professora de ma-
temática sugere que Ellen seja a representante do 
colégio nas olimpíadas. Felipe sente ciúmes de MB e 
Lica. Aldo exige que Tato conte a ele por que saiu da 
casa de Roney. Keyla, Lica, Tina, Ellen e Benê deci-
dem criar um canal para lançar o clipe da banda na 
internet. Guto insiste para Benê não parar de tocar 
piano. MB e Clara ficam furiosos ao ver Lica e Felipe 
se beijando. Samantha convence Clara a voltar para 
o galpão, e Lica e Benê não gostam. Benê não gosta 
de ver Clara perto de Guto. Samantha se insinua para 
Anderson, e Tina se irrita. Keyla se entristece por Tato 
e Deco não falarem com ela. Tato enfrenta Aldo.

 Novo Mundo 
Domitila pede que Rosa avise a Dom Pedro sobre o 
ataque. Dom Pedro decide dar um título de nobreza 
a Domitila. Greta pede para Ferdinando acompanhá-
-la a um passeio pela mata. Germana se insinua para 
Hugo. Anna reclama com Olinto de ter que abando-
nar sua vida por causa de Thomas. Piatã faz um ritual 
de cura com Tibiriçá. Elvira se disfarça e vai à taberna 
encontrar Hugo. Sebastião decide fazer o casamento 
de Cecília em sua casa e Libério se desespera. Wolf-

gang duvida da paternidade do filho de Diara. Anna 
tem um mau pressentimento. Olinto vê Thomas se 
aproximar com os soldados e avisa a Joaquim.

Totalmente Demais 
Arthur se oferece para emprestar dinheiro a Gilda. 
Lu vê Rafael e Lili juntos e ofende o casal. Lili expul-
sa Germano de sua casa, depois que o ex-marido 
confessa que a traiu com Gilda. Eliza comenta com a 
mãe que gostou de beijar Arthur. Eliza chora ao ouvir 
Maurice incentivar Arthur a apenas se divertir com 
ela. Gilda entrega o dinheiro a Cordeiro. Eliza flagra 
uma conversa entre Natasha, Carolina e Daniele, que 
comentam que Arthur deseja ter todas as mulheres 
à sua disposição.

Fina Estampa 
Danielle tenta convencer Glória a não contar para 
Beatriz que ela é a mãe biológica da filha de Esther. 
Griselda revela a Pereirinha que Tereza Cristina ten-
tou matar Amália. Tereza Cristina descobre quem é 
a verdadeira investidora do Brasileiríssimo. Glória 
conta para Edvaldo sobre a filha biológica que Bea-
triz teve com Guilherme. Antenor fala para Griselda 
que Tereza Cristina possui um grande segredo. Gri-
selda afirma a Renê que precisa descobrir o segredo 
de Tereza Cristina.

SBT

Chiquititas
Beto pergunta a Tobias o que está acontecendo en-
tre ele e Clarita. O barista responde que eles estão 
namorando e Beto fica sem entender, pois acre-
ditava que Clarita gostava dele. A garçonete per-
gunta se Junior sabe sobre sua demissão e Maria 
Cecília afirma que sim. Ao sair da sala, Carol se en-
contra com Junior. A moça o ignora e o rapaz não 
entende. Carmen sobe para o quarto para acabar 
com a brincadeira das Chiquititas. Com os olhos 
vendados, Tati pega na mão de Carmen e diz que 
parecem mãos de bruxa velha. Irritada, a megera 
leva a garota para a sala e lhe dá vários puxões de 
orelha. Sofia não gosta do que vê e pede para que 
Carmen solte a menina. Pata conta ao irmão e os 
amigos sobre o passeio no parque. Os meninos dão 
a notícia que Paçoca destruiu o barraco que mora-
vam. Mosca diz que está pensando em sair da cida-
de e recomeçar a vida em outro lugar. Pata diz que 
eles não podem ir, pois não podem se separar. Sofia 
fica irritada ao ver Carmen maltratando as peque-
ninas. Pata fala aos amigos que no orfanato ela 
descobriu o que é viver sem medo e que não quer 
mais morar na rua. Mosca não aceita a decisão da 
irmã e diz que não quer viver preso. 

Resumo de Novelas Por www.tvnovelas.com.br
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CLASSIFICADOS

MERIVA JOY 2007/2007 1.4 flex cinza 
completa R$21 .900,00 3512-2588
--------------------------------------------------
S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 
preta completa R$37.900,00 F: 3512-2588
--------------------------------------------------
SPIN Acessível 14/14 completa, carro e 
permissão F: 8555-6787/8414-5200
--------------------------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 1.0 flex prata com-
pleto com 27000km rodados R$28.900,00 
F: 3512-2588
--------------------------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 2010 2.0 gasolina 
automático preto com teto solar completo 
R$37. 500,00 F: 3512-2588
--------------------------------------------------
COROLLA XEI automatico preto com-
pleto 2010/ 2011 flex R$ 52. 900,00 F: 
3512-2588
--------------------------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 1.0 flex cinza vi-
dro, trava elétrica, alarme F: 3512-2588
--------------------------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 1.8 hatch completo 
pneus novos conservado só R$12.900,00 
F:3213-4848 whatsapp:8438- 7649
--------------------------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 2.0 advanta-
ge com pleto R$23.500,00 F: 3213-4848 
8438-7649
--------------------------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 2.4 flex completa 
pneus novos só R$45.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
--------------------------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 ltz automática 7lu-
gares revisada só R$42.800,00 F:3213-
4848 whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 DIESEL COLINA 
COMPLETA R$51.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

--------------------------------------------------
XSARA picasso 08/08 preto 2.0 automá-
tico exclusive conservado R$26 .800,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 8438-7649
--------------------------------------------------
PUNTO 13/13 branco 1.4 attractive só 
17 mil km seminovo completíssimo R$36. 
990,00 F:3213-4848 whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
PUNTO 09/10 preto 1.4 elx completo 
pneus novos conservado só R$25.500,00 
F:3213-4848 whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
STRADA 11/12 branca cs 1.4 fire comple-
ta só R$26.900,00 F: 3213-4848 whatsa-
pp: 8438-7649
--------------------------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 essence 30 mil km 
seminovo apenas R$35.300,00 F:3213-
4848 whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
FIORINO 14/14 branca completa só 20 
mil km seminova R$40.900,00 F:3213-
4848 whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 zetec apenas 
R$5.800,00 F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
--------------------------------------------------
ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt comple-
ta R$22 .900,00 F:32 13-4848 whatsapp: 
8438-7649
--------------------------------------------------
RANGER 13/14 prata 2.2 diesel 4x4 xl 
150cv único dono R$72.900,00 F:3213-
4848 whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freesty-
le completa só R$36.300,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
--------------------------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 xlt diesel com-
pleta pneus novos R$36.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 84 38-7649
--------------------------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 Branca 1.6 
Freestyle Com pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-4848 Whatsapp: 
9915-3466
--------------------------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 preto 1.7 lx com-
pleto + couro R$15.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 9915-3466
--------------------------------------------------

HB20 12/13 prata 1.0 comfort semino-
vo 20 mil km + rodas 17 + multimídia 
R$35.990,00 F:3213-4848
--------------------------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 300cc seminova 
R$12 .800,00 F:3213-48 48 whatsapp: 
9915-3466
--------------------------------------------------
HONDA CITY 09/10 cinza 1.5 ex automá-
tico conservado R$ 40.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
--------------------------------------------------
HONDA NEW CIVIC 08/ 08 cinza 1.8 
lxs automático R$34.500,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 9915-3466
--------------------------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 1.8 lxs automáti-
co + couro R$37.900,00 F:3213-4848
--------------------------------------------------
NISSAN FRONTIER 14/14 prata 2.5 
platinum diesel top automática revisada 
só R$99.500,00 F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
--------------------------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 preto 1.8 sl auto-
mático + teto solar + couro pneus novos 
só R$26.900,00 F:3213-484 89915-3466
--------------------------------------------------
KIA SORENTO 10/11 prata 2.4 ex auto-
mático 7 lugares revisado ip va pago R$ 
66.900,00 F:3213-4848
--------------------------------------------------
NISSAN FRONTIER 09/10 prata 2.5 
le diesel 4x2 completa só R$61.800,00 
F:3213-4848 whatsapp:9915-3466
--------------------------------------------------
SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 Whatsapp:8220- 
6898
--------------------------------------------------
NISSAN FRONTIER 14/14 prata 2.5 pla-
tinum diesel top automática revisada só 
R$99.500,00 F:3213-4848
--------------------------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 preto 1.8 sl auto-
mático + teto solar + couro pneus novos 
só R$26.900,00 F:3213-4848 9915-3466
--------------------------------------------------
KIA CERATO 11/11 branco 1.6 ex3 auto-
mático seminovo pneus novos R$40.800,00 
F:3213-4848whatsapp: 9915-3466
--------------------------------------------------
SANDERO 12/12 bege 1.0 authentique 
básico pneus novos 37 mil Km R$20.500,00 

F:3213-4848 whatsapp:9915- 3466
--------------------------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 diesel srv automá-
tica 4x4 único dono revisada R$105.900,00 
F:3213-4848
--------------------------------------------------
RENAULT DUSTER 13/14 prata 1.6 ex-
pression apenas R$32.800,00 URGENTE! 
F:3213-4848 whatsapp: 9915-3466
--------------------------------------------------
RENAULT FLUENCE 11/12 preto 2.0 dy-
namique pneus novos R$43. 800,00 F:32 
13-4848 whatsapp:9915-3466
--------------------------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 1.0 flex cinza vi-
dro, trava elétrica, alarme F: 3512-2588
--------------------------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 1.4 flex cinza 
completa R$21 .900,00 3512-2588
--------------------------------------------------
SANDERO 08/09 preto 1.6 privilege com-
pleto + couro só R$17.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
--------------------------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 50.000,00 
Fone:(62) 32 59-0040
--------------------------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 Valor R$: 
18.000,00 Fo ne: (62) 3259-0040
--------------------------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 completo 
R$23.800,00 whatsapp:8220-6898
--------------------------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 33.000,00 Fone: 
(62) 3259-0040’
--------------------------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor R$: 57.000,00
--------------------------------------------------
PAJERO DAKKAR 2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 3259-0040
--------------------------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor R$: 29.000,00 
Fone: (62) 3259-0040
--------------------------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 Valor 
R$:55.000,00 Fo ne: (62) 3259-0040
--------------------------------------------------
PUNTO ESSENCE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
--------------------------------------------------

ALUGUEL/VENDA
--------------------------------------------------
LOTE JARDINS NÁPOLES - Vendo lote 
quitado de 360m2 (12x30m) no Jardins 
Nápoles, na GO-403, em Senador Canedo. 
Excelente localização dentro do empreen-
dimento. Condomínio com 2 Campos de 
futebol society, 3 Quadras de tênis, 1 Qua-
dra poliesportiva, 1 Quadra de peteca, 1 
Quadra de areia, 1 Academia, 4 Playgrou-
nds, 1 Estações de ginastica, 4 Quiosques 
(1 com churrasqueira) e 1 petplace. Tel: 
(62) 9 9900-1908. Jorge. 
-------------------------------------------
JARDIM TODOS OS SANTOS em Se-
nador Canedo perto do banco Itau centro 
casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área 
de serviços R$220 Mil (62) 8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-3063
--------------------------------------------------
APARTAMENTO NEGRÃO DE LIMA Ed. 
Eco Ville Araguaia. 3 quartos sendo uma 
suíte, sala, cozinha americana, e garagem 
F: (62) 99286-5577
--------------------------------------------------
ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 ga-
ragens, 94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 
2272.TEL: 4007-2717.CJ.17656 
--------------------------------------------------
ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, 
lazer completo, 118 m2. .COD. 2360. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
--------------------------------------------------
ST. OESTE Apartamento 3 quartos sendo 
1 suíte, 100m². COD: 847450. TEL:4007-
2717.CJ.17656

--------------------------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 3 suítes 105m² 
e 2 vagas de garagem. COD: 2392. TEL:4 
007-2717.CJ. 17656
--------------------------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quar-
tos 1 suíte - 60m² e 1 vaga. COD: 2394. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
--------------------------------------------------
JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 
1 suíte - 1 vaga. COD: 2395. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
--------------------------------------------------
JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 
1 suíte. COD: 2400. TEL:4007-2717.
CJ.17656
--------------------------------------------------
APARTAMENTO 2/4, sala, sacada, co-
zinha e banheiro social no setor Negrão 
de Lima. Não possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-2717 / 98110-9880
--------------------------------------------------
ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home 
office. 144m. COD. 2375. TEL:4007-2717.
CJ.17656
--------------------------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no setor Aeroporto. 
Sala de estar e jantar, cozinha, banheiro 
social, banheiro de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem 
burocracia. Tel.: 4007-2717 / 98110-9880
--------------------------------------------------
APARTAMENTO 2 quartos, banheiro 
social, cozinha, área de serviço, sala e 
banheiro de serviço. Todo reformado! 
Ótima localização! Próximo à praça do 
avião no setor aeroporto. Valor do aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMENTO no Setor Goi-
ânia 2. Possui 2/4 sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, sacada e 1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
--------------------------------------------------
APARTAMENTO 2 e ¾ no parque indus-
trial paulista próximo ao HUGO 2. Lazer 
completo. Aluguel negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
--------------------------------------------------

GOIÂNIA
--------------------------------------------------
APARTAMENTO Condomínio Residencial 
das Palmeiras – 3 quartos sen do 1 suí-
te, garagem para 2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 
92mts², bloco com 7 aptos. Localizado na 
Rua Itumbiara Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade Jardim - Goi-
ânia-GO   Fala com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  9.9695-2778
--------------------------------------------------
CASA Nova Veneza-GO R$125 mil F: (62) 
9903-8386 / (62) 8455-2895
--------------------------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, localizados na 
Quadra D, Lotes 08 e 09 – Catalão GO. VA-
LOR: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), mas dependendo da 
proposta podemos negociar. Contatos: André 
(64) 8139-7591 / 9614-7949 / 3442-7060
--------------------------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, na laje, guarda roupas armários 
embutidos ótimo acabamento e estrutura 
pronto pra morar com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 CJ16808
--------------------------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, localizados na 
Quadra D, Lotes 08 e 09 – Catalão GO. VA-
LOR: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), mas dependendo da 
proposta podemos negociar. Contatos: André 
(64) 8139-7591 / 9614-7949 / 3442-7060
--------------------------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, na laje, guarda roupas armários 
embutidos ótimo acabamento e estrutura 
pronto pra morar com play grund e salão 

eventos (62) 3597.3450 CJ16808
--------------------------------------------------
SETOR CASTRO, casa de 3/4 ,1 suite, 
copa,cozinha,sala,varanda,barracão com 
2/4, sala e cozinha com entrada individual 
toda mobi liada,portão eletrônico,e cerca 
elétrica. Tratar (62) 8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre ci 22415
--------------------------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, cozinha americana, 
1 banheiro social, laje, blindéx, telhado 
com aço. Apartamento no terreo com quin-
tal gramado, não tem taxa de condomínio, 
vaga na garagem 132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
--------------------------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 2/4, sala, cozi-
nha americana, na laje, área de serviço e 
garagem coberta, seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.joiaempreendi-
mentos.com.br CJ16808
--------------------------------------------------
CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, garagem, area de servi-
ço e quintal. R$129.000, aceito negócio. F: 
(62)99903-8386/62-98455-2895
--------------------------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 3/4 sendo uma 
suíte, sala dois ambientes, cozinha ameri-
cana, toda no blindex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, garagem e área 
de serviço coberta, churrasqueira, 350mil 
jóia imóveis (62) 3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br CJ16808
--------------------------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha americana, laje, forro com 
sanca, porcelanato, blindex quintal gra-
mado, área de serviço coberta 200mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 www.joiaempre-
endimentos.com.br CJ16808
--------------------------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, sala, cozinha 
americana, banheiro, gramado, na laje, 
garagem coberta, área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.com.br CJ16808
--------------------------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 sendo uma suíte, 
sala, cozinha, banheiro, blindéx, toda na 
laje incluindo garagem mais área de ser-
viço, porcelanato, acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, cozinha, banhei-
ro, laje, blindéx, área e garagem cobertas 
131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.com.br CJ16808
--------------------------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo um suíte, sala 
cozinha, banheiro, área de serviço coberta 
135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.com.br CJ16808
--------------------------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 sendo uma suíte, 
sala, cozinha, banheiro, no blindéx, laje, 
área de serviço coberta 130mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
--------------------------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 sendo um suite 
e uma suíte americana, sala, cozinha jar-
dim, murada, portão eletrônico, área de 
serviço coberta, play ground, churrasquei-
ra c/ quiosque 155mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
--------------------------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa residencial ger-
minada, 3/4 sendo uma suíte, sala 2 am-
bientes, área de serviço coberta, portão 
manual, murada 190mil
--------------------------------------------------
RES. BANDEIRANTES 2/4 sendo um suí-
te, sala, cozinha americana, banheiro, na 
laje, blindéx, murada, jardim de inverno, 
porta interna de madeira, porta externa 
de aço geminada 115mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

A empresa RIBEIRO & RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE AR-
MARINHOS LTDA torna público que requereu à AMMA - Agência Municipal de 
Meio Ambiente de Goiânia - a licença ambiental para atividade de comércio 
varejista de artigos de armarinhos. Localizada no endereço: Rua 3, nº 173, q. 
50, lt. 118, sala 01, CEP 74030-065, Setor Central - Goiânia/GO.
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Os pedidos de 
seguro-desem-
prego chegaram 

a 653.160 em junho, 
informou ontem, 9, o 
Ministério da Econo-
mia. O resultado re-
presenta uma queda 
de 32% na compara-
ção com maio, em que 
foram contabilizados 
960.309 requerimen-
tos, havendo, portan-
to, uma diferença de 
307.149. Na compa-
ração com junho de 
2019, com 508.886 pe-
didos, houve aumento 
de 28,4%.

Do total de pedi-
dos de junho, 443.492 
(67,9%) foram realiza-
dos via web, seja por 
meio do portal gov.br 
ou por meio da Cartei-
ra de Trabalho Digital.

Os três Estados 
com maior número 
de requerimentos fo-
ram São Paulo, com 
199.066 pedidos; 
Minas Gerais, com 
70.333, e Rio de Janei-
ro, com 52.163 reque-
rimentos. Quanto ao 
perfil dos solicitantes, 
39,6% são mulheres e 
60,4% homens. A faixa 
etária que concentra-
va a maior proporção 
de requerentes é de 
30 anos a 39 anos de 
idade, com 32,1% dos 

pedidos. Em termos de 
escolaridade, 59,9% 
têm ensino médio 
completo.

Em relação aos se-
tores econômicos, os 
pedidos estiveram 
distribuídos entre ser-
viços (41,7%), comér-
cio (25,4%), indústria 
(18,7%), construção 
(10,1%) e agropecuá-
ria (4,1%).

Resultado 
acumulado

No acumulado de 
janeiro a junho, fo-
ram contabilizados 
3.950.606 pedidos de 
seguro-desemprego. 
O número represen-
ta aumento de 14,8% 
em comparação com o 
acumulado no mesmo 
período de 2019, de 
3.442.780 pedidos. 

Do total de reque-
rimentos em 2020, 
53,1%, o equivalente 

a 2.096.532, foram re-
alizados pela internet, 
seja por meio do portal 
gov.br ou pela Cartei-
ra de Trabalho Digital. 
No mesmo período de 
2019, apenas 1,4% dos 
pedidos (49.752) foram 
realizados via internet.

Atendimento
Segundo o Minis-

tério da Economia, as 
S u p e r i n t e n d ê n c i a s 
Regionais do Trabalho 
do Governo Federal 
ampliaram os esforços 
para garantir o atendi-
mento não presencial 
aos cidadãos durante o 
período da pandemia 
da Covid-19. Foram dis-
ponibilizados canais 
adicionais de atendi-
mento remoto. Para 
dúvidas e esclareci-
mentos, o empregado 
pode acionar as supe-
rintendências por meio 
de formulário on-line. 

ECONOMIA

Junho registra mais de 653 mil 
pedidos de seguro-desemprego

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil

Resultado 
representa 
queda de 
32% na 
comparação 
com maio

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Na comparação com junho de 2019, com 508.886 pedidos, houve aumento de 28,4%

Especial
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