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STF julga constitucional artigo do 
Código de Trânsito que criminaliza 
fuga de local do acidente

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Ao abrir divergência, Fachin entendeu que a evasão do 
local do acidente não constitui exercício do direito ao 
silêncio ou do princípio do nemo tenetur se detegere

Os ministros do STF, 
por maioria, entenderam 
que é constitucional artigo 
do CTB (305) que crimina-
liza o afastamento do mo-
torista do local do acidente 
para não ser responsabi-
lizado penal ou civilmen-
te. O placar de 3x7x1 foi a 
partir do voto do ministro 
Edson Fachin.

O então procurador-
-Geral da República, Ro-
drigo Janot, ajuizou ação 
pedindo a constitucionali-
dade do artigo 305 do CTB, 
que tipifica como crime a 
conduta do motorista que 
foge do local do acidente 
para não ser responsabili-
zado penal ou civilmente.

Na ação, Janot expli-
cou que seria preciso uma 
uniformização do enten-
dimento a respeito da ma-
téria, pois os Tribunais de 
Justiça de SP, RS, MG e SC, 
assim como o TRF-4 têm 
declarado a inconstitucio-
nalidade do dispositivo do 
Código de Trânsito.

“Os Tribunais declara-
ram a inconstitucionali-
dade sob o entendimento 
de que, ao tipificar como 
crime ‘afastar-se o con-
dutor do veículo do local 

do acidente, para fugir à 
responsabilidade penal 
ou civil que lhe possa ser 
atribuída’, o referido dis-
positivo legal terminaria 
por impor ao motorista 
a obrigação de colaborar 
com a produção de provas 
contra si, o que ofenderia 
os princípios constitucio-
nais da ampla defesa e da 
não autoincriminação.”

Para Janot, não é a solu-
ção mais adequada para a 
questão jurídica, porque a 
observância do dispositivo 
não implica autoincrimi-
nação. O PGR destacou que 
os condutores, ao serem 
proibidos de fugir do local 
do acidente para facilitar a 
apuração do acontecimen-
to, não necessariamente 
sofrerão qualquer respon-
sabilidade penal ou civil, 
podendo até mesmo, após 
a averiguação, receber re-
paração civil ulterior e con-
tribuir com a produção de 
provas criminais não con-
tra si, mas contra outrem.

RELATOR
O relator, ministro 

Marco Aurélio, votou pela 
inconstitucionalidade do 
artigo 305 do CTB. Para S. 

Exa., o ato de deixar o local, 
muitas vezes, ocorre por 
receio de sofrer consequ-
ências ante o aglomerado 
de pessoas, ou estado psí-
quico, traumatizado em 
razão do acidente e o pro-
cedimento se circunscreve 
à liberdade de ir e vir.

“A garantia à não au-
toincriminação, prevista 
nos artigos 8º, item 2, alí-
nea “g”, do Pacto de São 
José da Costa Rica, e 14, 
item 3, alínea “g”, do Pacto 
Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, encon-
tra no direito ao silêncio, 
contemplado no artigo 5º, 
inciso LXIII, da CF, uma 
das mais relevantes ma-
nifestações, mas a ele não 
se restringe. Abrange atos 
processuais e posturas do 
indivíduo, tudo no âmbito 
da autodefesa.”

Assim, sugeriu a tese:
“Surge inconstitu-

cional o artigo 305 da lei 
9.503/97, no que versa tipo 
penal considerado o fato 
de condutor do veículo dei-
xar o local do acidente.” A 
ministra Cármen Lúcia e 
o ministro Celso de Mello 
seguiram o voto do relator.

Migalhas

Maisa fala de passado humilde e desabafa: 
“Medo de ser mãe de criança escrota”

Em conversa com os 
fãs no Twitter neste do-
mingo (03), Maisa contou 
detalhes de sua infância 
humilde em São Paulo, e 
confessou que tem medo 
que seus filhos não valo-
rizem o esforço que sua 
família fez para se estabe-
lecer financeiramente.

Questionada se nasceu 
em berço de ouro, a apre-
sentadora negou, mas dis-
se que hoje sua realidade 
é muito mais confortável. 
“Era zero rica. Mas meus 
filhos vão nascer, e eu es-
pero que valorizem isso. 

Morro de medo de ser mãe 
de criança escrota”

Sobre sua infância, 
Maisa explicou que nas-
ceu no interior e que sua 
família decidiu mudar para 
a capital em busca de me-
lhores oportunidades de 
trabalho. “Minha família é 
da roça gente, meus pais 
trabalharam lá desde a in-
fância e depois mudaram 
para tentar a sorte nos ar-
redores de SP, por isso que 
eu nasci em São Bernardo 
do Campo. Logo depois fui 
pra Andradina, São José 
dos Campos e depois me 

mudei pra ficar perto do 
meu trabalho”, escreveu.

A apresentadora elo-
giou o esforço dos pais, e 
disse que tem muito orgu-
lho de suas origens. “Falo 
disso com muito orgulho 
porque sei que muita gen-
te tem vergonha do seu 
passado e tenta negar a 
origem, mas eu jamais fa-
ria isso porque seria uma 
desonra a tudo o que meus 
antepassados passaram. 
Se hoje tenho uma vida 
boa é por conta deles, do 
meu talento, um pouco de 
sorte e Deus”.

&&

A Polícia Militar do 
Distrito Federal (PMDF) 
iniciou, nesta semana, 
mais um curso de for-
mação de 500 novos pra-
ças que vão reforçar a 
segurança no DF. Con-
vocados em novembro 
do ano passado, os fu-
turos policiais já estão 
em aula, desde 28 de de-
zembro, no Complexo de 
Ensino da Polícia Militar, 
em Taguatinga.

Todo o cuidado com 
a Covid-19 foi tomado 
pela corporação: os alu-
nos foram recebidos com 
um kit de prevenção ao 
coronavírus – três más-
caras de tecido, óculos 
de proteção e um frasco 
de álcool gel –, conforme 
o protocolo de biossegu-
rança criado pela polícia 
e aprovado pela Secreta-
ria de Saúde (SES).

“O ingresso desses 
novos policiais será de 
extrema importância 
para a segurança pú-
blica do DF”, avalia o 
secretário de Seguran-
ça, Anderson Torres. 
“Ao final de oito meses, 
eles serão distribuídos 
de forma estratégica, de 
acordo com as necessi-
dades e demandas de 
segurança pública de 
cada região.”

LONGA ESPERA
A primeira convo-

cação feita pela PMDF, 
no primeiro trimestre 
de 2020, foi suspensa 
a partir do decreto que 
instituiu o protocolo de 
segurança por causa da 
pandemia do novo co-
ronavírus no Brasil. As 
aulas presenciais foram 
canceladas antes mesmo 
de começarem, e restou 
a expectativa por um 
novo chamamento.

A ansiedade tomou 
conta dos convocados, 
que aguardaram nove 
meses para iniciar a pre-
paração. Foi o caso do 
profissional de recur-
sos humanos Fernando 
Cardoso, 27 anos. Mora-
dor de Planaltina, ele se 
mudou pra Taguatinga 
com o objetivo de ficar 
mais próximo da escola 
de formação.

“Foi quase um ano de 
espera”, conta. “Além dis-
so, fui aprovado no con-
curso em maio de 2018, e 
a lista de convocados vai 
saindo aos poucos, teve a 
pandemia… A expectativa 
é grande, e a formação vai 
passar bem rápido. Essa 
primeira semana foi muito 
gratificante. Tudo é muito 
bem-organizado, e a po-
lícia está nos oferecendo 

todo o suporte físico, men-
tal e até espiritual.”

Serão 34 disciplinas 
ministradas, entre elas 
as de defesa pessoal, ar-
mamento, munição e 
tiro, abordagem policial 
e policiamento osten-
sivo. De acordo com o 
comandante da Escola 
de Formação de Praças, 
major Rodrigo Abadio, na 
metade do curso os alu-
nos já poderão ter uma 
primeira experiência nas 
ruas.  “A partir de abril, 
eles já vão fazer o chama-
do policiamento a pé pe-
las cidades do DF”, conta. 
“É uma função básica do 
policiamento ostensivo, 
sempre acompanhada 
por um policial efetivo.”

CONVOCAÇÃO
O curso anterior de for-

mação de praças, iniciado 
em 2019, encerrou em 
janeiro do ano passado, 
com 718 policiais forma-
dos pela corporação. Des-
de o início de 2019, a atual 
gestão do GDF já convo-
cou 1.474 aprovados em 
concursos da PMDF. Em 
2019, foram 775 praças e 
112 oficiais; e, em 2020, 
500 praças em formação e 
mais 87 oficiais.

Rafael secunho/
agência BRasília

EM FORMAÇÃO
PMDF começa a preparar mais 500 policiais

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ItátIla Moura - No Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta segunda-feira, 
04, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
a Especialista em Direito 
do Consumidor, Marianne 
Cardoso Schmidt. Na oca-
sião, a advogada falou so-
bre os planos de saúde que 
ficarão mais caros este ano. 
Ainda nesta edição, os apre-
sentadores, Thiago Mendes 
e Jota Sobrinho conver-
saram com o Vereador de 
Aparecida de Goiânia, Le-
andro da Pamonharia. Para 
assistir os destaques do Jor-
nal da TV Gazeta Edição do 
Almoço acesse nosso canal 
no YouTube gazetaplay.

Vereador de Aparecida de Goiânia, Leandro da Pamonharia

Especialista em Direito do Consumidor, Marianne Cardoso Schmidt
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Criado pelo governador Ronaldo Caiado em novembro de 2019, 
telefone 181 registrou 31 denúncias nesse período e se tornou forte aliado 
no embate contra o chamado crime de colarinho branco

SEGURANÇA

Secom GoiáS - “Não existe 
crime impune em Goiás”, 
destaca o Ronaldo Caiado 
em todas as instâncias da 
segurança pública, espe-
cialmente numa área em 
que nenhuma outra gestão 
atuou: o crime de colarinho 
branco. Prova disso é o Dis-
que Combate à Corrupção, 
lançado em novembro de 
2019. De lá pra cá, o servi-
ço registrou 31 denúncias, 
sendo que 14 delas contri-
buíram para a realização de 
operações policiais.

“Oferecemos tranqui-
lidade para que os goia-
nos denunciem de forma 
anônima e, assim, nossos 
policiais cumpram seu pa-
pel”, destaca o governador 
Ronaldo Caiado. O titular 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (SSP), 
Rodney Mirada, completa: 
“Trata-se de mais um ca-
nal para que a sociedade 
nos ajude a descobrir quem 
esteja se beneficiando ile-
galmente de recursos pú-
blicos. Nossa meta é ter a 
população como parceira 
nessa luta”, ressalta. 

Sobre as informações 
coletadas até o momen-
to por meio do telefone 
181, o superintendente de 
Combate à Corrupção e ao 
Crime Organizado, Alexan-
dre Pinto Lourenço, explica 
que todas são checadas no 
âmbito da Polícia Civil, a 
responsável pela ferramen-
ta. “A questão é que algu-
mas investigações ainda 
estão em andamento e ou-
tras estão por vir”, diz. “Es-
sas 14 representam aquelas 
que vieram com narração 
substancial e já resultaram 
em ações concretas”, com-
pleta, referindo-se às ope-
rações já deflagradas pelas 
forças policiais. 

Como exemplo, ele cita 
as operações “Cegueira 
Deliberada” e “Metástase”. 
Enquanto a primeira apu-
rou desvios de recursos en-
volvendo o Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran-GO) e uma empresa 
responsável pela vistoria 
veicular, a outra colocou na 
mira do então Grupo Espe-
cial de Combate à Corrup-
ção (Geccor) negociações 
ilícitas entre o Instituto de 
Assistência dos Servidores 
do Estado de Goiás (Ipas-

go) e um instituto médico 
responsável por tratamen-
to oncológico. Em ambos 
os casos, os crimes foram 
praticados durante a gestão 
estadual passada.

O superintendente afir-
ma que a filosofia de aca-
bar com a impunidade na 
corrupção foi embrionada 
na administração do go-
vernador Ronaldo Caiado. 
Antes mesmo da criação da 
superintendência que lide-
ra, durante a reforma admi-
nistrativa de 2019, a atuação 
dessa frente estava prevista 
no escopo da SSP-GO, co-
mandada por Rodney Mi-
randa. “A superintendên-
cia nasce com a missão de 
fazer a interlocução com 
as diversas delegacias que 
combatem a corrupção, no 
sentido de dar mais fluên-
cia ao trabalho, e também 
com órgãos públicos, como 
os tribunais de contas da 
União (TCU) e do Estado 
(TCE); e as controladorias-
-gerais da União (CGU) e do 
Estado (CGE)”, detalha. 

Entre as especializa-
das sob o guarda-chuva da 
superintendência estão as 
delegacias de Investigação 
Criminal (Deic), de Repres-
são às Ações Criminosas 
Organizadas (Draco), de 
Repressão a Crimes contra 
a Administração Pública 
(Decarp), de Repressão a 
Crimes contra a Ordem Tri-
butária (DOT), e a de Com-
bate à Corrupção (Deccor), 
a mais recente delas, que 
substituiu o Geccor em no-
vembro do ano passado, 
durante o mesmo ato que 
criou o Disque Combate à 
Corrupção 181.

A ferramenta implan-
tada em Goiás foi pioneira 

em todo país. Serviu como 
inspiração para outros 
Estados, tendo precedido 
também a mesma inicia-
tiva lançada pelo Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública. As denúncias so-
bre os atos de corrupção 
podem ser feitas por meio 
do telefone 181, entre 6h e 
meia-noite, de segunda a 
segunda-feira, inclusive aos 
feriados. Atualmente oito 
pessoas trabalham no setor 
de atendimento. 

PARCERIA
Um dos nortes da po-

lítica de segurança públi-
ca em Goiás, a integração 
entre diversos atores da 
esfera social faz parte da ro-
tina da Superintendência 
de Combate à Corrupção. 
Termos de cooperação já 
foram firmados com a CGE 
e com o TCE, respectiva-
mente em 2019 e 2020, e 
estão previstos mais dois 
para breve: um com a CGU 
e outro que amplia ainda 
mais o compartilhamento 
de informações já existente 
com a Polícia Federal. 

“Essas parcerias são fun-
damentais para dar celeri-
dade e qualificar as provas 
documentais”, explica Ale-
xandre Lourenço. Como o 
volume de informações a 
ser analisado em crimes de 
corrupção é muito grande 
e técnico, demandando a 
averiguação de contratos 
públicos, entre outros, os 
convênios com órgãos de 
controle conseguem viabi-
lizar a participação de pro-
fissionais de tecnologia da 
informação (TI), contadores 
e economistas no trabalho 
de investigação, conclui o 
superintendente. 
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“Aproveite cada dia para viver a vida que você escolheu e nunca a vida que os outros querem que você viva”.

STAFF
n Começamos o Ano de 2021  agradecendo a Deus por mais um Ano de luta, 
perdas e vitórias, os familiares pela união, aos amigos e leitores da nossa coluna 
STAFF desejamos um ano de realizações, saúde, paz e harmonia. 

FELIZ ANO DE 2021
n É hora de receber o Ano Novo  com alegria e esperança no coração. De deixar 
o ruim no passado, e abraçar o futuro com otimismo. 
n Vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo que é bom.  Um renovar 
de sentimentos positivos, e um renascer de velhos sonhos. 
n Desejo muita felicidade para este ano.  Que sejam 365 dias de realizações, su-
cesso e muita prosperidade. 

Feliz Ano novo!

‘Disque Combate à 
Corrupção 181’: canal 
de denúncia pioneiro 
no país já contabiliza 
14 operações policiais

Denúncias sobre os atos de corrupção podem ser feitas 
por meio do telefone 181, entre 6h e meia-noite, de 
segunda a segunda-feira, inclusive aos feriados
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Contribuintes inadimplentes 
poderão indicar créditos 
do Nota Legal
Nova regra permitirá que mais de 206 mil inscritos no programa 
tenham desconto no IPTU e no IPVA

AgênciA BrAsíliA - As in-
dicações do Programa 
Nota Legal começaram 
nesta segunda-feira (4) 
com uma novidade. Nes-
te ano, mesmo quem está 
inadimplente poderá uti-
lizar os créditos tributá-
rios para quitar tributos 
vencidos de Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
(IPTU) e do Imposto so-
bre Propriedade de Veí-
culo Automotor (IPVA).

Ao todo, 1.332.768 con-
tribuintes estão inscritos 
no Nota Legal. Dos 750 mil 
consumidores com bens 
para fazerem indicações de 
abatimento de impostos, 
534,8 mil não possuem dé-
bitos com a Receita do DF. 
Pouco mais de 215 mil con-
tribuintes possuem débitos 
e 8,7 mil estão com o saldo 
do Nota Legal zerado. Por-
tanto, 206,4 mil contribuin-
tes poderão ser beneficia-
dos com a medida e usar os 
créditos apenas para abater 
nos seus impostos.

A ampliação do al-
cance do programa é 
decorrente de uma lei 
aprovada pela Câmara 
Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF) e san-
cionada pelo governador 
Ibaneis Rocha em 2020.

“É mais uma inovação 
do GDF para impulsionar 
a regularização de débi-
tos e a arrecadação do 
Distrito Federal”, destaca 
o secretário de Econo-
mia, André Clemente. 
“Com a mudança, va-

mos permitir que o con-
tribuinte normalize sua 
situação e potencialize 
a adesão ao Nota Legal, 
que é um importante ins-
trumento de educação 
tributária”, acrescenta.

A indicação de crédi-
tos no Programa Nota Le-
gal vai até 31 de janeiro. 
Basta acessar o portal do 
Nota Legal  e imprimir o 
boleto já atualizado com 
o valor do desconto.

Desde o ano passa-
do, só é possível usar os 
valores para abatimento 
de impostos referentes a 
imóveis ou veículos pró-
prios. Ou seja, não é mais 
possível transferir os cré-
ditos para terceiros.

Quem não tiver bens 
poderá receber os valores 
devidos posteriormente, 
indicando a modalida-
de depósito em conta. As 
indicações para depósito 
em conta começam em 
junho e a regra vale ape-
nas para os contribuin-
tes adimplentes. Para 
participar dos sorteios 
de prêmios em dinheiro 
do Nota Legal, também 
é necessário estar em dia 
com a Receita do DF.

PRIORIDADE
Para quem tem im-

postos em aberto, a prio-
ridade na indicação do 
desconto é para os débi-
tos vencidos, em ordem 
cronológica. Ou seja, o 
abatimento incide sobre 
as dívidas mais antigas, 

ainda que haja outras 
mais recentes. Se optar 
pelo desconto nos im-
postos, o contribuinte re-
conhece expressamente 
sua desistência ou renún-
cia, nas esferas adminis-
trativas e judicial, a ação, 
impugnação e recursos 
relacionados ao valor em 
questão. O desconto não 
incide sobre débitos par-
celados, com ou sem par-
celas vencidas.

Para agilizar o proces-
so de indicação, o con-
tribuinte deve sempre 
manter seu cadastro atua-
lizado. Novos usuários po-
dem participar da iniciati-
va a qualquer momento, 
desde que se inscrevam 
pelo portal do Nota Legal. 
Quanto à senha para aces-
so, caso o contribuinte te-
nha esquecido, ele poderá 
recuperá-la acessando 
este endereço.

NOTAS FISCAIS
O Programa Nota Le-

gal foi criado em 2008 
com o objetivo de incen-
tivar a emissão de no-
tas fiscais. É uma ação 
de educação fiscal, que 
também aumenta a ar-
recadação do Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e do Imposto 
sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISS), di-
minuindo a evasão e a 
sonegação de impostos 
e reduzindo, ainda, o 
mercado informal.

Dois tempos
1. Até o dia 25 de janeiro, a Enel Distribuição Goiás 

recebe inscrições para a chamada Pública de Projetos de 
Eficiência Energética 2020. A Enel está disponibilizando R$ 
4 milhões para clientes que apresentarem propostas com 
foto no consumo eficiente de energia elétrica.

2. Podem participar consumidores das classes: co-
mercial, industrial, poder público, serviço de iluminação 
pública, que poderão submeter projetos entre R$ 500 mil e 
R$ 1 milhão, com execução prevista para os anos de 20221 
e 2022.

Ações culturais
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado 

de Cultura (Secult Goiás) ea Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), assinaram um termo de cooperação que trata da im-
plantação de ações culturais, desenvolvimento de projetos 
e atividades de formação, capacitação, empreendedorismo 
e inovação na cultura e nos setores da economia criativa. 
O convênio foi celebrado durante um evento realizado na 
Casa do Turismo, na presença de autoridades estaduais, ser-
vidores das duas instituições, artesãos e público em geral.  

Vitrine

 Euzébio Mendonça

O RETORNO 
Depois de 10 
anos afastado 
do cenário 
político cuidando 
de empresas 
da família, o 
engenheiro civil 
Luís Bittencourt 
assume a 
Secretaria de 
Infraestrutura da 
Prefeitura. Luiz 
Bittencourt foi 
presidente do 
CREA Goiás, 
deputado 
estadual por 
dois mandatos, 
presidente da 
Assembleia 
Legislativa, deputado federal por três mandatos, e 
secretário de Ciência e Tecnologia no governo de Maguito 
Vilela. Ele foi escolhido pelo seu perfil técnico e é amigo 
de Maguito. Agora terá a missão de dar término às 
obras iniciadas na gestão anterior e dar cumprimento ao 
programa de realizações da nova gestão. A escolha foi um 
dos grandes acertos de Maguito!

Arquivo

GESTÃO

Arquivo

EM TEMPO 
A empresária e assistente social Deuselita Mendonça 
levou o seu abraço de agradecimento e reconhecimento, 
ao ex-prefeito Iris Rezende Machado pelo seu aniversário 
natalício e pelos 62 anos dedicados a uma vida pública, 
em prol de Goiás e dos goianos

n VOCÊ SABIA? 
A maçã é rica em 
vitaminas e minerais.

n SEM 
INTERMEDIÁRIOS - 
A venda de animais 
em pet shops, em 
lojas de rações e 
agropecuárias, em 
Goiânia, passa a 
ser proibida. Sé 
será permitida a 
comercialização de 
forma direta, pelos 
criadouros, canis e 
gatis.  A multa será 
de R$ 500, por cada 
animal exposto.

n ABRIGO PARA 
IDOSOS - No dia 
31 de dezembro, o 
governador Ronaldo 
Caiado assinou 
ordem de serviço 
para a reconstrução 
e ampliação da 
Casa do Idoso da 
Vila Mutirão, que 
atualmente abriga 
08 pessoas. Ao final 
da obra, 60 idosos 
serão assistidos.

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Estilista 
Maísa Gouveia, 
protagonista da 
criação dos mais 
lindos e invejáveis 
vestidos de festas 
e de noivas, no 
Centro-Oeste e 
Brasil adentro, 
sopra velinhas, hoje, 
dia 05 de janeiro. 
Devido aos seus 
incontáveis amigos, 
seu telefone não 
deve parar de tocar 
e suas redes sociais 
vão se entupir 
de mensagens 
cumprimentando-a 
pelo seu dia. 
Parabéns, Maísa!

4

Joel rodrigues
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n HD Hércules Dias
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HD a griffe do jornalismo

“O importante não é 
vencer todos os dias, 
mas lutar sempre.”

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

n HD Hércules Dias
www.herculesdias.com.br

HD a griffe do jornalismo

“O importante não é 
vencer todos os dias, 
mas lutar sempre.”

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

Parabéns Cleucimara
A querida e conceituada jornalista e colunista social Cleucimara Santiago da 
cidade de  Ponta Grossa, Paraná, será muito cumprimentada nesta sexta-feira, 08, 
pela estreia de idade nova, Na foto ao lado do marido João Marcelo Mazzo

Goiás
O comércio em Goiás já ajusta o calendário 
para programar o funcionamento das lojas 
de rua e de shoppings centers em 2021, 
que terá 9 dos 11 feriados nacionais caindo 
em dias úteis (81% deles). 

Sem não!
Depois das restrições sanitárias no ano 
passado, com o inédito fechamento 
compulsório do comércio por conta da 
pandemia da Covid-19, os comerciantes 
vão se valer de acordos coletivos entre 
sindicatos patronais e laborais para 
convocar os empregados, abrir as portas e 
fazer a economia girar.

ÉPOCA ÁUREA DO COLUNISMO SOCIAL DE GOIÁS
Quem tem história tem que mostrar e Hércules Dias tem!  Momentos memoráveis 
ao lado de amigos inesquecíveis. Na foto: HD Hércules Dias, Cláudio Valente, 
cerimonialista José Bonfim e os colunistas Maria José e Medeiros Netto. Os dois 
últimos, infelizmente, nos deixaram... Saudades!

Trabalho
Apenas os feriados do Dia do 
Trabalho, em maio, e do Natal, em 
dezembro, cairão no fim de semana. 
Ambos ocorrerão no sábado. Outro 
feriado comemorado em Goiânia, o 
do aniversário da capital, em 24 de 
outubro, também cairá no sábado. 

Segunda
Já o feriado municipal de Nossa 
Senhora Auxiliadora, Padroeira de 
Goiânia, celebrado em 24 de maio, 
este ano será numa segunda-feira.

QUALIFICAÇÃO

AgênciA BrAsíliA - A partir 
da próxima quarta-fei-
ra (6) até 20 de janeiro 
estará aberto o período 
de inscrições para os 
Cursos Técnicos de Ní-
vel Médio e de Forma-
ção Inicial e Continuada 
(FIC) das Escolas Técni-
cas, da Secretaria de Edu-
cação do Distrito Federal 
(SEEDF). As inscrições 
são gratuitas e devem 
ser feitas exclusivamente 
pelo site da pasta.

Para se inscrever é 
necessário consultar o 
edital específico de cada 
unidade escolar. A sele-
ção será realizada por 
sorteio eletrônico.

São diversos cursos, 
nas mais diferentes áre-
as: Saúde, Educação, 
Informática, Computa-
ção Gráfica, Telecomu-

nicação, Eletrotécnica 
e Administração, entre 
outras. As ofertas visam 
atender aos estudantes 
que cursam ou já con-
cluíram o ensino médio, 
bem como a qualquer 
cidadão que deseja se 
qualificar para inserção 
no mercado de trabalho.

As vagas e os cursos 
estão distribuídos nas 
escolas técnicas de Cei-
lândia (ETC), Planaltina 
(ETP) e Brasília (ETB-
-Taguatinga), além da 
mais nova Escola Técni-
ca da SEEDF, a de Bra-
zlândia (ET-Brazlândia). 
Também fornecerão os 
serviços de capacitação 
a Escola de Música de 
Brasília (EMB), o Centro 
de Educação de Jovens e 
Adultos Asa Sul (Cesas), o 
Centro de Educação Pro-

fissional Articulado do 
Guará (Cepag) e o Centro 
de Educação de Jovens e 
Adultos e Educação Pro-
fissional a Distância de 
Brasília (Cejaep).

Também há disponi-
bilidade de vagas para 
cursos técnicos integra-
dos ao Ensino Médio ou 
à Educação de Jovens e 
Adultos (Eja) no Centro 
de Ensino Médio Integra-
do do Gama (Cemi-Ga-
ma), no Centro de Ensino 
Médio Integrado do Cru-
zeiro (Cemi-Cruzeiro), 
no Centro Educacional 
Stella dos Cherubins e no 
Centro Educacional 02 
do Cruzeiro.

A previsão é de que o 
resultado do sorteio seja 
divulgado no dia 21 de ja-
neiro, após as 18h, no site 
da Secretaria de Educação.

Atenção ao período de 
inscrições para escolas técnicas
Interessados podem se inscrever pelo site da Secretaria de Educação entre 
6 e 20 de janeiro. Confira a lista de cursos e os locais das aulas

INVESTIMENTO NA CIÊNCIA

Desenvolvimento científico 
é uma realidade no Tocantins

O eixo da Ciência, tec-
nologia e inovação é con-
siderado estruturante para 
o desenvolvimento econô-
mico do Tocantins e isso 
se estabelece com ações de 
planejamento e estratégias 
de investimento ao setor. 
Desta forma, o Governo 
do Tocantins, por meio 
da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Tocantins 
(Fapt), prospecta novos 
projetos para 2021, os quais 
beneficiarão a sociedade, 
em especial a comunida-
de científica da Capital e 
do interior do Estado. Isso 
representa a continuida-
de da política de incentivo 
à execução de projetos de 
inovação nas diversas áreas 
do conhecimento.

“Temos amparado, con-
tribuído, apoiado e promo-
vido o desenvolvimento 
de projetos inteligentes 
por meio de importan-
tes e potenciais parceiros. 
Nossa missão é viabilizar a 
concretização de projetos 
inovadores, a exemplo dos 
que já estão em andamento 
como os nas áreas de saú-
de e do agronegócio. Para 
2021, temos novidades e 
ainda vamos colher os fru-
tos de muitas articulações 
realizadas em 2020”, ex-
plica o presidente da Fapt, 
Márcio Silveira.

Para fortalecer as ações, 
a Fapt tem firmado impor-
tantes parcerias, a exemplo 
do Acordo de Cooperação 
Técnica firmado com o Ins-

tituto Natureza do Tocantins 
(Naturatins), a Universida-
de Estadual do Tocantins 
(Unitins) e a Universidade 
Federal do Tocantins (UFT). 
O documento visa ações de 
interesse comum com pros-
pecção de resultados positi-
vos para curto, médio e lon-
go prazo, como a criação de 
atividades científicas, con-
sultorias, conferências, pu-
blicações, desenvolvimento 
de projetos de tecnologia da 
informação, ministração de 
cursos e programas de trei-
namento na área ambiental. 
Os aditivos com as especifi-
cações dos trabalhos serão 
feitos em 2021.

Além dessa parceria, 
está prevista também a as-
sinatura de um convênio 
com o Naturatins, do qual 
a Fapt fará um edital para 
selecionar professores uni-
versitários, ambientalistas 
que devem contribuir com 
o Programa de Pesquisas em 
Unidades de Conservação 
estadual, visando ao monito-
ramento, ao manejo, ao uso 

e à proteção da biodiversi-
dade, do patrimônio cultural 
e dos recursos naturais em 
unidades de conservação es-
taduais do Tocantins.

PROGRAMAS 
DE PÓS-GRADUAÇÃO

Com o objetivo de apoiar 
os Programas de Pós-gradu-
ação (PPGs) emergentes e 
em consolidação em áreas 
prioritárias nos estados, a 
Fapt aprovou, na Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) do Governo Federal, 
quatro propostas que con-
templam dez Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sen-
su (Mestrados), sendo cinco 
em Palmas, dois em Gurupi, 
dois em Porto Nacional e 
um em Araguaína. As áreas 
priorizadas nas propostas 
incluem mestrados que ob-
jetivam contribuir com o 
desenvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação 
na região tocantinense. 

GeórGya L. Correa/
Governo do ToCanTins

Geórgya Laranjeira/Governo do Tocantins
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Goiás - Comarca de Alexânia

REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS,
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
Kênia Garcia Bento Torquato - Oficial Interina

Rua 17, Qd 48, Lt 13 Sl 01, Centro - Alexânia/GO
Fone: (62) 3336-3138 / 3336-5158

e-mail: registrodeimoveisalexania@gmail.com
Edital

Incorporação Imobiliária - Condomínio Brisas do Lago
A Oficial Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Alexânia-GO, nos termos do Art. 19, da Lei
Federal 6.766/79, bem como Art. 32, §3°, da Lei Federal 4.591/64 e Lei Municipal 18.B/2016, da
Comarca de Alexânia-GO, publica: ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, empresa com
endereço na Quadra QS 03 EPCT lotes 3,5,7 e 9 sala 601 - Águas Claras, Brasilia-DF, CNPJ 34
995 124/0001-76, representada nesto pelo sócio Diretor MATHEUS SOARES TERRA, brasileiro,
empresário, residente na QNB 03 casa 12 - Taguatinga-DF, CPF 040 664 811-59, RG 3.780.023
SSP-DF, requereu ao Registro de Imóveis desta Circunscrição de Alexânia-GO o registro da
Incorporação Imobiliária visando o compromisso e a efetivação de frações ideais do terreno
objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas em edificações a serem construídas
ou em construção sob o regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação
de tais transações (art.29 da Lei Federal 4.591/64), com a futura Instituição do “CONDOMÍNIO
BRISAS DO LAGO”, composto de 15 (quinze) lotes, numerados em subdivisões das quadras, a
saber: Qd. 01, Lotes 01 a 08 (oito lotes); Qd.02, Lotes 09 a 15 (sete lotes); perfazendo o total de
área privativa de 15.009,51m², Área de Uso Comum de 6.727,65m², e totalizando o
empreendimento em 21.727,16m²,no imóvel denominado “Fazenda São Bernardo”, neste
Município, matriculado sob n° 18.301, deste CRI, nos termos da Lei 4.591/64 c/c 6.766/79, Lei
Municipal n° 18-B/2016 e demais legislações atinentes à espécie, autorizado pelo DECRETO n°
241 de 01 de Dezembro de 2020, que dispõe acerca de Condomínio Urbanístico de Unidades com
Gestão Autônomas. O Empreendimento está localizado na Zona Especial de Interesses Turísticos e
Ambientais (ZEITA) do Município de Alexânia-GO. A documentação encontra-se à disposição e
disponibilizada aos interessados na sede do Registro de Imóveis desta Comarca de Alexânia-GO,
na Rua 17, Qd.48, Lote 13, Sala 07, Térreo, Centro. Alexânia - GO, 24/12/2020. Kênia Garcia Bento
Torquato – Oficial Interina.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Goiás - Comarca de Alexânia

REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS,
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
Kênia Garcia Bento Torquato - Oficial Interina

Rua 17, Qd 48, Lt 13 Sl 01, Centro - Alexânia/GO -
Fone: (62) 3336-3138 / 3336-5158

e-mail: registrodeimoveisalexania@gmail.com
Edital

Incorporação Imobiliária - Condomínio Paganinni
A Oficial Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Alexânia-GO, nos termos do Art. 19, da
Lei Federal 6.766/79, bem como Art. 32, §3°, da Lei Federal 4.591/64 e Lei Municipal 18.B/2016,
da Comarca de Alexânia-GO, publica: Edwaldo Paganini de Oliveira, brasileiro, empresário,
casado, CPF n° 269.476.840-72 e RG n° 101244/9109 SSP-RS, e Lindalva Rosa Pereira
Paganini, brasileira, empresária, casada, CPF n° 035.340.131-58 e RG n° 4.987.222 DGPC-GO,
residentes e domiciliados em Alexânia-GO, requereram ao Registro de Imóveis desta
Circunscrição de Alexânia-GO o registro da Incorporação Imobiliária visando o compromisso
e a efetivação de frações ideais do terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades
autônomas em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime condominial, ou
que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações (art.29 da Lei Federal
4.591/64), com a futura Instituição do “CONDOMÍNIO PAGANINI”, composto de 31 (trinta e um)
lotes, numerados em subdivisões das quadras, a saber: Qd. 01, Lotes 01-A a 1-E (cinco lotes);
Qd.02, Lotes 01-A a 07-D (vinte e dois lotes); e Qd. C, Lotes 07-A a 07-D (quatro lotes);
perfazendo o total de área privativa de 33.563,11m², Área de Uso Comum de 40,246,89m², e
totalizando o empreendimento em 73.810,00m²,no imóvel denominado “Fazenda Engenho Velho”,
neste Município, matriculado sob n° 7332, deste CRI, nos termos da Lei 4.591/64 c/c 6.766/79, Lei
Municipal n° 18-B/2016 e demais legislações atinentes à espécie, autorizado pelo DECRETO n°
210 de 14 de outubro de 2020, que dispõe acerca de Condomínio Urbanístico de Unidades com
Gestão Autônomas. O Empreendimento está localizado na Zona Especial de Interesses Turísticos
e Ambientais (ZEITA) do Município de Alexânia-GO. A documentação encontra-se à disposição e
disponibilizada aos interessados na sede do Registro de Imóveis desta Comarca de Alexânia-GO,
na Rua 17, Qd.48, Lote 13, Sala 07, Térreo, Centro. Alexânia - GO, 24/12/2020. Kênia Garcia
Bento Torquato – Oficial Interina.

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL 
ESTADO DE GOIÁS

REGISTRO DE IMÓVEIS 
E 1° TABELIONATO DE NOTAS 

EDITAL DE DESDOBRO
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 

 O BACHAREL LEANDRO FÉLIX DE SOUSA,O 
 ficial do Registro de Imóveis e 1° Tabelionato 
 de Notas, da Comarca Caldas Novas, Goiás. 

FAZ SABER a  todos os in-
teressados que PAULO CÉ-
SAR DE SOUZA, brasileiro, 
solteiro, construtor, CI n.º 
4062115 DGPC/GO, CNH n.º 
05586183559 DENATRAN/
GO, CPF n.º 720.333.801-
06, residente e domiciliado a- 
Rua Silvania, Quadra 34, Lote 
34, s/n, Parque Calixtópolis, 
Anápolis/GO, depositou nes-

ta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal nº 
6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para a averbaça8o do 
DESDOBRO do imo3vel de-
nominado “Lote nº 07, da 
quadra nº 22, situado na 
Rua JT-01, no loteamen-
to denominado JARDIM 
TANGARÁ”, nesta cidade, 

medindo: 12,00m de frente 
para a Rua JT-01; pelo lado 
direito 30,00m confrontando 
com o lote nº 08; pelo fundo, 
12,00m confrontando com 
o lote nº 27; e, pelo lado es-
querdo, 30,00m confrontando 
com o lote nº 06; perfazen-
do a área de 360,00m²”, 
matriculado sob o nº 79.861 
do Registro de Imóveis da 
Comarca de Caldas Novas 
– Goiás. O DESDOBRO pas-
sará a denominar-se “LOTE 
nº 07-A, da quadra nº 22, 
situado na Rua JT-01, no 
loteamento denominado 
JARDIM TANGARÁ”, nesta 
cidade, medindo: 06,00m de 
frente para a Rua JT-01; pelo 
lado direito 30,00m confron-

tando com o lote nº 07-B; 
pelo fundo, 06,00m confron-
tando com o lote nº 27; e, 
pelo lado esquerdo, 30,00m 
confrontando com o lote nº 
06; perfazendo a área to-
tal de 180,00m²” e “LOTE 
nº 07-B, da quadra nº 22, 
situado na Rua JT-01, no 
loteamento denominado 
JARDIM TANGARÁ”, nesta 
cidade, medindo: 06,00m de 
frente para a Rua JT-01; pelo 
lado direito 30,00m confron-
tando com o lote nº 08; pelo 
fundo, 06,00m confrontando 
com o lote nº 27; e, pelo lado 
esquerdo, 30,00m confron-
tando com o lote nº 07-A; 
perfazendo a área total de 
180,00m²”;  conforme plan-

ta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante do De-
creto n° 1.504/2020 expedido 
em Caldas Novas – Goia3s, 
27 de agosto de 2020, nos 
termos da Lei Municipal n° 
3.077 de 09 de dezembro de 
2019, alterada pela Lei Muni-
cipal n° 3.129 de 27 de julho 
de 2020. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, ex-
pediu-se este edital que será 
publicado em jornal local, por 
três dias consecutivos, po-
dendo o registro ser impug-
nado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da 
última publicação, tudo nos 
termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal nº 6.766.

Caldas Novas, 09 de setembro de 2020.

Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Caldas
Novas –  GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RONEY JOSE FRANCO, CPF:
515.062.461-68.

Protocolo: 233.189
Requerimento nº 54330

 O Cartório  de Registro  de Imóveis  e  1º  Tabelionato  de Notas de
Caldas Novas – GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26,
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, a requerimento do (a) CAIXA
ECONOMICA  FEDERAL  -  (GIGAD-GO),  credor(a)  fiduciário(a)  do
contrato  imobiliário  garantido  por  alienação  fiduciária,  registrado  na
matrícula de nº. 97.816, deste Ofício, faz saber, para ciência do(a)(s)
respectivo(a)(s),  Sr(a)(s).  RONEY  JOSE  FRANCO,  CPF:
515.062.461-68,  o(a)(s)  qual(is)  não  tendo  sido  encontrado(a)(s)
no(s) endereço(s) de cobrança: RUA 05, N° 031, QD. 14, LT. 20,
SETOR SERRINHA, CALDAS NOVAS-GO CEP 75687-598, RUA 05,
QD.  14,  LT.  2,  SETOR  SERRINHA,  CALDAS  NOVAS-GO  CEP
75687-598 e R DR. OTON T DE OLIVEIR 1 JARDIM TANGARA
CALDAS NOVAS GO CEP: 75690000, que por serem devedor(a)(es)
fiduciante(s)  do  contrato  mencionado  fica(m),  por  este  edital,
INTIMADO(A)(S)  a  comparecer  a  este  Ofício,  situado  na  cidade  de
Caldas Novas –  GO, na Rua Antônio Coelho de Godoy, esquina com a
Rua Antônio Inocêncio de Oliveira, nº 340, Centro, Caldas Novas – GO,
entre 8:00 e 17 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, para
efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que vencerem até
a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as
contribuições  condominiais  imputáveis  ao  imóvel,  cujo  valor
corresponde  a  R$  175.492,00  (  cento  e  setenta  e  cinco  mil  e
quatrocentos e noventa e dois reais  ), além das despesas de cobrança
e de intimação, as quais são lançadas, na planilha de débitos, pelo(a)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO)  como “Diferença de
prestações anteriores”. Este edital será publicado por 3 dias, devendo
o débito supramencionado ser  pago no prazo improrrogável  de 15
(quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno,
fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade
do imóvel alienado, situado na: RUA 05, N° 031, QD. 14, LT. 20,
SETOR SERRINHA, CALDAS NOVAS-GO, CEP 75687-598, em favor
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°.
9.514/97. Oficial Substituto/ Escrevente

NUTRIEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA, CNPJ n°
06.172.459/0001-59, torna público que requereu à Secretaria Municipal
de Meio Ambiente–SEMMA de Aparecida de Goiânia a Licença
Ambiental de Instalação (LI) e Licença Ambiental de Operação(LO) para
as seguintes atividades: comércio atacadista demedicamentos e drogas
de uso humano, fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios
para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório, fabricação de
equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional,
comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não
especificados anteriormente, comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral, comércio atacadista de roupas e acessórios para
uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de
instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de
laboratórios, comércio atacadista de cosméticos e produtos de
perfumaria, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional. Empresa localizada na R 5 C/ RUA 6 C/ RUA 4, Quadra
R01, Lote C,Galpão 02, Setor Araguaia, CEP: 74.981-070, Aparecida de
Goiânia-GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução
CONAMAn°001/86.

COMUNICADO

A empresa WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
16.715.470/0001-71, vem por meio deste SOLICITAR que a Sra. CLEUZA 
CARDOSO FERNANDES venha a comparecer ao endereço Rua Coronel Cirilo, 
Quadra nº 05-A, Lote nº 12, Centro, Shopping Center Tropical, Sala LE 12 – Nível 
C, município de Caldas Novas-GO, no prazo de 15 dias desta publicação, para 
tratar assunto de seu interesse.

Registre-se e publique-se.

COMUNICADO

A empresa WOLLSTEIN INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
16.715.470/0001-71, vem por meio deste SOLICITAR que o Sr. RENATO DE 
ARAUJO LIMA, venha a comparecer ao endereço Rua Coronel Cirilo, Quadra nº 
05-A, Lote nº 12, Centro, Shopping Center Tropical, Sala LE 12 – Nível C, município 
de Caldas Novas-GO, no prazo de 15 dias desta publicação, para tratar assunto 
de seu interesse.

Registre-se e publique-se.
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Gabriel incentiva Tato 
a conversar com Keyla. 
Dóris avisa a Bóris que se 
encontrará com Ellen no 
Cora Coralina. Keyla e Tato 
esclarecem a desavença 
que tiveram por causa de 
K2. Bóris diz a Edgar que 
não expulsará Rafael. Ellen 
solicita a ajuda de Dóris 
em seu projeto. Edgar se 

recusa a ir com Malu ao 
encontro de JM. Luís gos-
ta da atuação de Fio no 
comercial e sai com Clara 
para comemorar. Keyla se 
decepciona quando Tato 
afirma não querer namorar 
ninguém. Dóris libera a 
entrada de outros alunos 
para o CineCora. Felipe 
procura Lica. 

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

A polícia chega ao porto, 
mas Arruda e os capangas 
conseguem fugir. Cassiano 
e os tenentes conseguem 
libertar Samuel. Isabel avi-
sa a Ester e Lindaura que 
Samuel foi levado para o 
hospital. Arruda avisa a 
Hélio que Samuel mor-
reu e exige o pagamento 
pelo serviço. Dionísio dá 
a vice-presidência da em-

presa para Hélio e infor-
ma que a sala de Alberto 
passará a ser dele. Natália 
e Juliano combinam os 
preparativos para o casa-
mento. Isabel pede a Man-
tovani sua transferência 
para outra cidade. Alberto 
fica surpreso ao ouvir Hélio 
avisar às secretárias que 
foi nomeado vice-presi-
dente da empresa.

Giovanni confessa que 
procura algo que possa 
comprovar sua inocên-
cia no caso da explosão 
no depósito da empresa. 
Enéas tenta chamar a 
polícia, mas é impedido 
por Camila. Carol acon-
selha Shirlei a falar com 
Cris sobre a visita de Jés-

sica. Henrique pede aju-
da a Felipe para contar 
a Beto sobre o namoro 
com Penélope. Frances-
ca aceita o convite de 
Beto para viajar com ele e 
Tancinha ao Rio de Janei-
ro. Beto pede a Tonho que 
contrate um helicóptero 
para procurar Apolo. 

Ele explica que está 
com uma máscara para 
esconder a cicatriz do 
acidente. Pata compra 
produtos para alisar os 
cabelos e acaba des-
maiando com o cheiro da 
química. Chico diz para 
Ernestina que descobriu 
que ela mentiu sobre o 

dinheiro e que enganou 
ele esse tempo todo. Chi-
co diz que apesar de tudo 
a perdoa, mas o namoro 
dos dois está acabado. 
Maria encontra Pata des-
maiada e vai atrás das 
demais Chiquititas para 
ajudá-la, que está des-
maiada no banheiro. 

Zeca é levado por um 
policial, e Erica fica afli-
ta. Ivana enfrenta Irene. 
Ritinha vai para a casa 
de Edinalva. Zeca tenta 
explicar para o agente 
federal o único problema 
que teve com a polícia. Er-
ica avisa a Abel e Nazaré 
sobre a prisão de Zeca. 
Eugênio e Irene seguem 
para o aeroporto. Joyce 
entra no avião, senta-se 
ao lado de Eugênio, e 
Irene fica atordoada. Zeca 
presta esclarecimentos 

sobre algumas fotos que 
o policial lhe mostra. Erica 
conta para Abel qual é a 
acusação que pesa sobre 
o filho dele. Edinalva e Rit-
inha ficam aliviadas quan-
do descobrem o motivo da 
prisão de Zeca. Joyce se 
reconcilia com Eugênio, e 
Irene fica furiosa. Silvana 
pede a Simone para blo-
quear todos os jogos que 
estiverem em seu com-
putador. Elvira aparece no 
baile funk, e Bibi a coloca 
no camarote. 

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

A esposa estava lavando a louça, 
enquanto seu marido tomava uma 

cerveja sentado no sofá. 
  De repente o marido se vira para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia! 

TEIXEIRA MENDES CONTA

INGREDIENTES:
n 1 repolho inteiro com 
típico corte para salada
n 4 ovos
n 100 g de farinha de trigo 
(tipo 0)
n 10 g de tempero 
dashinomoto (katsuo)
n 100 g de camarao
n 100 g de filet de salmon
n 1/2 cebola roxa em rings
n Flakes de katsuo (bonito)
n Ao-nori (algas marinha 
em flakes)
n Molho para okonomiyaki 
ou tonkatsu (tempurá)
n Maionese

MODO DE PREPARO:
Em uma vasilha misture o 
repolho com os ovos.
Adicione farinha aos 
poucos, até dar liga 
(fica mais saboroso com 
menos farinha).
Caso acabe por colocar 
muita farinha, um pouco 
de agua ajuda a suavizar.
Com o repolho ja 
misturado, adcione 
Tempero Dashinomoto.
Por último, adicione o 
camarão e salmão.
A cebola roxa fica ao seu 
gosto misturar com a 

massa ou colocar como 
cobertura no final.
Depois de tudo 
preparado, coloque em 
uma frigideira com um 
pouco de azeite de oliva 
(já pré-aquecido).
Cozinhe com um fogo 
baixo para garantir o 
cozinhamento interno e 
evitar que fique com um 
aspecto queimado.
O processo é similar 
ao da preparação da 
panqueca (necessário 
virar na frigideira).
Com tudo já cozido, resta 

fazer a cobertura.
Com o Okonomiyaki já no 
prato, espalhe maionese, 
uma leve quantia de 
molho para okonomiyaki, 
que pode decorar com 
linhas em xadrez.
Por último coloque 
à vontade Flakes de 
Katsuo e Ao-nori.
Pode também 
colocar cebolinha 
verde e cebola roxa.
Uma forma de 
enrriquecer este prato 
é servir com Yakisoba 
no topo.

OKONOMIYAKI 

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS
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PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

-Antes de pedir 
dinheiro emprestado 
a um amigo decida 

de qual dos dois você 
precisa mais.

Hoje é um dia im-
portante para você 
cuidar de interesses 
vinculado ao lar e à 

família. Tende a se sentir mais 
emotivo, sensível e conectado 
às questões familiares. É um 
momento importante para agir 
com mais flexibilidade e estar 
disposto a aprendizados, ariano.

Observe a manei-
ra como você está 
se comunicando e 
se expressando, 

taurino. O momento atual é 
importante para questões fi-
nanceiras e reflexões sobre 
os seus talentos. Utilizando a 
inteligência com consciência, 
você pode ter retorno material.

Sol e Vênus se-
guem se movimen-
tando em seu signo, 

estimulando a inteligência gemi-
niana. Hoje é um dia importante 
para estar atento às finanças e 
aos seus valores emocionais e 
familiares. É hora de investir na-
quilo que represente uma maior 
qualidade de vida.

A Lua se movi-
menta em seu 
signo, enfatizando 

a sensibilidade e a emotividade 
dos cancerianos. O momento é 
oportuno para concluir situações 
pendentes e fazer um balanço 
pessoal. É uma fase importante 
para finalizar questões que vem 
lhe acompanhando.

O início da semana 
tem uma energia 
mais introspecti-

va e de reflexões aos leoninos. 
É um período que favorece as 
amizades, a vida social e uma 
atitude mais flexível. É um bom 
momento para você perceber 
o apoio da família e de pessoas 
com quem tem uma ligação.

O dia indica a 
importância dos 
amigos que são 

considerados da sua família, 
virginiano. É um bom período 
para se sentir mais apoiado 
emocionalmente no que você 
quer fazer. A carreira e os seus 
objetivos passam por um mo-
mento de destaque.

As questões 
familiares e re-
lacionadas ao 

sucesso e à carreira estão enfa-
tizadas. Para que você se sinta 
realmente realizado é preciso 
estar envolvido emocionalmen-
te com o que faz. O momento 
é oportuno para investir em co-
nhecimentos e viagens.

O dia tem uma natu-
reza bastante sensí-
vel e emocional aos 

escorpianos. É um momento 
importante para questionar a 
sua filosofia de vida e aquilo 
que você acredita e pensa. É 
uma fase de importantes trans-
formações mentais e emocio-
nais aos escorpianos.

O período atual 
enfatiza a possi-
bilidade de novos 

relacionamentos e parce-
rias. É um bom momento 
para questionar as suas 
atitudes nas relações, sa-
gitariano. O dia pede uma 
consciência maior dos fato-
res que interferem na saúde.

C o m p re e n d a 
como os seus re-
lacionamentos po-

dem estar influenciados pelo o 
que você viveu na infância. As 
relações em geral e as relações 
familiares estão evidenciadas 
hoje aos capricornianos. O mo-
mento é muito importante para 
rever o seu estilo de vida.

A fase atual favore-
ce uma expressão 
mais criativa e afe-
tiva dos aquaria-

nos. É o momento de contatar 
a sua criança interna e de ser 
mais flexível nas situações 
emocionais. É uma fase que 
favorece a diversão, o namoro 
e a evolução emocional.

A presença da Lua 
no setor amoroso 
enfatiza os sen-

timentos piscianos. A fase é 
muito importante para você 
estar mais consciente de suas 
emoções e questões afetivas. 
Um momento oportuno para 
se conectar mais com aquilo 
que lhe nutre emocionalmente.

Snoopy
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