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Sancionada lei com 
medidas de enfrentamento 
à violência doméstica e 
familiar durante pandemia

Fotos: Divulgação

Conforme norma, poder público deverá 
adotar as medidas necessárias para garantir 
a manutenção do atendimento presencial

Projeto quer garantir que quem 
vandalizar patrimônios públicos 
deve ressarcir prejuízos causados

PRAÇAS E PRÉDIOS

Depois de idas e vindas sobre a data das provas, e bem no meio de um novo pico 
de casos de covid-19 no Brasil, está chegando o Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio) de 2020, marcado para 17 e 24 de janeiro

ENEM 2020

Pontos cruciais sobre o exame 
“mais desafiador” de todos

Mariana Leal /MEC

SAÚDE

Plano operacional 
da vacinação contra 
a Covid-19

ADAPEC
Tocantins vacina mais 
de 4,1 milhões de 
bovídeos contra aftosa 
e rebanho supera os 
9 milhões de animais
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Filha de Maurício Mattar está sem 
falar com ele há um ano: “Relação tóxica”

o A influenciadora di-
gital Petra, filha de Maurí-
cio Mattar, usou as redes 
sociais para responder 
perguntas de fãs sobre 
sua intimidade. Curio-
samente, alguns segui-
dores aproveitaram para 
especular sobre a relação 
dela com o pai, que não 
é nada boa. Segundo a 
moça, os dois não se fa-
lam há 1 ano e 4 meses.

“Hoje me acostumei. 
A única coisa que me 
deixa pensativa é de que 
a vida passa e estamos 
perdendo tempo que 
não volta mais. Antes 

por opção dele e agora 
por minha mesmo”, afir-
mou ela, após ter sido 
questionada sobre sentir 
saudade de Maurício.

Em outro trecho da 
resposta, Petra disse 
que Deus conhece seu 
coração e sabe que o 
afastamento foi uma so-
lução para os dois. “Está 
sendo muito melhor as-
sim. Certas relações são 
tóxicas umas para as 
outras, de ambos lados. 
Parem de romantizar o 
que vocês desconhe-
cem”, disparou a jovem.

Apesar das tretas e 

mágoas, a blogueira ex-
plicou que ama o pai e 
sente muito pelo afas-
tamento ter afetado a 
relação com sua avó pa-
terna, Liedir Mattar. “De 
jeito nenhum desgosto 
do meu pai. Sempre vou 
amar o meu pai, sempre 
vou amar a minha irmã. 
Eu quero o bem total de-
les, mesmo. Desejo que 
eles sejam muito felizes. 
Infelizmente fui bloquea-
da no WhatsApp e Insta-
gram [pela avó] há mais 
de um ano. Agora nem 
sei se fui desbloqueada 
também”, revelou.

Sancionada lei com 
medidas de enfrentamento 
à violência doméstica e 
familiar durante pandemia

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

&&

Conforme norma, poder público deverá adotar as medidas 
necessárias para garantir a manutenção do atendimento presencial

Foi publicada no 
DOU desta quarta-fei-
ra, 8, a lei 14.022/20, 
que dispõe sobre medi-
das de enfrentamento 
à violência doméstica 
e familiar contra a mu-
lher e de enfrentamen-
to à violência contra 
crianças, adolescentes, 
idosos e deficientes du-
rante a pandemia.

A norma determina 
que, enquanto perdu-
rar o estado de emer-
gência de saúde decor-
rente do coronavírus,  
os prazos processuais, 
a apreciação de maté-
rias, o atendimento às 
partes e a concessão 
de medidas protetivas 
que tenham relação 
com atos de violên-
cia doméstica e fami-
liar cometidos contra 
mulheres, crianças, 
adolescentes, pessoas 
idosas e pessoas com 
deficiência serão man-
tidos, sem suspensão.

Ainda, o registro da 
ocorrência de violên-
cia doméstica e fami-
liar contra a mulher e 
de crimes cometidos 
contra criança, adoles-
cente, pessoa idosa ou 
pessoa com deficiência 
poderá ser realizado 
por meio eletrônico ou 
por meio de número de 
telefone de emergência 
designado para tal fim 
pelos órgãos de segu-
rança pública.

O poder público de-
verá adotar as medidas 

necessárias para garan-
tir a manutenção do 
atendimento presencial.

Se por razões de se-
gurança sanitária, não 
for possível manter o 
atendimento presencial 
a todas as demandas re-
lacionadas à violência 
doméstica e familiar, o 
poder público deverá, 
obrigatoriamente, ga-
rantir o atendimento 
presencial para situa-
ções que possam envol-
ver, efetiva ou poten-
cialmente, os ilícitos 
previstos: feminicídios, 
lesão corporal de na-
tureza grave ou gravís-
sima e morte, ameaça 
praticada com uso de 
armas, corrupção de 
menores e estupro.

Em casos de crimes 
de natureza sexual, se 
houver a adoção de 
medidas pelo poder 
público que restrinjam 
a circulação de pesso-
as, os órgãos de segu-
rança deverão estabe-
lecer equipes móveis 
para realização do exa-
me de corpo de delito 
no local em que se en-
contrar a vítima.

Conforme a lei, as 
vítimas poderão solici-
tar quaisquer medidas 
protetivas de urgência à 
autoridade competente 
por meio dos dispositi-
vos de comunicação de 
atendimento on-line. 
Em todos os casos, a au-
toridade de segurança 
pública deve assegurar 

o atendimento ágil a to-
das as demandas apre-
sentadas e que signifi-
quem risco de vida e a 
integridade da mulher, 
do idoso, da criança e 
do adolescente, com 
atuação focada na pro-
teção integral,

A norma também 
determina que o juiz 
competente providen-
ciará a intimação do 
ofensor, que poderá 
ser realizada por meios 
eletrônicos, cientifican-
do-o da prorrogação da 
medida protetiva.

Coautora do proje-
to, a deputada Clarissa 
Garotinho celebrou a 
norma como mais um 
exemplo da importân-
cia de uma bancada 
feminina forte no Con-
gresso: “A ação das par-
lamentares no Congres-
so foi essencial para 
que esse projeto fosse 
discutido, aprovado e, 
agora, sancionado pela 
Presidência da Repú-
blica. Temos visto uma 
estatística deplorável 
durante a pandemia: 
o aumento inadmissí-
vel dos casos de agres-
são doméstica. O iso-
lamento faz com que 
elas fiquem ainda mais 
vulneráveis ao lado dos 
seus agressores. Entre 
outras coisas, essa lei 
mantém o atendimento 
a elas disponível com 
todos os canais possí-
veis neste momento.”

Migalhas

PRAÇAS E PRÉDIOS

Projeto quer garantir que quem 
vandalizar patrimônios públicos 
deve ressarcir prejuízos causados

Protocolado no últi-
mo mês do ano passa-
do, o projeto de lei nº 
5849/20, de autoria do 
deputado Cláudio Mei-
relles (PTC), pretende 
dispor sobre a recupe-
ração ou ressarcimentos 
de danos causados aos 
bens públicos.

Como explica o teor da 
matéria, quem, de qual-
quer forma praticar atos 
de vandalismo ou danos 
a prédios, monumentos, 
praças e demais bens pú-
blicos ficará responsável 
pela recuperação do bem 
danificado e pelo ressar-
cimento ao poder público 

pelo dano causado.
Cláudio explica que 

o patrimônio público, 
por constituir objeto dos 
impostos, pertence à co-
letividade e deve ser pre-
servado e usufruído de 
maneira correta por to-
dos. Com isso, o projeto 
visa estabelecer parâme-
tros para a restauração 
de bens públicos danifi-
cados por ação de vanda-
lismo ou qualquer outra 
ação dolosa ou culposa 
praticada pela conduta 
humana em detrimento 
do patrimônio público.

“O presente projeto 
de lei visa restaurar os 

bens e monumentos pú-
blicos danificados por 
pessoas ou grupos de 
pessoas em atos de van-
dalismo e, quando não 
possível restaurar o bem 
pelo autor do dano, que 
o mesmo seja conduzido 
a ressarcir os gastos com 
a restauração ou substi-
tuição do bem” explicou 
o parlamentar.

A propositura será 
distribuída para a re-
latoria na Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) da As-
sembleia, ao retorno dos 
trabalhos da Casa.

Rota JuRídica

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ItátIla Moura - No Jornal 
da Gazeta Edição do Almo-
ço desta quarta-feira, 06, o 
apresentador Thiago Men-
des conversou com o Dire-
tor Presidente da Unimed 
Goiânia, Dr. Sérgio Baioc-

chi Carneiro. Na ocasião, o 
médico falou sobre hábitos 
para manter a saúde do co-
ração em dia. Ainda nesta 
edição, os apresentadores 
Thiago Mendes e Jota So-
brinho conversaram com 

o vereador de Aparecida 
de Goiânia, Gleison Fla-
vio (MDB). Para assistir 
os destaques do Jornal 
Gazeta Edição do Almo-
ço acesse nosso canal no 
YouTube gazetaplay.

Divulgação
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FINS ADMINISTRATIVOS
Projeto de lei permite uso do 
nome afetivo por crianças 
sob guarda provisória

O Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 330/2018, 
do ex-senador Gladson 
Cameli, permite que a 
família adotiva use o 
nome afetivo na inscri-
ção em escolas, planos 
de saúde e instituições 
culturais e de lazer. Esses 
documentos também 
conterão o nome civil da 
criança ou adolescente, 
mas ele deverá ser usado 
apenas para fins admi-
nistrativos internos.

Para os maiores de 
12 anos, o uso imediato 
do nome próprio afeti-
vo precisa ser expressa-
mente consentido por 
eles em audiência.

Na justificativa do 
projeto, Gladson Ca-
meli afirma que o pro-
cesso de adoção é “sa-
bidamente demorado”. 
Permitir que a criança 
já possa adotar o seu fu-

turo nome sem preci-
sar aguardar o fim dos 
trâmites burocráticos é 
uma forma de dar início 
simbólico à “vida nova”.

“É difícil para a crian-
ça iniciar essa nova vida 
e, ao mesmo tempo, 
carregar o peso de uma 
história muitas vezes 
trágica, de solidão e de 
abandono, materializada 
no nome que receberam 
no nascimento. Espe-
cialistas consideram, in-
clusive, ser importante a 
mudança do nome, para 
a própria construção do 
vínculo entre as partes 
dessa família que está se 
formando”, explica Glad-
son. O senador observa 
também que os estados 
de Mato Grosso do Sul, 
Rio de Janeiro e São Pau-
lo já aprovaram leis locais 
com a mesma permissão.

Rota JuRídica

ENEM 2020

Pontos cruciais 
sobre o exame “mais 
desafiador” de todos

Mariana Leal /MEC

Depois de idas e vindas sobre a data das provas, e bem no meio de um novo pico de casos de covid-19 no Brasil, 
está chegando o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2020, marcado para 17 e 24 de janeiro

Paula adamo Idoeta/BBC- 
A prova digital será alguns 
dias depois, em 31 de janei-
ro e 7 de fevereiro.

Vale lembrar que a 
data original do exame era 
novembro de 2020. Após 
resistências iniciais do en-
tão ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, em 
adiar o exame, ele acabou 
sendo transferido para 
este mês de janeiro — a 
despeito de uma enquete 
com os estudantes inscri-
tos ter pedido o adiamen-
to até maio de 2021.

Será um Enem como 
nenhum outro, tanto pela 
necessidade de medidas de 
proteção contra o corona-
vírus - tratando-se de um 
evento que envolve 5,7 mi-
lhões de inscritos pelo país, 
além da equipe organizado-
ra - quanto pela aplicação, 
pela primeira vez, de uma 
prova digital (no computa-
dor) para parte dos alunos, 
em paralelo ao exame tradi-
cional em papel.

Será, também, um 
Enem particularmente 
difícil para os alunos, que 
passaram a maior parte do 
ano letivo longe da escola, 
estudando (os que conse-
guiram) remotamente.

Em junho, uma pesqui-
sa do Conselho Nacional 
da Juventude com 33,6 mil 
jovens apontou que ape-
nas metade deles pretendia 
prestar a prova. Desse gru-
po, 67% diziam não estar 
conseguindo estudar para 
o exame desde a suspen-
são das aulas presenciais. 
E 49% haviam pensado em 
desistir da prova.

A seguir, veja pontos 
importantes que você 
precisa saber sobre o 
exame e as discussões 
políticas e de segurança 
em torno dele:
1. Pressão pelo adiamento

A atual data do Enem 
tem sido questionada por 
uma parcela dos analistas 
de educação, grupos políti-
cos e estudantes.

São dois argumentos: 
primeiro, é para dar mais 
tempo aos jovens se pre-
pararem, sobretudo os 
mais vulneráveis, diante 
da preocupação de que 
se aprofunde a desigual-
dade de acesso ao ensino 
superior; segundo, de que 
o momento de alta nos ca-
sos de covid-19 tornaria o 
Enem perigoso. Isso por-

que os alunos passarão 
muitas horas dentro de 
uma mesma sala com ou-
tras pessoas, e muitos pre-
cisarão pegar transporte 
público para chegar lá.

O secretário de Edu-
cação da Bahia, Jerônimo 
Rodrigues, que mandou 
ofício ao Ministério da 
Educação (MEC) pedin-
do que as provas fossem 
transferidas para maio. A 
Secretaria informa que o 
pedido foi rejeitado.

A União Nacional dos 
Estudantes (UNE) também 
está em campanha pelo 
adiamento, com a hashtag 
#adiaenem no Twitter. “Na 
prática, o que (o presiden-
te) Jair Bolsonaro está fa-
zendo é tirar milhares de 
jovens, sobretudo os oriun-
dos de escola pública, das 
universidades. Primeiro o 
governo não deu assistên-
cia para os estudantes te-
rem aulas remotas, agora o 
MEC quer realizar o Enem 
sem nenhuma segurança”, 
diz a entidade.

O presidente do Inep, 
Alexandre Lopes, afirmou 
em vídeo que “está tudo 
garantido, tudo tranquilo 
para a aplicação da prova” 
em 17 e 24 de janeiro.
2. Medidas de prevenção 
da covid-19

O uso de máscaras du-
rante a prova será obrigató-
rio tanto na sala do exame 
quanto nas dependências 
dos locais de aplicação, 
cumprindo a lei que vigora 
no país desde junho (exce-
to para pessoas com defici-
ências que dificultem esse 
uso). Quem não tiver más-
caras, portanto, não poderá 
fazer o exame.

Leve mais de uma 

máscara, para poder tro-
cá-la a cada duas ou três 
horas. A máscara pode ser 
tirada para tomar água ou 
comer um lanche.

A recomendação é de 
que, ao chegar no local 
da prova, os participantes 
não fiquem conversando 
na entrada da escola - vão 
direto para sua sala, para 
evitar locais que favore-
çam o contágio.

O Inep diz que haverá 
mais salas para a realização 
das provas, para garantir 
mais distanciamento so-
cial entre os participantes, 
e que “há a indicação de se 
possibilitar o máximo de 
ventilação natural e aera-
ção dos ambientes”.

“Investimos mais de 
R$ 69 milhões em medidas 
de segurança relativas ao 
covid-19, para garantir o 
maior espaçamento entre 
os alunos. Vai ter menos 
participante em cada sala. 
A identificação do aluno 
agora vai ser feita do lado 
de fora. Também investi-
mos mais na higienização, 
principalmente das áreas 
comuns, como banheiros e 
corredores”, agregou Lopes, 
presidente do Inep.

Quem é de grupos de 
risco (conforme informado 
ao Inep na inscrição da pro-
va) ficará em salas com um 
número de participantes 
ainda menor que as demais.

“Também vamos dis-
ponibilizar álcool em gel 
para todos os participan-
tes e aplicadores. Tudo 
isso para garantir uma 
aplicação com tranqui-
lidade, com segurança”, 
prosseguiu Lopes.

“Profissionais que irão 
trabalhar nos dias de pro-

va, entre aplicadores, fis-
cais e demais colaborado-
res, também estão sendo 
capacitados por meio de 
cursos a distância, para 
se adequarem às medidas 
de segurança sanitária”, 
afirmou Camilo Mussi, 
também do Inep.
3. E se eu estiver com 
covid-19?

Quem tiver sintomas 
de covid-19 (ou de outras 
doenças infecciosas como 
sarampo, rubéola, varíola e 
gripe) até um dia antes das 
provas pode avisar o Inep 
pela Página do Participan-
te e pedir a reaplicação do 
exame, marcada para 23 e 
24 de fevereiro.

Para fazer o pedido, 
o participante precisará 
apresentar um laudo mé-
dico, que deve ser digitali-
zado e enviado pelo site.

E se a confirmação da 
doença chegar só no dia 
da prova? Daí, o partici-
pante tem de ligar para 
o telefone 0800616161 
para receber orientações 
de como encaminhar seu 
laudo médico e pedir a re-
marcação da prova.
4. Enem Digital

Pela primeira vez, e em 
caráter piloto, o Enem terá 
uma prova que será realiza-
da em computador, em vez 
de papel. Ela será aplicada 
nos dias 31 de janeiro e 7 
de fevereiro para cerca de 
96 mil participantes já ins-
critos nesse formato.

O objetivo, segundo o 
Inep, é ter perto de uma 
prova 100% digital até o 
ano de 2026, o que di-
minuiria as dificuldades 
logísticas de distribuir as 
provas em papel por todo 
o território brasileiro.

Além disso, a prova 
digital permitiria per-
guntas mais abertas e 
interativas, que possibi-
litem outras formas de 
avaliar o aprendizado.

O Enem Digital não será 
realizado em computado-
res pessoais, mas sim em 
computadores específicos, 
dentro de laboratórios de 
informática de instituições 
parceiras do Inep, como 
universidades. Os locais 
das provas serão divulga-
dos pela instituição.

Uso de máscaras será 
obrigatório durante o 
Enem; governo diz que 
haverá álcool em gel nos 
locais da prova.

No programa Gazeta 
Rural desta quarta-fei-
ra, 06, o apresentador 
Saulo Lopes conversou 
com o Leandro Luiz Sti-
val Ferreira, presidente 
do Sindicarne (Sindicato 
da Indústria da Carne de 
Goiás), será ouvido, hoje 
(07), pelo programa Ga-
zeta Rural da TV Gazeta. 
Ele discorrerá sobre as 
tendências da arroba do 
boi no mercado nacio-
nal e internacional. Há 
crescente importação, 
sobretudo pelos países 
asiáticos. É formado em 
Zootecnia pela Pontifí-
cia Universidade Católica 

de Goiás, com pós-gra-
duação em produção de 
ruminantes pela Univer-
sidade Federal de Lavras 
– MG. Foi vice-presiden-
te da Comissão de Pecu-
ária de Corte da FAEG; 
ex-presidente da Asso-
ciação dos Criadores do 
Novilho Precoce, ligada à 
SGPA; ex-diretor da SGPA 
e foi também presidiu a 
Cooperativa dos Produ-
tores de Carne e Deriva-
dos de Gurupi. Para saber 
mais sobre esta entrevis-
ta e os destaques do pro-
grama gazeta rural, aces-
se o YouTube gazetaplay.

Wandell SeixaS  

GAZETA RURAL

Gabriela Korossy/CD
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Plano operacional da 
vacinação contra a Covid-19
Documento define diretrizes que cada área envolvida irá seguir em sintonia 
com o plano do Ministério da Saúde

AgênciA BrAsíliA - Produzido 
pelas subsecretarias de Vigi-
lância à Saúde (SVS) e Aten-
ção Integral à Saúde (Sais), o 
Plano Estratégico e Opera-
cional da Vacinação contra a 
Covid-19 no Distrito Federal 
está finalizado e alinhado 
com o Plano Nacional de 
Imunização do Ministério 
da Saúde. A Secretaria de 
Saúde seguirá o mesmo ca-
lendário e plano de vacina-
ção do Governo Federal.

“O plano traz justamen-
te as diretrizes a serem se-
guidas por cada área da Se-
cretaria de Saúde. Será uma 
campanha com vários seto-
res envolvidos e a Diretoria 
de Vigilância Epidemiológi-
ca tem atuado na interlocu-
ção junto ao Ministério da 
Saúde”, explica Cássio Pe-
terka, diretor de Vigilância 
Epidemiológica da SVS.

Segundo o diretor, o pla-
no foi elaborado em conjun-
to pelas áreas da Secretaria 
de Saúde e mostra que o 
Distrito Federal está prepa-
rado para o início da vacina-
ção tão logo as doses sejam 
disponibilizadas pelo Mi-
nistério da Saúde. Ao todo, 
serão 169 salas de vacina.

“O foco da Secretaria de 
Saúde é vacinar toda a po-
pulação do Distrito Federal 
respeitando a ordem dos 
públicos prioritários. Gran-
de ação da estratégia será na 
Atenção Primária, através da 
organização das salas, força 
de trabalho e inúmeras par-
cerias como com a Fepecs”, 
destaca o coordenador de 
Atenção Primária, Fernando 
Érick Damasceno.

De acordo com ele, so-
mente em 2020 foram apli-
cadas cerca de 3,5 milhões 
de vacinas no DF, o que o co-
ordenador avalia como um 
potencial gigantesco de va-
cinação. “Teremos inúme-
ros desafios, mas trabalha-
remos para fazer a melhor 
campanha de vacinação 
possível”, afirma.

GRUPOS PRIORITÁRIOS
A primeira fase do cro-

nograma de vacinação 
contra a Covid-19 engloba 
trabalhadores da saúde, po-
pulação idosa a partir dos 75 
anos de idade e pessoas com 
60 anos ou mais que vivem 
em instituições de longa 
permanência, como asilos 

e instituições psiquiátricas. 
A segunda fase será para as 
pessoas de 60 a 74 anos.

A terceira fase prevê a 
imunização de pessoas com 
comorbidades que apre-
sentam maior chance para 
agravamento da doença, 
como: portadores de dia-
betes mellitus; hipertensão 
arterial grave; doença pul-
monar obstrutiva crônica; 
doença renal; doenças car-
diovasculares e cerebrovas-
culares; indivíduos trans-
plantados de órgão sólido; 
anemia falciforme; câncer; 
e obesidade grave (IMC≥40).

ESTRUTURA
A Rede de Frio será 

responsável por opera-
cionalizar toda a logística 
de vacinação contra a Co-
vid-19, para tal será envia-
do a todos os núcleos de 
vigilâncias epidemiológi-
cas das regiões de saúde o 
planejamento solicitando 
a necessidade de vacinas, 
seringas, insumos necessá-
rios à vacinação e materiais 
gráficos e de escritório, 
bem como informações do 
quantitativo de servidores, 
a necessidade de motoris-
tas e a relação dos postos 
de vacinação para a rotina.

Serão mobilizados 1,5 
mil profissionais em 169 sa-
las de vacina espalhadas nas 
sete Regiões de Saúde. Todas 
as salas foram equipadas, 
neste ano, com 183 câmaras 
frias científicas para arma-
zenamento de imunobioló-
gicos. Os equipamentos são 
mais modernos que as ha-
bituais geladeiras que antes 
estavam instaladas nas uni-
dades. Elas são capazes de 
sustentar as temperaturas 
exigidas pelos laboratórios 

fabricantes das vacinas, com 
exceção do insumo da em-
presa farmacêutica Pfizer, 
que exige armazenamento a 
-75ºC. O governo do Distrito 
Federal aguarda resultado 
de um processo de compra 
unificada em andamento 
no Ministério da Saúde para 
a compra do equipamento 
que terá capacidade para 
armazenar essas doses.

Com relação a vacina-
ção, o Núcleo de Rede de 
Frio seguirá o cronograma 
de distribuição do MS e o 
quantitativo será distribuído 
às regiões de saúde confor-
me meta populacional a ser 
vacinada mais incremento.

No Distrito Federal, a va-
cinação pública de rotina 
é ofertada à população em 
mais de 169 serviços, sendo 
132 serviços nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), três 
na Atenção Secundária, 17 
nas unidades hospitalares, 
seis nos Centro de Refe-
rência de Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) e quatro 
em outros órgãos públicos, 
dispostos nas sete Regiões 
de Saúde, incluindo salas de 
vacinação fixas e serviços 
de vacinação volante para 
unidades rurais ou unidades 
que não possuem estrutura 
para dispor de uma sala fixa.

O Ministério da Saúde 
anunciou recentemente 
que pretende comprar 330 
milhões de doses de vaci-
nas. Entre as que devem ser 
disponibilizadas pelo Pro-
grama Nacional de Imuni-
zação (PNI) estão: Astra-
zeneca, Coronavac, Pfizer 
e Covax Facility (consórcio 
mundial para aquisição de 
vacinas de outros laborató-
rios). Todas elas são aplica-
das em duas doses.

Dois tempos 
1. O Programa Universitário do Bem – ProBem, que 

substitui o Programa Bolsa Universitária, foi desenvolvido 
pela OVG, com valores maiores e novos critérios, visando 
auxiliar o estudante no desenvolvimento social e econômi-
co por meio de concessão de bolsas de estudos, mediação 
do acesso ao mercado e fomento à participação cidadã para 
alunos universitários socioeconomicamente vulneráveis.

2. A iniciativa do Governo de Goiás vai fornecer auxílio 
no custeio das mensalidades do ensino superior, fazer 
mediação e integração de estudantes em situação de vulne-
rabilidade com órgãos e entidades públicas, organizações 
não governamentais e empresas privadas por meio de um 
Banco de Oportunidades. Os alunos do antigo Bolsa Univer-
sitária, deverão renovar suas inscrições, para adequação aos 
termos do ProBem, sob pena de exclusão.

Bolsistas do ProBem
Quem recebia até 50% do valor da mensalidade no 

Programa Bolsa Universitária, na data da migração para o 
ProBem passará a contar com os mesmos 50% da mensali-
dade no novo programa. Já os bolsistas contemplados com 
bolsa integral no antigo programa, inclusive aqueles que 
tiveram o benefício transferido para parcial em virtude do 
desempenho acadêmico abaixo de 80%, serão migrados 
para o ProBem na condição de bolsista integral, recebendo 
100% do valor da mensalidade.

Vitrine

 Divulgação

EM TEMPO 
Washington Xavier, líder comunitário do Jardim 
Balneário Meia Ponte, visitou o ex-prefeito Iris Rezende, 
quando o homenageou com uma placa, alusiva aos 
seus 62 anos de vida pública que segundo ele, com 
excelência “sempre atento às necessidades do povo, 
Iris foi um grande tocador de obras que trarão mais 
mobilidade e praticidade aos goianienses. Seu legado é 
um orgulho para o povo goiano” conclui Washington

Paulo José

SAÚDE

Divulgação

DESPEDIDA DE 2020 COM ESTILO 
Igor Bezerra e Oslane Macedo receberam 2021 
com os pés na areia, em Trancoso, na Bahia, onde 
alimentaram o amor e curtiram merecido descanso

n VOCÊ SABIA? Maçã 
ajuda a desintoxicar 
o fígado.

n LIQUIDA CERRADO 
– O Shopping Cerrado 
anuncia uma promoção 
com descontos de até 
70%, nas lojas físicas 
e na sua plataforma 
de compras (www.
onstores.com.br). 
Batizada de Liquida 
Cerrado, a promoção 
vai até o dia 10 de 
janeiro. Lembrando que 
o Shopping Cerrado 
oferece estacionamento 
gratuito. 

n VESTIBULAR - Nos 
dias 08 e 09 de janeiro, 
a Estácio Goiás realiza 
o seu Megavestibular, 
oferecendo condições 
especiais para quem 
pretende dar o primeiro 
passo para o ensino 
superior. Os estudantes 
poderão escolher 
cursos de graduação 
disponíveis com até 
60% de desconto, 
durante todo o curso. 
Inscrições pelo telefone 
62 - 36234134 / 62 - 
992934368  ou pelo site 
www.estacio.br 

n NEGÓCIO PRÓPRIO 
- O maquiador 
Rafael Lemos fechou 
2020 celebrando a 
inauguração do Studio 
de Beleza, no Setor 
Marista. Ele que vinha 
há mais de 14 anos de 
profissão, ocupando 
cadeiras de importantes 
salões de Goiânia, 
passou a comandar 
seu próprio templo da 
beleza em um ponto 
nobre da capital

Divulgação/Secretaria de Saúde DF
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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

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

Excelente escolha
A empresária no setor de hotelaria, Vanessa Morales, 
assume a secretaria executiva de Turismo de Goiânia. 
Aplausos para a nova administração da capital

Academia 
A partir deste mês  a  ESPM, 
escola de excelência nas 
áreas de administração, 
marketing, comunicação, 
consumo e negócios 
internacionais, abre a 
sua Academia Nacional 
Pedagógica (ANP). 

Ensino 
Responsável por levar aos 
mais de 1 000 professores 
da instituição o que há de 
mais moderno em técnicas 
de ensino e aprendizagem 
-- para educadores do Ensino 
Médio de todo o país.

Atividades 
Os cursos oferecidos 
pela ANP serão virtuais e 
gratuitos. A primeira rodada 
acontece entre os dias 26 e 
29, quando serão oferecidas 
oito atividades, com temas 
relacionados a planejamento.

Prêmio
Gamificação na educação e 
uso de aplicativos móveis na 
aprendizagem criativa. Serão 
emitidos certificados para os 
professores que realizarem 
75% da carga horária.

SECIJU

Shara rezende/ Governo 
do TocanTinS - A Opera-
ção Presença, que teve o 
objetivo manter a ordem 
e segurança nas unida-
des penais do Estado do 
Tocantins, durante as 
festas de final de ano, 
foi realizada no perío-
do de 3 de dezembro a 
3 de janeiro, resultando 
na realização de revis-
tas, apreensão de armas 
artesanais e de objetos 
ilícitos. A Operação foi 
planejada e executada 
pela Superintendência 
de Administração dos 
Sistemas Penitenciário 
e Prisional da Secretaria 
de Estado da Cidadania e 
Justiça (Seciju).

 “A Operação Presen-
ça teve a finalidade de 
proporcionar segurança 
para pessoas privadas de 
liberdade que estão no 
regime fechado, ou seja, 
que estão sob a custódia 
do Estado em unidades 
penais, para assim per-
manecermos ofertando 
condições para a harmô-
nica integração social 
dos custodiados no am-
biente carcerário, como 
também para continuar 
promovendo assistência, 
conforme a Lei de Execu-
ção Penal, com o intui-
to de prevenir o crime e 

orientar o retorno à con-
vivência em sociedade”, 
explicou o superinten-
dente de Administração 
dos Sistemas Penitenci-
ário e Prisional, Orleanes 
de Sousa Alves.

Durante os 30 dias da 
Operação, foram realiza-
das 64 revistas gerais e 
124 revistas inopinadas 
(inesperadas), durante 
esses procedimentos fo-
ram encontrados 155 fa-
cas artesanais/chunchos, 
31 pedaços de barras de 
ferro e 17 aparelhos de 
celulares. Foi realizada a 
contagem nominal das 
pessoas privadas de li-
berdade custodiadas e 
foram feitas rondas na 
área perimetral das uni-
dades penais.

“Também foram en-

contrados um túnel e 
dois buracos iniciados na 
estrutura da cela, dian-
te disso foi instaurado 
Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) para 
averiguar quem são as 
pessoas privadas de li-
berdade envolvidas nas 
ações. Destaco que ope-
rações como a Presença, 
com vistas na promoção 
da segurança, manuten-
ção da ordem e com a fi-
nalidade da execução de 
políticas públicas para o 
adequado cumprimen-
to de pena da pessoa 
custodiada, são feitas 
frequentemente nas uni-
dades penais do Estado 
por equipe de Policiais 
Penais capacitados para 
tais atividades”, finalizou 
o superintendente.

Operação da Polícia Penal 
finaliza com apreensões de 
objetos ilícitos encontrados 
em unidades prisionais
A Operação foi planejada e executada pela Superintendência de Administração dos 
Sistemas Penitenciário e Prisional da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça

ADAPEC

Tocantins vacina mais de 4,1 milhões 
de bovídeos contra aftosa e rebanho 
supera os 9 milhões de animais

A Agência de Defesa 
Agropecuária (Adapec) 
divulgou nesta quarta-
-feira, 6, o índice vacinal 
da segunda etapa da 
campanha de vacinação 
contra febre aftosa, onde 
foram vacinados 4.169.723 
bovídeos, de um total de 
4.277.206 em idade vacinal 
(24 meses), perfazendo 
um percentual de 97,48%. 
Em virtude da pandemia, 
a declaração de vacinação 
contra febre aftosa 
encerrou no último dia 31.

Os dados da 
campanha revelaram que 
o rebanho tocantinense 
de bovídeos, incluindo 
os animais adultos, 
bateu um novo recorde, 
chegando a 9.091.469 

animais, distribuído em 
55.118 propriedades 
rurais. Os municípios 
que concentram o maior 
número de animais são: 
Araguaçu, com 380.349 
bovídeos; seguido por 
Formoso do Araguaia, 
com 316.381; em terceiro 
aparece Araguaína, com 
251.515; Peixe, com 
226.741; e Sandolândia, 
com 202.745 animais.

O responsável 
técnico pelo Programa 
Estadual de Erradicação 
e Prevenção da Febre 
Aftosa, João Eduardo Pires, 
explica que o produtor 
que deixou de vacinar o 
rebanho deve procurar o 
escritório da Adapec para 
pegar uma autorização 

de compra de vacina e 
agendar uma data para 
que os técnicos façam 
o acompanhamento da 
vacinação na propriedade 
e, posteriormente, devem 
declarar a vacinação à 
Adapec. Em caso negativo, 
serão notificados pelo órgão 
para que façam a vacinação.

Vale ressaltar que a 
multa para quem não 
vacinou é de R$ 5,32 por 
animal não vacinado 
e mais R$ 127,69 por 
propriedade não 
declarada. Além disso, o 
produtor fica impedido 
de fazer a movimentação 
do rebanho até a 
regularização da vacina.

Welcton de oliveira/
Governo do tocantins

Parabéns Paulinho Bauab
O ilustre aniversariante desta quinta-feira é o consagrado jornalista e talentoso 
músico, pianista dos mais famosos, Paulinho Bauab, da cidade de Catanduva, em 
Sâo Paulo. Os cumprimentos da equipe de Hércules Dias

Seciju/ Governo do Tocantins
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE CORUMBAÍBA - 
DISTRITO DE MARZAGÃO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO 

DE NOTAS E ANEXO DE MARZAGÃO-GO

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

QUADRA Nº 13-A, situado na Rua 
Olímpio Pereira Machado, Centro, 
nesta cidade, contendo os seguintes 
limites e confrontações: 10,80m de 
Frente para a Rua Olímpio Pereira 
Machado, pelo Lado Direito, 13,80m 
confrontando com o Lote nº 1-B; pelo 
Fundo, 10,80m confrontando com o 
Lote nº 1-C; e, pelo Lado Esquerdo, 
13,80m confrontando com a Rua Ju-
lieta Cândida da Costa, perfazendo a 
área de 149,04m2”; “LOTE nº 1-B, da 
QUADRA Nº 13-A, situado na Rua 
Olímpio Pereira Machado, Centro, 
nesta cidade, contendo os seguintes 
limites e confrontações: 10,80m de 
Frente para a Rua Olímpio Pereira 
Machado, pelo Lado Direito, 13,80m 
confrontando com o Lote nº 2; pelo 
Fundo, 10,80m confrontando com o 
Lote nº 1-C; e, pelo Lado Esquerdo, 
13,80m confrontando com o Lote nº 
1-A, perfazendo a área de 149,04m2”; 
e “LOTE nº 1-C, da QUADRA Nº 13-
A, situado na Rua Julieta Cândida 
da Costa, Centro, nesta cidade, 
contendo os seguintes limites e con-
frontações: 22,20m de Frente para a 
Rua Julieta Cândida da Costa, pelo 
Lado Direito, 21,60m confrontando 
com os Lotes nºs 1-A e 1-B; pelo Fun-
do, 22,20m confrontando com o Lote 
nº 2; e, pelo Lado Esquerdo, 21,60m 
confrontando com a Rua do Gado, 
perfazendo a área de 479,52m2”; con-

forme planta e memorial descritivo 
que faz parte do integrante Decreto 
nº 361/2020, expedido em 30 de de-
zembro de 2020. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se 
este edital será publicado em jornal 
local, por 3 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias contados 
da data da última publicação, tudo  
nos termos do Art. 19 da citada Lei 
Federal nº 6.766. 

O bacharel DANILLO DE 
SOUSA MACHADO, Oficial 
Respondente do Registro de 
Imóveis do Distrito Judiciário 
de Marzagão, Comarca de 
Corumbaíba, Estado de Goi-
ás. FAZ SABER a todos os 
interessados que MERCIA 
BRAGA FERREIRA, brasilei-
ra, solteira, do lar, portador da 
Cédula de Identidade RG. nº 
5814694-SSP/GO, inscrita no 
CPF/MF 757.380.401-63, re-
sidente e domiciliada na Rua 
Adelino Vicente Neto, Nº 98, 
Centro, Marzagão-GO, depo-
sitou nesta serventia os docu-
mentos necessários exigidos 
pelo Art. 18 da Lei Federal nº 
6.766 de 19 de dezembro de 
1979, para a averbação do 
DESMEMBRAMENTO do 

imóvel denominado “Lote nº 
1 (um), da quadra 13-A, com 
área de 777,60m2 (setecen-
tos e sessenta e sete me-
tros e sessenta centímetros 
quadrados) sendo: 21,60 
metros de Frente para na 
Rua Olimpio Pereira Macha-
do; 21,60 metros de Fundos 
confrontando com a Rua do 
Gado; 36,00 metros de Lateral 
Direita confrontando com o 
Lote nº 02; e 36,00 metros de 
Lateral Esquerdo confrontan-
do com a Rua 2 (dois), Ma-
triculado sob o nº 241, no 
Registro de Imóveis do Dis-
trito Judiciário de Marzagão, 
Comarca de Corumbaíba, Es-
tado de Goiás. O DESMEM-
BRAMENTO passará a de-
nominar-se “LOTE nº 1-A, da 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
AUTO  PECAS  E  DESMANCHE
CASTRO  LTDA  -  ME,  CNPJ/CPF  n°
11.434.841/0001-23, torna público que
esta requerendo da Agência Municipal
do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Renovação  L icença  Ambiental
Simplificada processo 70937389 para a
seguintes  atividades  :  comércio  a
varejo  de peças e  acessórios  usados
para veiculos automotores,  localizado
na Rua Luiz  de  Matos,  Número  560,
Quadra 186, Lote 21, Setor Sudoeste,
Goiânia-GO CEP: 74.303-010.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
HIGOR ANTUNES MARQUES PALMEIRA 7003454416, CNPJ/CPF n°
32.859.484/0001-15, torna público que requereu da Agência Municipal
do  Meio  Ambiente  -  AMMA  de  Goiânia  a  Licença  Ambiental  de
Instalação e Operação para as seguintes atividades : recuperação de
materiais  não  especificados  anteriormente  ,  comércio  varejista  de
outros  produtos  não  especificados  anteriormente  ,  localizado  na
Avenida circular, Número 1654, Quadra 129A, Lote 04, Parque Oeste
Industrial, Goiânia-GO, CEP: 74.375 – 180.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
JEFFERSON  DA  COSTA  OLIVEIRA  09132179642 ,  CNPJ /CPF  n°
34.612.928/0001-49, torna público que requereu da Agência Municipal do Meio
Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação para
as  seguintes  atividades:  serviços  de  manutenção  e  reparação  mecânica  de
veiculos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos
automotores, localizado na Rua C74, Número 209, Quadra 172, Lote 10, Setor
Sudoeste, Goiânia-GO, CEP: 74.303–040.

INNOVAPHARMA  LABORATORIO  E  MANIPULACAO  LTDA,  CNPJ/CPF  n°
28.846.752/0001-97, torna público que esta requerendo da Agência Municipal do
Meio  Ambiente-AMMA a  Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para  as
atividades: comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de
fórmulas, atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades
para  atendimento  a  urgências,  serviços  de  vacinação  e  imunização  humana,
atividades de atenção ambulatorial  não especificadas anteriormente,  laboratórios
clínicos, atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não
especificadas  anteriormente,  atividades  de  enfermagem,  atividades  de
profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente, outras atividades
de  atenção  à  saúde  humana  não  especificadas  anteriormente,  atividades  de
fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio,
empresa localizada: Rua 237, Número 798, Quadra 13, Lote 28E, CEP: 74.535-270,
Goiânia-GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A  Marajoara  Industr ia  de  Lat ic ínios  LTDA  CNPJ :
24.849.580/0001-54,  torna  publico  que  recebeu  da  Secretaria  de
Estado de  Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- SEMAD a
Licença de Instalação Proc.n°2053/2020,  Licença 751/2020 para a
atividade  de Tratamento e Destinação de Biosólidos, localizada na
Rua Rod.BR153 lt01-a, Expansão Industrial. Hidrolândia-GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

IVETE MEDEIROS GOMES HOTEL’S E IMOVEIS

Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, licença ambiental de Instalação e de 
Funcionamento referente a uma lavanderia do Município 
de Rio Quente, Estado de Goiás. Este aviso foi publicado 
conforme a Resolução CONAMA 006/86.

EDITALDECONVOCAÇÃO
JOÃO PEREIRA DUTRA – CPF: 373.161.841-91, RONEIDE
BENEDITO ANTÔNIO – CPF: 564.847.391-53, JOÃO PAULO
PEREIRA BRAGA – CPF: 944.194.341-04, sócio fundadores e
membros da Comissão de Provisória da e membros da Associação
Renovadora Quilombo do Mesquita – AREQUIM, que respondem
interinamente pela entidade conforme determinação do art. 18, III e
parágrafo II do Estatuto da Assembleia Geral do dia 08/01/2021,
conjuntamente com os sócios fundares, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
BRAGA – CPF: 253.079.751-04 , SANDRA PEREIRA BRAGA – CPF:
539.603.351-72, ALDENIO LISBOA DA COSTA – CPF:
984.065.581-72 , DIVINO XAVIER DA SILVA – CPF: 623.113.011.87,
ALEIXO NETO DA COSTA – CPF: 649.477.421-00, WILSON
TEIXEIRA MAGALHÃES - CPF: 020.230.301-29, ARLINDO
BENEDITODACOSTA – CPF: 818.971.621-20, usando das atribuições
que lhes confere o estatuto da associação que denomina um prazo
máximo prazo máximo de 30 dias para as eleições convidam todos os
associados para uma Assembleia Geral, onde serão discutidos e
deliberados os seguintes assuntos: 1) Destituir os membros da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal; 2) Eleição e Posse de nova Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal nos termos art. 16, parágrafo 1º e
principalmente, conforme art. 17 ,Inciso I. Assembleia Geral será
realizada no dia 23 de janeiro de 2021 no salão da Capela de Nossa
Senhora da Abadia, Quilombo Mesquita, com a primeira convocação às
14:00hs de amanhã e segunda convocação as 14:30h, com qualquer
número de associados presente, conforme estatuto, com prazo para
terminoàs16:00hs.

QuilomboMesquita, dia06 de janeiro–CidadeOcidental - GO
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Edgar gosta do clipe 
de Fio, e Malu fala mal do 
rapaz para o marido. Ernes-
to dá aula para os alunos 
do Cora Coralina com a 
ajuda de Juca e Lica. Ellen 
e Jota começam a ensinar 
as crianças carentes. Benê 
e Guto escolhem as músi-
cas que irão tocar em suas 
provas de habilidade. Key-

la se lembra do aniversário 
de Tato e decide fazer uma 
festa surpresa. Tina sai de 
casa abalada com o es-
tado de Mitsuko. Clara vê 
Fio entrosado com Taís. 
Benê agradece a Guto por 
sua ajuda durante a prova. 
Roney busca Tato no lo-
cal da prova e os dois são 
abordados por Aldo.

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Carol tenta convencer Taís 
a ser modelo da coleção de 
roupas de Lino. Chico fica 
emocionado ao ver Maria 
Adília. Alberto diz a Eric que 
Dionísio precisa ser interdita-
do. Alberto visita Samuel no 
hospital. Doralice liga para 
Quirino e avisa que está em 
um convento. Dionísio com-
parece à celebração de Hélio 
pelo cargo de vice-presiden-

te da empresa. Mila des-
mente Hélio, afirma que não 
aprova suas atitudes e que 
não aceita se casar com ele. 
Arruda invade o quarto de 
Samuel. Arruda tenta aca-
bar com a vida de Samu-
el, mas é surpreendido por 
Cassiano e preso pelo agen-
te Lira. Juliano observa Hélio 
indo em direção ao carro 
dos capangas.

Aparício se preocupa com 
a possibilidade de o Con-
selho aprovar a intenção da 
filha de transformar o Grand 
Bazzar em um lugar de 
caridade. Rebeca conseg-
ue o suposto endereço de 
Aparício. Giovanni comenta 
com Shirlei que acredita em 
Aparício quando ele diz que 

não tem nada a ver com o 
desaparecimento de Guido. 
Bruna se exalta ao saber 
que Giovanni beijou Camila. 
Rebeca se penaliza com o 
estado do barraco em que 
Aparício finge morar. Poli-
ciais informam a Nair que 
Apolo sofreu um acidente e 
está desaparecido. 

A cantora Negra Li tam-
bém participa da premiação 
e concede entrevista assim 
que chega à festa. A repórter 
diz que além da música, 
também é fã do cabelo 
dela. Negra Li diz que por 
nada alisaria as madeixas. 
Pata fica feliz com o que as-
siste na TV. Enquanto isso, 

Miguel consegue entrar no 
porão do orfanato Raio de 
Luz. Valentina diz que irá 
levar Gabriela para encon-
trar Miguel. Cintia pede para 
José Ricardo autorizar ela 
a mandar as crianças para 
um acampamento de férias. 
Duda pede para ir junto com 
as chiquititas.

Bibi acredita que a inti-
mação que recebeu seja por 
causa de Rubinho. Elvira diz a 
Bibi que ficou interessada por 
Sabiá. Garcia explica como 
Heleninha pode se comuni-
car com Yuri. Silvana decide 
ir para a empresa e fica ner-
vosa quando vê o talão de 
cheques. Rubinho conta a Bibi 
que Zeca foi preso e um ami-
go de Sabiá irá incriminá-lo 
ainda mais. Zeca é avisado de 
que receberá a visita de uma 
mulher à noite, e ele acredi-
ta ser Jeiza. Ivana conversa 

com Te sobre as mudanças 
que estão ocorrendo com ela. 
Cândida mente para não rev-
elar a Nazaré que não contou 
a Jeiza sobre Zeca. Ruy vai 
atrás de Ritinha na casa de 
Edinalva. Bibi confessa a Caio 
que incendiou o restaurante. 
Irene afirma a Mira que não 
desistirá de Eugênio. Ruy brin-
ca com Ruyzinho. Mere volta 
para saber notícias do filho, 
e Abel discute com ela. Cân-
dida estranha a irritação de 
Edinalva ao saber que Mere 
irá dormir na casa de Nazaré.

– Mãe, me dá 1 real para eu dar 
a um velhinho que esta gritando 

lá na rua? – pede o menino.
A mãe, comovida com o gesto, pega a 
carteira e entrega o dinheiro prontamente:
– Que bondade sua, meu filho. 
Mas o que ele está gritando?
– Olha o sorvete!

TEIXEIRA MENDES CONTA

INGREDIENTES
1 Kg de camarão 
branco limpo
Azeite de oliva
2 dentes de alho 
picados ou amassados
Sal a gosto
1 cebola média picada
1 tomate grande 
picado
Salsinha e coentro 
a gosto
1 copo de requeijão 
cremoso
1 vidro pequeno 
de leite de coco
2 kg de mandioca
2 colheres de sopa 
de leite em pó
1 copo (200ml) 

de manteiga
de garrafa

MODO DE PREPARO
Descasque as 
mandiocas e coloque 
para cozinhar com um 
pouco de sal.
Escorra a água, 
reserve 1 copo do 
caldo de cozimento.
Amasse a mandioca 
ainda morna, tire os 
fiapos.
Leve ao fogo baixo 
para fazer um purê, 
junto com o leite em 
pó diluído na água do 
cozimento reservada e 
a manteiga de garrafa 

(pode ser substituída 
por 2 ou 3 colheres 
de manteiga ou 
margarina). Acerte o sal 
e reserve. Leve ao fogo 
uma panela com um 
fio de azeite, a cebola, 
o alho e o tomate 
picados para refogar.
Junte o camarão, 
acerte o sal e deixe 
refogar em fogo 
baixo por cerca de 10 
minutos. Acrescente 
o leite de coco, a 
salsinha e o coentro e 
deixe refogar mais uns 
5 minutos. Acrescente 
o requeijão e mexa 
bem. Dependendo 

do camarão pode 
soltar muita água, 
principalmente se 
não for fresco, então 
se ficar muito ralo, 
engrosse com um 
pouco de farinha 
de trigo diluída em 
um pouco de água. 
Verifique o sal 
e retire do fogo.
Em um refratário 
fundo, disponha uma 
camada fina do purê 
de mandioca, uma do 
creme de camarão e 
finalize com o purê.
Leve ao forno por 
uns 15 minutos 
para gratinar.

ESCONDIDINHO DE CAMARÃO

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

CORREDORC
O

FN
UPODEREST

GO
A

R
ROTIRCSE

D
OCILBUPE

AN
APLANOIÇ
MRÃ
AMIZADEEO
RT
DGREVE

OH
ÃAL
ÇII
AEOBC
RIDÃR
ENADI
PDCRT
UUEI
SSPC

PTEA
ARM
NIO
OAF

Por trás das grades
As prisões podem servir de PANO de 
fundo para histórias de rEDENÇÃO, 
SUPErAÇÃO e PErDÃO. A INDÚStrIA 
do Cinema sempre se interessou em con-
tar as histórias daqueles que estão por 
trás das grades — independentemen-
te do motivo que os colocou lá. Algumas 
dessas histórias foram verdadeiros su-
cessos de bIlhEtErIA e CrÍtICA e fize-
ram com que o PÚblICO se identificas-
se com cada um desses personagens. 
Alguns dos filmes que figuram nessa 
lista são:

•	“Um	Sonho	de	Liberdade”	(1994):	um	
homem acusado injustamente prepa-
ra um impressionante PlANO de FUGA. 
Baseado em CONtO do ESCrItOr 
Stephen King;

•	“Alcatraz	—	Fuga	Impossível”	(1979):	
Clint Eastwood estrela essa história 
sobre um homem que tenta fugir de uma 
das prisões mais famosas do mundo.

•	 “Fome”	 (2008):	 baseado	 em	 fatos	
reais, o filme de estreia do diretor Steve 
McQueen conta a história de Bobby 
Sands, homem que liderou uma radical 
GrEVE de FOME dentro de uma CADEIA.

•	“À	Espera	de	Um	Milagre”	(1999):	neste	
DrAMA, indicado a quatro Oscars, um 
policial cria uma relação de AMIZADE 
com um homem que está no COrrEDOr 
da morte e, supostamente, possui 
PODErES sobrenaturais.

 N E h E E F X G w R h
 T T Y G M M B F R F G
 C O R R E D O R R h C
 R D L Y F N N N Y D O
 F B T D G E N L N M N
 G U Y P O D E R E S T
 R N G F N L T T L E O
 F B L A N T D h F Y E
 R R L N N L R F G T R
 E C L R O T I R C S E
 B M F L L G T Y T F D
 D O C I L B U P B T E
 N F M G T N N D A N N
 A R S P L A N O I T Ç
 M R M B D N N C R T Ã
 A M I Z A D E D E G O
 R L N D R C N B T Y D
 D D T C G R E V E F E
 C O N G L N T B h G G
 E Ã Y N A C E F L T R
 Y Ç R N I h Y G I G N
 G A B L E T O T B N C
 Y R I C D T Ã M S D R
 F E N D A N D G E T I
 N P D T C Y R h h L T
 N U U R N T E h A T I
 D S S N D T P F L T C
 P L T M C F N N E D A
 A C R I D T T M N R N
 N N I D R L O N F M C
 O N A T M F E T S N T

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

“A justiça é 
cega, mas a 
injustiça todo 
mundo vê.”

Será importante 
se colocar no lu-
gar do outro para 
entender os pro-

jetos ou as ideias trazidas 
por uma pessoa significa-
tiva. A pessoa tocada está 
avaliando os movimentos fi-
nanceiros e também as suas 
verdadeiras possibilidades.

Você está ava-
liando as mudan-
ças que deseja 
realizar no traba-

lho, contudo os resultados 
no trabalho são benéficos e 
agregam crescimento. O seu 
esforço é recompensado. 
Tome decisões que lhe tra-
gam leveza e liberdade.

Fica em destaque 
o bem-estar e o 
céu pede amadu-

recimento para desenvolver 
os seus talentos. Será impor-
tante assumir responsabilida-
des por meio do seu conheci-
mento. Os afetos com filhos 
e na relação amorosa estão 
sendo reciclados.

É um bom dia 
para organizar 
assuntos fami-

liares e questões destinadas 
ao imóvel. O céu traz bons 
resultados com investimen-
tos, principalmente heran-
ças e seguros. A experiência 
recicla os seus projetos e as 
suas ideias.

Uma pessoa sig-
nificativa está 
disposta a ex-

pressar informações e notí-
cias com você e com pes-
soas do convívio. A conversa 
traz seriedade e expõe as 
responsabilidades. Você está 
aberto a mudanças e novos 
rumos profissionais.

Será importante 
assumir as ré-
deas financei-

ras e fazer acordos que ge-
ram resultados estruturais. 
O céu traz uma nova fase 
no trabalho, com maiores 
atribuições. É preciso am-
pliar a sua visão e as suas 
crenças profissionais.

É um dia para 
assumir respon-
sabilidades com 

consciência do seu potencial 
e também com uma nova 
performance em relação às 
suas posturas. Tenha atenção 
com a imagem que você vem 
passando e busque promover 
mudanças e novos rumos.

Haverá uma per-
cepção madura 
de como pode e 

deve atuar em família. Novos 
projetos em família podem 
mexer com o seu emocional, 
mas são importantes para 
amadurecer as relações. 
Você observa em silêncio as 
reações de uma pessoa.

É um dia ótimo 
para promover 
reuniões ou dividir 

informações com pessoas 
que contribuem com os pro-
jetos. Haverá a oportunidade 
de organizar as ideias e ava-
liar o comprometimento de 
cada um. A rotina e o traba-
lho passam por mudanças.

É um dia de re-
sultados do seu 
esforço e da sua 

dedicação. O céu traz novos 
cargos e novas atribuições. 
A equipe de trabalho está 
motivada a renovar as ideias 
e a performance profissio-
nal. É preciso acreditar mais 
em seu potencial.

É um dia de resul-
tados do seu es-
forço e da sua de-
dicação. O céu traz 

novos cargos e novas atribui-
ções. A equipe de trabalho 
está motivada a renovar as 
ideias e a performance pro-
fissional. É preciso acreditar 
mais em seu potencial.

As responsabilida-
des financeiras para 
desenvolver proje-

tos elaborados precisam ser 
conduzidas com comprome-
timento. Exercite o desapego 
de ideias ultrapassadas. Se 
estiver flexível, haverá a opor-
tunidade de conduzir novas 
oportunidades financeiras.

Garfield
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