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“A música dele era pura alegria,” famosos 
lamentam a perda do ícone Genival Lacerda
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JUSTIÇA & CIDADANIA

STF decide que vacina contra 
covid-19 deve ser obrigatória

Fotos: Divulgação

Os ministros também decidiram, por 
unanimidade, que pais são obrigados a levar 
os filhos para serem vacinados de acordo 
com o calendário infantil de imunização, 
independentemente de convicções filosóficas

Prefeitura de Goiânia abre período 
de matrículas para novatos

EDUCAÇÃO

O governo de São Paulo anunciou, na quinta-feira (07/01), os resultados dos testes 
de eficácia da CoronaVac, a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac que está 
sendo desenvolvida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan

CORONAVAC

Vacina do Butantan tem 78% de 
eficácia; entenda tudo o que se sabe

Getty Images

TOCANTINS
Fruto das ações 
realizadas em 2020, Meio 
Ambiente inicia o ano 
com resultados positivos

SAÚDE
Com inauguração de 
UPA, moradores da região 
central de Águas Lindas 
de Goiás terão ainda mais 
qualidade de vida

Divulgação

Divulgação



Sexta-feira, 8 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Geral

“A música dele era pura alegria,” famosos 
lamentam a perda do ícone Genival Lacerda

O cantor e compo-
sitor Genival Lacerda 
morreu aos 89 anos, no 
Recife, em decorrência 
de complicações da Co-
vid-19, nesta quinta-feira 
(7) . Artistas e políticos 
lamentaram, nas redes 
sociais, a morte do pa-
raibano e a prefeitura de 
Campina Grande, cidade 
natal de Genival, decre-
tou luto de três dias.

O artista foi interna-
do no dia 30 de novem-
bro de 2020, no Hospi-
tal Unimed I, na Ilha do 
Leite, na área central da 
capital pernambucana. 
Com Covid-19, ele foi le-
vado para a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI).
No dia 4 de janeiro, 

Genival Lacerda teve 
uma piora no quadro de 
saúde, segundo o bo-
letim divulgado pela fa-
mília. Na quarta (6), a fa-
mília havia iniciado uma 
campanha de doação de 
sangue para o cantor.

A notícia da morte do 
cantor paraibano e ícone 
do forró Genival Lacer-
da, foi recebida com tris-
teza no meio artístico.

Nas redes sociais, ar-
tistas lamentaram e res-
saltaram a importância de 
Genival Lacerda para a 
música popular brasileira.

“A música de Genival 

Lacerda era pura alegria. 
Queria agradecer por 
cada sorriso. Sinto mui-
tíssimo que ele vá em-
bora assim. Um abraço 
carinhoso para a família”, 
publicou a cantora Da-
niela Mercury no Twitter.

O rapper Marcelo D2 
lembrou da postura do 
cantor ao dançar. “Essa 
é a imagem que fica para 
mim de Genival Lacerda. 
Essa dança dele com a 
mão na barriga me faz 
lembrar a alegria do Bra-
sil, me conecta muito 
com meus antepassados 
e me trás uma sensação 
boa de felicidade. Que 
descanse em paz.”

STF decide que vacina contra 
covid-19 deve ser obrigatória

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br
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Os ministros também decidiram, por 
unanimidade, que pais são obrigados a levar 
os filhos para serem vacinados de acordo 
com o calendário infantil de imunização, 
independentemente de convicções filosóficas

Na tarde de quin-
ta-feira, 7, o plenário do 
STF decidiu que o Estado 
pode determinar aos ci-
dadãos que se submetam, 
compulsoriamente, à va-
cinação contra doenças 
infecciosas, dentre elas, a 
covid-19. No entanto, para 
o colegiado, o Estado não 
pode adotar medidas inva-
sivas, aflitivas ou coativas. 
Por maioria, os ministros 
fixaram a seguinte tese:

I - A vacinação com-
pulsória não significa va-
cinação forçada, facultada 
sempre a recusa do usuá-
rio, podendo, contudo, ser 
implementada por meio 
de medidas indiretas, as 
quais compreendem, den-
tre outras: a restrição ao 
exercício de certas ativi-
dades ou à frequência de 
determinados lugares, 
desde que previstas em lei 
ou dela decorrentes e:

Tenham como base 
e evidência científica 
e análises estratégicas 
pertinentes;

Venham acompa-
nhadas de ampla infor-
mação sobre eficácia, 
segurança e contraindi-
cações dos imunizantes;

Respeitem a dignidida-
de humana e os direitos 
fundamentais das pessoas;

Atendam os critérios 
de proporcionalidade e 
razoabilodade;

Sejam as vacinas 
distribuídas universal e 
gratuitamente;

II - Tais medidas, com 
as limitações acima ex-

postas, podem ser im-
plementadas tanto pela 
União, como pelos Es-
tados, DF e municípios, 
respeitadas as respectivas 
esferas de competências. 

Em tema similar, os 
ministros decidiram, por 
unanimidade, que pais são 
obrigados a levar os filhos 
para serem vacinados de 
acordo com o calendário 
infantil de imunização, in-
dependentemente de con-
vicções filosóficas. A tese 
estabelecida foi a seguinte:

“É constitucional a obri-
gatoridade de imunização 
por meio de vacina que, 
registrada em órgão de vi-
gilância sanitária: (i) tenha 
sido incluída no programa 
nacional de imunizações; 
(ii)  tenha sua aplicação obri-
gatória determinada em lei 
ou; (iii) seja objeto de deter-
minação da União, Estado 
e municípios, com base em 
consenso médico-científico. 
Em tais casos, não se carac-
teriza violação à liberdade de 
consicência e de convicção 
filosífica dos pais e respon-
sáveis, nem tampouco ao 
poder familiar”. 

ENTENDA OS CASOS
As ações foram ajuiza-

das por partidos políticos 
que tem pedidos antagôni-
cos. O PDT - Partido Demo-
crático Trabalhista requer 
que o Supremo fixe a orien-
tação de que compete aos 
Estados e aos municípios 
determinarem a realização 
compulsória de vacinação 
e outras medidas profiláti-

cas no combate à pande-
mia da Covid-19, “desde 
que as medidas adotadas, 
amparadas em evidên-
cias científicas, acarretem 
maior proteção ao bem ju-
rídico transindividual”.

O recurso também 
apregoado para julga-
mento tem origem em 
ação civil pública ajuizada 
pelo MPSP contra os pais 
de uma criança, a fim de 
obrigá-los a regularizar a 
vacinação do seu filho. Por 
serem adeptos da filosofia 
vegana e contrários a inter-
venções médicas invasivas, 
eles deixaram de cumprir 
o calendário de vacinação 
determinado pelas autori-
dades sanitárias.

PELA 
OBRIGATORIEDADE 
DA VACINA

Na sessão de ontem, 
votou o relator da ADIns, 
o ministro Ricardo Lewa-
ndowski pela legitimida-
de da vacinação obriga-
tória, desde que não haja 
imposições em relação à 
integridade física e mo-
ral dos recalcitrantes, o 
que violaria os direitos à 
intangibilidade, à invio-
labilidade e à integridade 
do corpo humano. 

Barroso explicou que 
o caso envolve a pondera-
ção de dois pilares funda-
mentais: de um lado está 
a liberdade de consciên-
cia e do outro lado estão 
os direitos da coletivida-
de à vida e à saúde. 

Migalhas

EDUCAÇÃO

Prefeitura de Goiânia abre período 
de matrículas para novatos

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação (SME), abriu na  
terça-feira, 5, o período 
de matrículas para alu-
nos novatos na rede mu-
nicipal de ensino. Para 
2021, serão oferecidas 
14.576 vagas no Ensino 
Fundamental e 8.244 
na Educação de Adoles-
centes, Jovens e Adultos 
(Eaja), totalizando 22.831 
vagas. A gestão amplia, 
neste ano, a oferta em 

mais de 4 mil vagas em 
relação a 2020.

A pré-matrícula onli-
ne para o Ensino Funda-
mental e Eaja será feita 
por meio do endereço 
eletrônico >www.sme.
goiania.go.gov.br<, na 
aba “Matrícula Web”, a 
partir das 8h. Para efeti-
var a matrícula na escola, 
após a vaga disponibi-
lizada, pais ou respon-
sáveis terão até dez dias 
úteis para comparecer 
à respectiva instituição 

apresentando seus pró-
prios documentos pesso-
ais e do educando.

Caso não haja vaga dis-
ponível na escola inicial-
mente desejada, o Sistema 
apresentará outras institui-
ções que atendam à turma 
e modalidade indicadas, 
preferencialmente na re-
gião onde a família reside. 
Importante destacar que 
não há fila de espera no En-
sino Fundamental ou Eaja.

luciana goMides/
secoM -go

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ItátIla Moura - No Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta quinta-feira, 
07, o apresentador Thia-
go Mendes conversou 
com o empresário, Ama-
rildo Pires. Na ocasião, o 
proprietário da Estância 
Tamburil falou sobre o 
sucesso da Live Solidária 
realizada no ano passa-
do em parceria com a 
TV Gazeta. Recebemos 

também o Diretor de 
DVDs musicais e Sócio-
-proprietário da AT+G 
Produções, Anselmo 
Troncoso. Anselmo é um 
dos mais importantes e 
influentes diretores do 
Brasil, esteve à frente das 
lives que bateram recor-
de mundial de acessos 
simultâneos (1º- Marília 
Mendonça - 3,3 milhões 
/ 2º Jorge & Mateus - 3,16 

milhões / 4º Gusttavo 
Lima - 2,76 milhões). 
Ainda nesta edição, os 
apresentadores Thiago 
Mendes e Jota Sobrinho 
conversaram com o ve-
reador de Aparecida de 
Goiânia, Lelis Pereira 
Rodrigues. Para assistir 
os destaques do Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço acesse nosso canal 
no YouTube gazetaplay. 

Divulgação/Secom/GO
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HERANÇA MALDITA 

O ex prefeito de Itumbiara Zé An-
tônio, deixa dívida de mais de R$ 29 
milhões de reais na prefeitura. 

Não abriu edital no tempo apto a lei 
Aldir Blanc(Cultura); o município pode 
deixar de receber mais de R$ 723 mil re-
ais, que era pra ajudar os artistas, um  dos 
grupos mais afetados pelo COVID 19. 

Pagou os comissionados e deixou os 
aposentados sem receber o dinheiro, 
que na maiorias das vezes é para com-
prar medicamentos. 

A cidade ficou no último mês do 
ano 2020, sem limpeza urbana por falta 
de combustível. 

Dentre esses desgovernos, o ex pre-
feito ainda se vê preparado para assumir 
primeiro escalão na prefeitura de Goiânia. 

DEPUTADO ÁLVARO GUIMARÃES 

O Deputado Álvaro Guimarães, 
tem sido um baluarte quando se trata 
de saúde no estado, o principal res-
ponsável pela instalação do Hospital 
Regional São Marcos na cidade de 
Itumbiara, ele destina emenda par-
lamentar no valor de R$ 800 mil reais 
para cirurgias eletivas. 

Braço direto do Governador Ro-
naldo Caiado na Assembléia Legisla-
tiva, o parlamentar tem se destacado 
pela sua luta a favor da saúde em todo 
Estado de Goiás.

“Não faça o vírus circular, proteja quem você ama #ficaemcasa”

CORONAVAC

Vacina do Butantan tem 
78% de eficácia; entenda 
tudo o que se sabe

Divulgação BBC

O governo de São Paulo anunciou, na quinta-feira (07/01), os resultados dos testes 
de eficácia da CoronaVac, a vacina da farmacêutica chinesa Sinovac que está sendo 
desenvolvida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan

Rafael BaRifouse/BBC - Os 
estudos apontaram que esta 
vacina protege 78% das pes-
soas que a tomam contra a 
covid-19, a doença causada 
pelo novo coronavírus.

Segundo o governo, a 
vacina garantiu a proteção 
total (100%) contra mortes, 
casos graves e internações 
nos voluntários vacinados 
que foram contaminados.

As duas etapas anterio-
res da pesquisa feitas no 
Brasil já haviam atestado 
que a CoronaVac é segura 
e produz uma resposta do 
sistema imunológico. 

A fase 3 da pesquisa 
investigava se ela de fato 
impedia que uma pessoa 
ficasse doente ao ser in-
fectada pelo Sars-Cov-2.

Originalmente, o go-
verno paulista previa di-
vulgar uma análise pre-
liminar da eficácia em 15 
de dezembro, mas con-
cluiu que já tinha condi-
ções de fazer uma análise 
completa dos resultados, 
porque já tinha ao me-
nos 170 voluntários com 
casos de covid-19 con-
firmados, um parâmetro 
estabelecido pelo proto-
colo do estudo, e adiou o 
anúncio para janeiro.

Com base nesta série 
de resultados, o gover-
no paulista e o Butantan 
devem enviar à Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), ainda 
nesta quinta, o pedido 
de autorização para o uso 
emergencial e o registro 
definitivo da vacina no 
país. A previsão é de que 
os dados sejam analisa-
dos em dez dias.

Em 21 de dezembro, 
a agência já havia feito 
a certificação da fábrica 
da Coronavac na China, 
após fazer uma inspe-
ção nas instalações. Este 
é um dos pré-requisitos 
para o registro da vacina 
no Brasil.

Obter o aval da agên-
cia será fundamental 
para que o governo de 
João Doria (PSDB) con-
siga colocar em prática 
o plano de vacinação 
no Estado de São Paulo, 
com previsão de início 
em 25 de janeiro.

Simultaneamente, a 
Sinovac deverá pedir o 
registro da vacina à Ad-
ministração Nacional 
de Produtos Médicos, a 
equivalente da Anvisa 
na China. A expectativa 
é que o registro seja con-

cedido em três dias.
Isso deverá pres-

sionar a agência bra-
sileira, porque a lei 
13.979 obriga a Anvisa 
a conceder autorização 
“excepcional e tem-
porária” para medica-
mentos considerados 
essenciais no comba-
te à pandemia que te-
nham sido registrados 
pela agências do Japão, 
da China, dos Estados 
Unidos ou da Europa.

A autorização tem 
que ser concedida até em 
72 horas após o pedido 
ser feito à agência brasi-
leira. Caso a Anvisa não 
se manifeste, isso ocorre 
automaticamente. O pra-
zo normal para análise 
de registro permanente 

de vacinas contra a co-
vid-19 é de até 60 dias.

Esse trecho da lei 
chegou a ser vetado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), mas o veto 
foi derrubado pelo Con-
gresso Nacional.

O entendimento da 
lei foi ratificado pelo 
ministro Ricardo Lewa-
ndowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
que concedeu uma limi-
nar neste sentido em 17 
de dezembro. A questão 
ainda será apreciada pelo 
plenário da Corte.

A BBC News Brasil 
preparou a seguir uma 
reportagem especial 
para explicar tudo que 
se sabe até agora sobre a 
CoronaVac. Confira.

“Fiz da vida um campo de 
batalha e não desperdiço 
um só segundo para 
pensar em derrotas”.

O QUE DIZEM 
AS PESQUISAS

Os estudos da vacina 
da Sinovac começaram 
a ser feitos no início de 
maio na China.

As duas primeiras 
fases investigaram se o 
imunizante é seguro e se 
consegue gerar uma res-
posta do sistema imuno-
lógico. Ao todo, participa-
ram 743 voluntários, com 
idades entre 18 e 59 anos.

A CoronaVac teve bons 
resultados em ambos os 
critérios. Os resultados 
foram divulgados no iní-
cio de agosto e publica-
dos na revista The Lancet, 
uma das mais prestigia-
das do meio científico, 
em meados de novembro.

A pesquisa testou 
duas dosagens do imu-
nizante, uma mais baixa 
(3µg) e outra mais alta 
(6 ug) e concluiu que a 
aplicação da menor dose 
era a mais indicada.

Dentre os que toma-
ram essa dose, 97% apre-
sentaram uma resposta 
imunológica, ou seja, a 
vacina induziu à produ-
ção de anticorpos, que 
foram detectados no 
organismo até 28 dias 
depois da aplicação da 
segunda dose da vacina, 

prazo limite de avaliação 
usado no estudo.

O estudo concluiu 
que a vacina é segura ao 
apontar que nenhum 
efeito colateral grave re-
lacionado à vacina foi 
identificado dentro dos 
28 dias em nenhuma das 
duas fases da pesquisa.

Quais são as vanta-
gens e desvantagens da 
tecnologia da CoronaVac?

A vacina da Sinovac 
usa uma tecnologia bas-
tante tradicional de imu-
nização, desenvolvida há 
cerca de 70 anos, diz o 
imunologista Aguinal-
do Pinto, professor da 
Universidade Federal de 
Santa Catarina.

“Não há nada de novo 
na tecnologia por trás 
dessa vacina. Temos mui-
tas vacinas de vírus inati-
vados sendo comerciali-
zadas hoje”, afirma Pinto.

Entre as que tomamos 
de rotina que utilizam essa 
tecnologia, estão as de gri-
pe, hepatite A e poliomieli-
te (na versão injetável).

A seu favor, conta a ex-
periência de décadas no 
seu uso em saúde pública.

E também sua segu-
rança, porque é um imu-
nizante baseado em vírus 
inativados, ou seja, que 

não são capazes de se re-
produzir. Por isso, eles 
não conseguem deixar 
uma pessoa doente.

Mesmo assim, a va-
cina consegue gerar a 
reação imunológica de-
sejada e criar no nosso 
organismo uma memó-
ria de como nos defender 
contra essa ameaça.

No caso da Corona-
Vac, são aplicadas duas 
doses, com uma diferen-
ça de 21 dias entre elas.

Mas vacinas com essa 
tecnologia são mais ca-
ras para serem produzi-
das, porque é necessá-
rio cultivar uma grande 
quantidade de vírus em 
laboratório, que devem 
então ser submetidos ao 
processo de inativação.

Além disso, elas não 
precisam ser armaze-
nadas em temperaturas 
extremamente baixas, 
como é o caso a vacina 
da Pfizer e da Moderna, 
que devem ser mantidas a 
-70ºC e -20ºC respectiva-
mente para durarem mais 
tempo. A CoronaVac é ar-
mazenada e transporta-
da a uma temperatura de 
refrigeradores comuns, 
entre 2ºC e 8ºC, o que fa-
cilita a logística de um 
plano de imunização.
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Fruto das ações realizadas em 
2020, Meio Ambiente inicia o 
ano com resultados positivos
Um dos avanços conquistados pelo órgão já neste ano foi a inclusão, via Banco 
Mundial, do projeto FIP CAR nos recursos do Serviço Florestal Brasileiro (SFB)

Kaliton Mota/Governo do 
tocantins - Ainda que o 
ano de 2020 tenha sido atí-
pico por conta da pande-
mia do novo Coronavírus 
(Covid-19), o Governo do 
Tocantins, por meio da Se-
cretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hí-
dricos (Semarh), conseguiu 
se adaptar e desenvolver 
diversas ações, com o obje-
tivo de preservar os recur-
sos naturais do Tocantins. 
Os resultados positivos 
alcançados são frutos de 
trabalhos realizados no ano 
passado pelos servidores 
do órgão, sob a gestão de 
Renato Jayme, que se des-
dobraram para alavancar 
as políticas públicas am-
bientais do Estado.

Um dos avanços con-
quistados pelo órgão já 
neste ano foi a inclusão, via 
Banco Mundial, do proje-
to FIP CAR nos recursos do 
Serviço Florestal Brasileiro 
(SFB). O valor solicitado, na 
ordem R$ 2.892.500, será 
destinado para a contrata-
ção de pessoas, aquisição de 
equipamentos de informáti-
ca, elaboração de planos de 
comunicação e capacitação, 
sobretudo, para o Instituto 
Natureza do Tocantins (Na-
turatins), órgão responsá-
vel pela análise do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR).

A previsão é de que os 
recursos sejam executados 
em um prazo de nove me-
ses. Atualmente, o Tocan-
tins possui 24.137.144,50 
hectares de área cadastrável 
no CAR e desse total, 88% 
apresentam status cadastral 
ativo e 12% ainda se encon-
tram com status cadastral 
em conflito, que serão solu-
cionados por meio da análi-
se cadastral.

A Semarh também con-
seguiu aprovar, em 2020, o 
projeto da Janela B Regional 
com os estados da Amazônia 
Legal, que visa ao desenvol-
vimento dos nove estados 
que compõem a Amazônia 
Legal. O projeto foi apre-
sentado pela Força-Tarefa 
dos Governadores para Cli-
ma e Florestas (GCF), que 
o Tocantins integra, sendo 
aprovado pelo Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud). 

Terá os recursos oriundos 
do Governo da Noruega, no 
valor de R$ 10.088.655.

O projeto Janela B tem, 
dentre seus objetivos, o pro-
pósito de atuar destravando 
e alavancando o desenvolvi-
mento de baixas emissões; e 
ampliar o acesso a merca-
dos de carbono, pagamento 
por resultados Redução das 
Emissões por Desmatamen-
to e Degradação florestal 
(REDD +) em um sistema 
integrado da região da Ama-
zônia Legal. Visa ainda atin-
gir as metas da declaração 
de Rio Branco. A previsão 
para a execução do projeto 
é de 18 meses, contados a 
partir de fevereiro de 2021.

VIVEIRO
Com o objetivo de pro-

duzir, por ano, até 200 mil 
mudas de espécies nativas 
do Cerrado, o Governo do 
Tocantins, por meio da Se-
marh, firmou em 2020, um 
convênio com a Universi-
dade Federal do Tocantins 
(UFT), câmpus de Gurupi, 
para a instalação de um 
viveiro na instituição de 
ensino. O viveiro, que 
teve recursos captados 
via Banco Mundial, con-
ta com o que há de mais 
moderno na estrutura 
para receber as sementes 
e devolver as mudas com 
qualidade aos municípios.

Atualmente, o Tocantins 
conta com cinco Comitês de 
Bacias Hidrográficas (CBHs) 
instalados, cada um com 
o seu plano de bacias que 
tem, dentre outras metas, a 
recuperação de nascentes, 
matas ciliares e Áreas de Pro-
teção Permanente (APPs), 
que estão degradadas. O Vi-
veiro vai auxiliar fornecen-
do mudas e envolvendo os 
membros dos CBHs nesse 

trabalho de restauração e 
educação ambiental.

A restauração de áreas 
degradadas no Estado foi 
uma das ações que a Se-
marh buscou realizar du-
rante o ano de 2020. Por 
meio da parceria firmada 
entre a instituição, a Organi-
zação Não Governamental 
(ONG) 8 BillionTrees e o Na-
turatins, a Semarh concluiu 
o plantio de 34 mil mudas de 
espécies nativas do bioma 
Cerrado, recuperando qua-
se 25 hectares de áreas. Em 
2021, a parceria seguirá com 
a ONG 8 Billion Trees, com 
mudas oriundas do viveiro 
de Gurupi, só que desta vez 
serão plantadas 50 mil mu-
das nativas. O plantio está 
previsto para o final do ano.

FOCO NO FOGO
A Semarh desenvolveu 

atividades de educação 
ambiental que apresenta-
ram resultados positivos 
em 2020. Dentre as ações 
que a instituição realizou 
está o projeto Foco no 
Fogo que, nos meses de 
julho e agosto, percorreu 
mais de 900 propriedades, 
identificadas como as que 
mais queimaram nos anos 
anteriores. O mapeamen-
to das propriedades foi 
possível através de uma 
parceria entre a Semarh, 
que utilizou as informa-
ções do CAR, e o Centro de 
Monitoramento Ambien-
tal e Manejo do Fogo (Ce-
maf), da UFT, câmpus de 
Gurupi, instituição con-
veniada com a Secretaria.

Os dados com a loca-
lização dos imóveis rurais 
serviram como norteadores 
para as equipes realizarem 
as visitas de forma mais 
precisa. Assim, foi possível 
chegar a mais pessoas. 

Dois tempos
1. O Verão Espetacular, da Rede Globo, pelo segundo 

ano consecutivo, conta com o apoio da Piracanjuba, pa-
trocinadora exclusiva do segmento de lácteos. A marca vai 
apadrinhar grandes acontecimentos do esporte na progra-
mação da Rede Globo, exposição midiática e os benefícios 
da prática das atividades, apoiando a competição e os atle-
tas de alto desempenho.

2. A marca inova em oferecer produtos que promovem 
bem-estar e saudabilidade, por isso, estará presente em 
mais uma edição. Nas veiculações da TV Globo, do SporTV 
ou nos canais digitais (Globo Esporte.com, Instagram/
Facebook/Twitter), os telespectadores e internautas vão 
acompanhar a programação que envolve disputas em mo-
tos, areia, skate, entre outros. O calendário de eventos do 
Verão Espetacular vai até o fim de março.

Sensor óptico de oxigênio
A UFG recebeu do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI), o reconhecimento da patente “Sistema 
fluorescente para sensor óptico de oxigênio dissolvido, 
método para preparar dispositivo de sensor e uso do sis-
tema fluorescente”. O dispositivo foi pensado inicialmente 
para ser utilizado em águas de rios e lagos, para aplicação 
ambiental, mas pode ter outras aplicações e pode ser usado 
para verificar a situação de pacientes com Covid-19.

Vitrine

 Lúcia Costa

FALA BAIXO 
A cantora 
Maristela Müller 
lançou em 
parceria com 
o Kondzilla 
Filmes, o 
videoclipe 
oficial da sua 
nova música 
‘Fala Baixo’, 
no Canal 
Kondzilla, do 
YouTube. A 
música foi 
produzida pelo 
Dj e produtor 
Lukinhas, em 
ritmo do pop e brega-funk, numa mistura do “brega” 
nordestino e o “funk” carioca O clipe contou com a 
direção de Daniel Alves

Daniel Alves

TOCANTINS

 Arquivo

PASSEIO DE BALÃO
Os empresários Bruno Gutemberg e Rafael Carvalho 
são os responsáveis em trazer para Pirenópolis 
uma novidade incrível para quem curte aventurar-se 
pelos ares. É que a partir do dia 15 de janeiro, eles 
oferecerão voos diários de balão sobre a cidade de 
Piri, no 2º maior balão do Brasil (vindo de Boituva-
SP), em altitudes de até 1.000 metros e 20km/h. Mais 
informações e reservas em @voedebalaoempiri

n  SABIA? A maça 
reduz o colesterol e 
a glicose na corrente 
sanguínea

n NOVOS TERMOS- 
Beneficiários do bolsa 
universitária tem até 
o final de janeiro para 
renovar o benefício 
para adequação 
ao ProBem. O 
procedimento 
é obrigatório.

n MEIO EXPEDIENTE 
- O Tribunal de 
Justiça, depois de 
17 dias de recesso 
forense, por meio 
de uma portaria do 
presidente Walter 
Carlos Lemes, iniciou 
ontem expediente de 
turno único, do meio-
dia às 19 horas. Não 
se sabe até quando.

n ORÇAMENTO 
2021 - O prefeito em 
exercício, Rogério 
Cruz, sancionou 
o orçamento do 
Paço Municipal para 
2021, acolhendo 
446 emendas, entre 
elas, uma de Alfredo 
Bambu, que não foi 
reeleito, dispondo de 
R$ 1,6 milhão 
para uma UPA no 
Setor Rio Formoso

n SECRETÁRIO 
EXTRAORDINÁRIO 
- O ex-vereador 
Felisberto Tavares 
assume a Secretaria 
Extraordinária de 
Goiânia. Felisberto 
terá a missão de 
cuidar de relações 
com movimentos 
comunitários

Fernando Alves/Governo do Tocantins
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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

Surpresa agradável 
O vice-prefeito de Rio Verde, por certo, será  uma grande liderança na política 
do sudoeste goiano.  

Confusão 
O folclórico Carlos Alberto Leréia, recém 
empossado como prefeito de Minaçú  já 
mostrou o seu lado polêmico ao expulsar 
do Hospital Municipal da cidade, a OS que 
administra aquela unidade hospitalar 

Empáfia 
Nas dependências do Hospital, Leréia, que 
já foi deputado federal, aos berros dizia  “fui 
eleito prefeito e, por isso, estou expulsando 
vocês”. Uma vergonha!

DE CAMAROTE 
Os comentários contundentes de 
HÉRCULES DIAS também estarão no 
programa Música & Prosa na REDETV! de 
Palmas. Com apresentação de Ted Brum o 
programa estreia neste sábado, 9.

Férias 
dias 9 e 17  o Circuito de Férias Shopping 
Cerrado promoverá uma série de oficinas e 
também rodas de contação 
de histórias para crianças.

SAÚDE

Weber Felix - Os morado-
res da região central, de 
Águas Lindas de Goiás, 
não precisam mais per-
correr muitos quilôme-
tros para conseguir aten-
dimento médico infantil. 
O setor Mansões Odis-
seia acaba de receber 
uma Unidade de Pronto 
Atendimento Infantil. A 
UPA que foi inaugurada, 
recentemente, tem capa-
cidade para atender tan-
to os casos de urgência, 
quanto de emergência. 

A UPA está localizada 
em uma região estraté-
gica de Águas Lindas e 
vai assistir não apenas 
os moradores do Man-
soes Odisseia. São mais 
de 10 bairros que ficam 
a menos de 15 minutos 
da sede dessa unidade 
de saúde, como o Jardim 
do Éden, que está em sua 
terceira etapa de implan-
tação na cidade. Os mo-
radores vão contar com 
atendimentos gratuitos, 
de baixa e alta complexi-
dade, no local.

Rodrigo Lima, empre-
endedor e desenvolvedor 
imobiliário, salienta que 
Águas Lindas de Goiás, não 
é mais uma cidade-dormi-
tório e, hoje, está em pleno 
desenvolvimento econô-
mico, o que tem atraído no-
vos moradores para o local. 
De acordo com ele, essa re-
gião é uma das frentes que 
mais cresce na cidade. 

“As pessoas que che-

gam em Águas Lindas 
adotaram a cidade, elas 
não apenas moram aqui. 
Elas trabalham aqui. Seus 
filhos estudam aqui. Eles 
vivem em Águas Lindas. 
Agora, com essa unidade 
de saúde pública, os mo-
radores da região terão 
atendimento no quintal 
de suas casas”, comenta 
Rodrigo Lima.

 Francisco Medeiros, 
que mora em Águas Lin-
das, no Bairro Mansões 
Camargo, há mais de dez 
anos, comemora a inau-
guração dessa unidade 
de saúde pública. Ele 
afirma que a UPA é uma 
conquista para os mora-
dores da região, que pas-
sam a contar com local 
de atendimento próximo 
de suas casas. “Vejo cor-
rer, aqui por essas ruas, 
muitas crianças. É gra-
tificante saber que elas 
têm atendimento aqui 

do lado. Eu, como outros 
moradores do Jardim do 
Éden, estamos satisfeitos 
e tranquilos porque es-
tamos a menos de cinco 
minutos da UPA”, enfati-
za Medeiros.

Rodrigo Lima comen-
ta que a região vem se 
tornando modelo para 
outras partes da cidade 
de Águas Lindas de Goi-
ás. O empreendedor ex-
plica que o local possui 
atualmente infraestrutura 
completa e conta ainda 
com equipamentos públi-
cos de qualidade. “Rece-
bemos, diariamente, aqui 
no stand do Loteamento 
do Jardim do Éden, pesso-
as de várias localidades 
da cidade para conhecer 
o local e com interesse 
em comprar um lote, 
por conta da qualidade 
de vida proporcionada 
pela região. A UPA é um 
exemplo”, explica ele.  

Com inauguração de UPA, 
moradores da região central 
de Águas Lindas de Goiás terão 
ainda mais qualidade de vida
Unidade de saúde pública infantil terá atendimento de baixa e alta complexidade. Mais 
de dez setores serão atendidos pela unidade, como o bairro Jardim do Éden que fica a 
cinco minutos do local, por exemplo

AGRICULTURA

Horta solidária reforça rede 
de doação de alimentos

A equipe da UBS 1 
do Guará presta serviços 
à população não só por 
meio de atendimentos 
médicos. No ano passado, 
uma horta solidária foi 
criada em um terreno da 
unidade, em trabalho que 
conta com a parceria da 
Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Emater-DF), com objetivo 
de fornecer hortaliças a 
instituições que produzam 
alimentos para distribuição 
a pessoas carentes da região 
Centro-Sul. Trata-se de 
uma das diversas iniciativas 
que compõem a rede de 
assistência alimentar à 

população em situação 
de vulnerabilidade no DF, 
como a Agência Brasília 
mostrou em uma série de 
reportagens iniciada em 11 
de outubro do ano passado.

A horta foi idealizada 
pela assessora da supe-
rintendência da Região 
de Saúde Centro-Sul 
Valdenice Oliveira. Em 
novembro, as sementes 
das verduras foram se-
meadas, além de algumas 
mudas, e agora as hortali-
ças já estão prontas para 
serem colhidas. Valdenice 
explica que os alimentos 
irão compor o cardápio 
da Casa de Apoio Artes e 

Sonhos, uma creche que 
cuida de 42 crianças, aju-
da 60 famílias na Estrutu-
ral e vive de doações.

Mesmo durante a pan-
demia, a creche continuou a 
fazer esse trabalho e a ajudar 
as famílias. Tendo em vista 
que as doações reduziram, 
o apoio da UBS 1 é provi-
dencial, diz Márcia Pinheiro, 
fundadora da creche. O cul-
tivo dos alimentos tem o su-
porte técnico da Emater-DF. 
Na horta são produzidas 
folhas – rúcula, alface, acel-
ga – e vegetais – cenoura, 
couve, repolho, beterraba, 
mandioca e couve-flor.

AgênciA BrAsíliA

Pôr do Sol
Dentre os vários atrativos turísticos existentes em Pirenópolis-GO, a cidade contará 
também a partir de sexta-feira, 15, com voos diários de balão ao nascer ou pôr do sol 
. A novidade será oferecida pelos empresários Rafael Carvalho e Bruno Gutemberg.

Divulgação
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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 LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21 de janeiro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 02 de fevereiro de 2021, às 14h30min *. *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos 
quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei  
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos  
termos do instrumento particular com força de escritura pública de 18/02/2020, cujos Fiduciantes são CLAUDIA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA, 
inscrita no CPF/MF sob nº 694.949.161-15, e seu marido MURILLO MAGNO GOMES, inscrito no CPF/MF sob nº 999.440.571-34, em PRIMEIRO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 616.323,06 (Seiscentos e Dezesseis Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Seis 
Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 1.801, do “Edifício 2” no “Residencial Diamante”, com 
área total geral de 167,210m² sendo 130,00m² de área total privativa, com direito ao boxe de garagem nº 63/63A do “Condomínio Diamante e Ametista”, 
situado na Avenida Milão, no Residencial Eldorado – Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 254.627 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição 
de Goiânia/GO.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 396.556,70 (Trezentos 
e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5671_06 Al).

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
WAGNER  CABRAL,  CPF:  005.102.111-00,  TORNA  PUBLICO  QUE
REQUEREU  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL – SEMAD, VIA SINAFLOR, A LICENÇA
P A R A  U S O  A L T E R N A T I V O  D O  S O L O  ( E X P L O R A Ç Ã O
FLORESTAL/DESMATAMENTO) EM 339,0427 HA, SITUADA NA FAZENDA
JUSCELÂNDIA, NO MUNICIPIO DE JUSSARA/GO.

JOSÉ GONÇALVES DE MORAES torna público que requereu junto a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Renovação da
Licença de Funcionamento nº 1556/2015 e processo nº 2016037680
com  validade  até  17/07/2021,  para  o  empreendimento  em
AviculturaSistema Terminador  de  Frango-  FGO.  Fazenda Varginha
Monte Alegre, Rod; BR 060 sentido Rio Verde/ Goiânia por 20 km à
esquerda por mais 10 km, Zona Rural, Município de Rio Verde – GO.
Este  empreendimento  não  se  enquadra  na  Resolução  CONAMA
001/86.

ITAMAR CUNHA COELHO  torna  público  que  requereu  junto  a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Renovação da
Licença de Funcionamento nº 158/2015 e processo nº 129859/2018
com  validade  até  23/07/2021,  para  o  empreendimento  em
AviculturaSistema Terminador de Frango- FGO. Fazenda São Tomaz
Queixada (Anel Viário), Rod. GO 174 km 12 à esquerda, Zona Rural,
Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não se enquadra
na Resolução CONAMA 001/86.

YASODHARA RIGO MOGNON torna público que requereu junto a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Renovação da
Licença de Funcionamento nº 153/2015 e processo nº 2015010372
com  validade  até  17/07/2021,  para  o  empreendimento  em
AviculturaSistema Terminador de Frango- FGO. Fazenda Rio Preto,
Rod.  GO 174 sentido Rio Verde/  Aparecida do Rio Doce km 32 à
esquerda por mais 05 km, Zona Rural, Município de Rio Verde – GO.
Este  empreendimento  não  se  enquadra  na  Resolução  CONAMA
001/86.

JORGE EBELING  torna  público  que  requereu  junto  a  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Renovação da Licença de
Funcionamento nº 102/2015 e processo nº 2015013999 com validade
até  17/07/2021,  para  o  empreendimento  em  Avicultura-  Sistema
Terminador de Frango- FGO. Fazenda São Tomaz Chico Veado, Rod.
GO 174 sentido Rio Verde/ Aparecida do Rio Doce, km 3,8 à direita
por mais 15 km, Zona Rural,  Município de Rio Verde –  GO. Este
empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

ANTÔNIO MATOS CARDOSO torna público que requereu junto a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Renovação da
Licença de Funcionamento nº 164/2015 e processo nº 2014031848
com  validade  até  17/07/2021,  para  o  empreendimento  em
AviculturaSistema Terminador de Frango- FGO. Fazenda São Tomaz-
Rio do Peixe- Colorado, Rod. GO 174 sentido Rio Verde/ Aparecida do
Rio Doce km 03 à esquerda por mais 16 km, Zona Rural, Município de
Rio Verde – GO. Este empreendimento não se enquadra na Resolução
CONAMA 001/86.

C N P J – 00 .293.399/0001/46
SEDE SOCIAL: RUA OLINTO ALVES LEITE, QD 01, LT 01-SETOR HANASHIRO-AO LADO DA 

MADEIREIRA SILVA-SETOR SÃO JOSE- CEP 75.690.000  -TEL 9218-9766 JOSE LUIZ – 
CALDAS NOVAS-G-C.NOVAS-GO

             ENTIDADE RECONHECIDA DE UTILIDADE PÚBLICA –LEI MUNICIPAL Nº 014/1984

Caldas Novas-GO, 15 de Dezembro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

O Presidente do Cerea de Caldas Novas GO no uso das atribuições legais convoca 
os Cereanos (as) que tenham no mínimo 50% de frequência nas Reuniões Ordinárias 
da Gestão 2019/2020 e que desejam apresentar Chapa para concorrer na Eleição da 
Presidência da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal do Cerea para o exercício 
2021 a 2022 que faça a sua manifestação por escrito a Secretaria do Cerea até o dia 
15 de Janeiro de 2021. 
 
OBS 01- Havendo mais de uma chapa o voto será por urna , se for chapa única , será 
por aclamação.
                               
OBS 02- Em razão da Pandemia do Covid 19, seguiremos rigorosamente o Alvará da 
Vigilância Epidemiológica do Município de Caldas Novas GO. Não haverá convidados 
na Eleição e na Posse dos eleitos,  a exemplo dos anos anteriores à Pandemia . 
                                     
OBS: 03-Não havendo interesse de algum cereano ou cereana legalmente constituído 
(a) em apresentar CHAPA conforme já exarado neste Edital, Valerá o que foi votado na 
Reunião Extraordinária datado de 12 de Dezembro de 2020. 
                                                
                                            Nada mais, cumpra-se – registre-se.
                                            
       _______________________________ __________________________________
                 JOSÉ LUIZ DE LIMA                                EDITE MOREIRA ALVES 
                     PRESIDENTE .                                             1ª SECRETÁRIA .
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Aldo ataca Tato e Roney. 
JM passa para Malu o 
contato do falso jornalis-
ta que publica as notícias 
negativas sobre o Cora 
Coralina. Dóris obriga Jo-
sefina a ir atrás de Cícero 
para pagar a pensão para 
os filhos. Tato chega com 
Roney à lanchonete e en-
contra a festa surpresa. 

Roney conta a Keyla o que 
aconteceu com Tato. Malu 
inventa uma nova notícia 
sobre o Cora Coralina. 
Lica e Samantha conver-
sam sobre seu relaciona-
mento. Clara questiona Fio 
sobre seu envolvimento 
com Taís. Benê e Julinho 
ouvem Josefina falar com 
Roney sobre Cícero. 

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Arruda tenta acabar com 
a vida de Samuel, mas é 
surpreendido por Cassia-
no e preso pelo agente Lira. 
Juliano observa Hélio indo 
em direção ao carro dos ca-
pangas. Alberto finge para 
Dionísio que aceitou a pro-
moção de Hélio. Maria Adília 
diz a Candinho que um dia 
ele ficará sabendo quem 
é seu pai. Alberto man-

da Eric interditar Dionísio. 
Carol avisa a Lino que as 
roupas criadas por ele serão 
comercializadas. Hélio diz 
a Dionísio que Arruda con-
seguiu terminar o serviço 
de Samuel. Mila aceita 
namorar Ciro. Dionísio fica 
surpreso ao ver Samuel 
vivo. Dionísio liga para Hélio 
e pede que ele redija sua 
carta de demissão.

Giovanni exige uma sat-
isfação de Bruna, mas ela 
consegue contornar a situ-
ação. Lucrécia fica emocio-
nada quando Camila diz que 
a ama. Henrique percebe 
que Penélope, Dinalda e Le-
onora estão seguindo seu 
carro e desvia seu caminho 
da Peripécia. Tancinha fica 

encantada com o Rio de Ja-
neiro. Rodrigo se oferece 
para ajudar Francesca na 
entrega de uma encomen-
da de frutas. Shirlei pede 
demissão, e Cris fica incon-
formada. Jéssica aparece 
na Peripécia e tenta fazer as 
pazes com Felipe. Aparício 
e Rebeca se beijam. 

Ernestina, que na ver-
dade é Matilde, descobre 
que Matias está escondido 
no orfanato e conta para 
Cintia. Vivi chora. Tomás 
Ferraz surta e briga com 
Beto devido ao processo 
de Roberto Leal. Os pais 
de Matias vão ao orfanato. 
Um reencontro emociona-

nte. Vivi diz que não acha 
justo Matias abrir mão 
da bolsa de estudos nos 
Estados Unidos e que os 
dois podem se falar pela 
internet. No dia seguinte, 
Matias vai embora. Ao se 
despedirem, Matias abraça 
e beija Vivi. O pai de Matias 
pede desculpa para Vivi. 

Zeca sai do beijo tumul-
tuado, e Ritinha pega um 
botão da camisa que ele 
estava usando quando foi 
preso. Joyce e Eugênio vol-
tam de viagem. Ruy acorda 
abraçado a Ruyzinho. Rit-
inha conta a Abel que foi 
encontrar Zeca no presídio. 
Dantas obriga Bibi a ir com 
ele até a delegacia. Zeca 
pede para a advogada es-
perar ele sair da prisão para 
dar entrada no processo 
contra Ritinha. Edinalva 
desmente a história da filha, 

e Cândida fica desconfiada. 
Joyce agradece a Silvana 
pela ajuda com Eugênio. 
Bibi e outras mulheres pare-
cidas com ela esperam pelo 
reconhecimento do fren-
tista. Caio encontra Irene e 
fica intrigado ao falar com 
ela. O frentista não recon-
hece Bibi, e Dantas pede 
para o delegado continuar 
a investigação. Zeca pensa 
em Ritinha. Jeiza descobre 
que Zeca foi preso e se en-
furece com Alan e Cândida. 
Dantas leva Bibi para casa.

Um homem rindo muito conta 
para o amigo:

- Hoje às 03:30 da manhã entrou 
  um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou na sua 
casa e você está rindo??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher achou 
que era eu chegando bêbado

TEIXEIRA MENDES CONTA

INGREDIENTES
3 xícaras (chá) de 
farinha de trigo
1 xícara (chá) de 
açúcar
1/2 xícara (chá) de 
chocolate em pó
1 colher (sobremesa) 
de bicarbonato
1 colher (café) de 
cravo em pó
1 colher (café) de 
canela em pó

1 e 1/2 xícaras (chá) 
de leite morno
1/2 xícara (chá) de mel
1 barra de chocolate 
ao leite

MODO DE PREPARO
Coloque em uma 
vasilha todos os 
ingredientes secos 
peneirados.
Acrescente o mel e o 
leite morno.

Misture tudo na mão, 
não use a batedeira.
Unte as forminhas 
próprias para pão de 
mel ou uma forma 
normal.
Leve ao forno 
preaquecido (200° C), 
por aproximadamente 
20 minutos.
Retire do forno, deixe 
esfriar e desenforme.
O recheio pode ser de 

beijinho, brigadeiro 
mole ou de doce 
de leite.
Derreta o chocolate 
ao leite por 
1 minuto 
no micro-ondas 
ou em banho-maria.
Banhe os pães 
de mel, coloque-os 
para secar em cima 
do papel-alumínio 
ou papel-manteiga.

PÃO DE MEL

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS
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Entretenimento

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

O trabalho
fascina-me tanto que 
às vezes, fico parado 

a olhar para ele.

Hoje o astral fica 
mais sensível e vol-
tado para questões 
familiares, ariano. 

É o momento de se questio-
nar se você está se sentindo 
nutrido emocionalmente. Pe-
ríodo importante tanto para a 
definição de questões finan-
ceiras quanto familiares.

O momento atual 
favorece uma co-
municação mais 
consciente de seus 

sentimentos e valores. Muitas 
reavaliações e reconsiderações 
devem ser feitas ao longo desta 
fase. É um momento positivo 
para estabelecer um contato 
mais afetuoso com as pessoas.

O dia pede re-
flexão sobre os 
seus valores 

emocionais mais importan-
tes. É necessário constatar 
que você está finalizando 
um ciclo de vida. Você 
agora colhe o resultado de 
seu empenho ao longo dos 
últimos meses.

Hoje temos a 
movimentação 
da Lua em seu 

signo enaltecendo as emo-
ções dos cancerianos. A 
sensibilidade, a empatia e 
a intuição estão estimula-
das. O momento é oportu-
no para repensar sobre os 
seus projetos e objetivos.

O dia pede refle-
xão e interioriza-
ção, especialmen-

te em questões familiares. É 
um momento oportuno para 
recarregar as suas energias 
emocionais, psíquicas e es-
pirituais. A fase é importante 
para uma reflexão sobre os 
seus objetivos na carreira.

Momento muito 
significativo para 
o aprimoramento 

de conhecimentos que tragam 
vantagens materiais. É uma 
fase em que você está repen-
sando a sua filosofia de vida e 
no que realmente acredita. O 
dia é favorável para as amiza-
des e os projetos em grupo.

Um dia mui-
to importante 
para situações 

familiares e também relacio-
nadas à carreira. É hora de 
modificar a relação que você 
tem com as emoções e com 
o dinheiro. Esta é uma fase 
de profundas reavaliações e 
transformações afetivas.

O ingresso da Lua 
em Câncer acentua 
as emoções e a sen-

sibilidade dos escorpianos. A 
fase é muito importante para 
todos relacionamentos que 
você estabelece. É um mo-
mento em que você deve rever 
suas atitudes diante de parce-
ria, relação e casamento.

O dia é importante 
para questões fa-
miliares, emocio-

nais e financeiras. Você está 
passando por uma grande 
metamorfose emocional, que 
envolve autoconhecimento e 
amadurecimento. É uma fase 
importante para rever hábitos, 
alimentação e com o trabalho.

A Lua se move no 
signo oposto ao 
seu, enfatizando 

os relacionamentos capricor-
nianos. O momento é oportuno 
para refletir se você está nutrindo 
as suas relações com carinho. 
É uma fase muito importante 
para a vida afetiva, a sensuali-
dade e seus sentimentos.

É hora de pres-
tar mais atenção 
na influência das 
emoções sobre a 

saúde. O dia é importan-
te para ajustes familiares, 
emocionais e no trabalho. É 
uma fase positiva para você 
se centrar mais e resolver 
questões pendentes.

Um dia com 
forte energia 
sentimental e 

intuitiva aos piscianos. 
Cuidado com a carência e 
a dependência no âmbito 
emocional. O relaciona-
mento com crianças e a 
expressão da criatividade 
estão estimulados.

Peanuts
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