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JUSTIÇA & CIDADANIA

Rede aciona STF para que 
Estados e municípios possam ter 
planos próprios de imunização

Fotos: Divulgação

O pedido foi feito após a publicação da 
MP 1.026/21, que diz que a aplicação das 
vacinas deverá observar o previsto no Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação

Encontrados corpos e destroços do 
Boeing 737 que caiu na Indonésia

INTERNACIONAL

Vinícius de Andrade, que se dedica a ajudar jovens de baixa renda a se prepararem 
para exames pré-vestibulares e para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 
diz que muitos estudantes de escola pública costumam enfrentar não um, mas dois 
processos seletivos na tentativa de entrar em universidades

ENEM 2020

“Muitos ficaram pelo caminho”: 
a difícil preparação de alunos 
carentes para a prova entre 
pandemia e aulas perdidas

TOCANTINS
Conselhos coordenados 
pela Semarh elaboram 
Projetos de Leis que 
garantem a conservação 
dos recursos naturais 

PANDEMIA
Janeiro Branco e a 
importância de debater 
a saúde mental

Divulgação

Divulgação

Aula do cursinho Estudando Para Vencer, tirada antes da 
pandemia; neste ano, dos 55 alunos matriculados no curso, 
só seis continuaram assistindo às aulas online

Estudando Para Vencer Marcelo Camargo/Ag Brasil
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Rede aciona STF para que Estados 
e municípios possam ter planos 
próprios de imunização

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

O pedido foi feito após a publicação da MP 1.026/21, que 
diz que a aplicação das vacinas deverá observar o previsto 
no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação

Após a publicação da 
MP 1.026/21, que versa 
sobre o plano nacional 
de operacionalização 
da vacinação contra a 
covid-19, o partido Rede 
Sustentabilidade pediu 
ao STF que dê inter-
pretação à nova norma 
no sentido de permitir 
que Estados, Distrito 
Federal e Municípios 
iniciem a vacinação por 
intermédio de planos 
estaduais e municipais 
próprios de vacinação. 
O pedido será aprecia-
do pelo relator, ministro 
Ricardo Lewandowski.

O pedido se deu em 
ação ajuizada em de-
zembro de 2020 pelo 
partido que, inicial-
mente, pleiteava a au-
torização da vacinação 
mesmo sem autoriza-
ção da Anvisa. Agora 
em aditamento à ini-
cial, a legenda alega 
que o plano nacional é 
genérico e que Estados 
e municípios têm se 
empenhado para com-
bater o coronavírus. 

A MP 1.026/21 dis-
põe sobre as medidas 
excepcionais relativas 

à aquisição de vacinas, 
insumos, bens e servi-
ços de logística destina-
dos à vacinação contra 
a covid-19 e sobre o Pla-
no Nacional de Opera-
cionalização da Vacina-
ção contra a Covid-19. 
O art. 13 da norma dis-
põe o seguinte:

“A aplicação das va-
cinas contra a covid-19 
deverá observar o pre-
visto no Plano Nacional 
de Operacionalização 
da Vacinação contra a 
Covid-19, ou naquele 
que vier a substituí-lo.”

Para o partido, o dis-
positivo parece se tratar 
“de mais uma atuação 
meramente política do 
governo Federal, sem 
necessária preocupação 
com a saúde da popula-
ção brasileira, mas com 
mero intuito de frear 
êxitos pontuais de uns 
ou outros Entes da Fe-
deração que foram mais 
organizados e se pre-
pararam corretamente 
para o enfrentamento da 
pandemia da covid-19”.

“Fosse o Governo Fe-
deral efetivamente orga-
nizado e comprometido 

com o enfrentamento 
da pandemia, seria bas-
tante compreensível que 
se considerasse efetiva-
mente a organização da 
vacinação a nível nacio-
nal, com a União centra-
lizando a logística de dis-
tribuição dos insumos.”

Ainda, segundo a 
Rede, o plano nacional 
de vacinação é bastante 
genérico, pois não indi-
ca quais vacinas serão 
aplicadas, quais serão 
as datas de vacinação de 
cada parcela da popula-
ção e afins. “Parece, com 
a devida vênia, que o 
Plano foi efetivamente 
construído do modo 
mais ‘abstrato’ possí-
vel justamente para 
não ficar caracterizada 
qualquer possibilidade 
de descumprimento.

Por fim, o partido 
pede que seja dada a in-
terpretação ao art. 13 no 
sentido de que ele não 
impede que Estados, Dis-
trito Federal e Municípios 
iniciem a vacinação por 
intermédio de planos es-
taduais e municipais pró-
prios de vacinação.

Migalhas

 ItátIla Moura - No Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta sexta-feira, 
08, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
o Diretor de Operações e 
Presidente em Exercício da 

Enel-Goiás, José Januário 
de Oliveira Neto. No qua-
dro sexta musical recebe-
mos a dupla Victor Hugo 
& JP. Ainda nesta edição, 
os apresentadores Thiago 
Mendes e Jota Sobrinho 

conversaram com o vere-
ador de Trindade-GO, SA-
MUEL ALBERNAZ. Para 
assistir os destaques do 
Jornal da Gazeta Edição do 
Almoço acesse nosso canal 
no YouTube gazetaplay. Músico Jon Schaffer está 

sendo procurado pela Polícia por 
ter invadido Capitólio

Na última quar-
ta-feira (6 de janeiro), 
apoiadores de Donald 
Trump tentaram inva-
dir o Capitólio, sede do 
congresso dos Estados 
Unidos da América. En-
tre essas pessoas, está 
Jon Schaffer, guitarrista 
e líder da banda ICED 
EARTH. Pois bem, a “re-
volta” de Jon rendeu o 
primeiro fruto: o músico 
está sendo procurado 
pela Polícia de Washin-
gton D.C.. As informa-
ções foram publicadas 
pelo site Blabbermouth.

Além de Jon, outras 
37 pessoas tiveram as 
suas imagens divulga-
das e estão na mira da 
Polícia. O Departamento 
de Polícia de Washin-
gton compartilhou as 
fotos dos procurados, 
junto de um comunica-
do. “Qualquer pessoa 
que puder identificar es-
ses indivíduos ou tiver 

conhecimento deste in-
cidente não deve tomar 
nenhuma providência, 
mas ligar para a polícia 
no telefone (202) 727-
9099 ou enviar uma 
mensagem de texto para 
o número 50411”.

Na postagem a se-
guir, feita pela emissora 
de TV WBAL (localizada 
em Baltimore, no estado 
de Maryland), é possível 
ver Jon na quinta fileira, 
logo abaixo do número 
de telefone.

Ainda de acordo com 

o comunicado emitido 
pela Polícia, quem for-
necer alguma informa-
ção ainda pode ganhar 
uns trocos. “O Departa-
mento de Polícia Metro-
politana oferece atual-
mente uma recompensa 
de até US $ 1.000 [mil 
dólares] para qualquer 
pessoa que forneça in-
formações que levem 
à prisão e indiciamento 
da pessoa ou pessoas 
responsáveis por um 
crime cometido no Dis-
trito de Columbia.”

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO&&

INTERNACIONAL

Encontrados corpos e 
destroços do Boeing 737 
que caiu na Indonésia

As autoridades indo-
nésias dizem ter encon-
trado o local onde caiu o 
Boeing 737, com 62 pes-
soas a bordo, após terem 
detectado um sinal prove-
niente do aparelho e loca-
lizado as caixas pretas da 
aeronave. Mergulhadores 
já encontraram objetos e 
partes de corpos no local.

“Localizamos a posi-
ção das [duas] caixas pre-
tas”, disse Soerjanto Tjah-
janto, chefe do comitê de 
segurança que faz parte 
do Ministério dos Trans-
portes da Indonésia.

Centenas de funcio-
nários dos serviços de so-
corro, da Marinha, qua-
tro aviões e mais de uma 
dezena de navios com 
mergulhadores estão ago-
ra no mar à procura dos 

destroços. As autoridades 
esperam que “não demore 
muito tempo”.

Um navio da Marinha 
“detectou um sinal do 
aparelho (...) e uma equi-
pa de mergulhadores des-
ceu e encontrou destroços 
e peças com números de 
identificação da aerona-
ve, entre outros”, disse o 
comandante das Forças 
Armadas indonésias, Hadi 
Tjahjanto, citado em um 
comunicado do Ministé-
rio dos Transportes.

A polícia indonésia 
tinha já anunciado que 
investigadores analisam 
objetos que se acredita se-
rem destroços do avião, 
incluindo uma roda e 
aquilo que dizem ser parte 
da fuselagem da aeronave.

Segundo um porta-

-voz da polícia de Jacar-
ta, foram já recolhidos 
dois sacos de objetos por 
parte da equipe de busca 
e resgate.

“O primeiro saco pos-
suía pertences dos passa-
geiros e o outro saco con-
tinha partes de corpos”, 
adiantou Yusri Yunus à 
estação Mero TV. “Ainda 
estamos identificando es-
tas descobertas”.

O avião da compa-
nhia aérea Sriwijaya Air 
transportava 62 pessoas 
de Jacarta até Pontianak 
e perdeu o contato com 
os controladores aéreos 
no sábado, pouco depois 
das 14h30 (4h30 em Bra-
sília) e cerca de quatro 
minutos depois de ter le-
vantado voo.

RTP - JacaRTa/aBR
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ENEM 2020

“Muitos ficaram pelo caminho”: a difícil 
preparação de alunos carentes para a 
prova entre pandemia e aulas perdidas

Ag Pará

Vinícius de Andrade, que se dedica a ajudar jovens de baixa renda a se prepararem para exames pré-vestibulares e para o Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio), diz que muitos estudantes de escola pública costumam enfrentar não um, mas dois processos seletivos na tentativa de entrar em universidades

Rafael BaRifouse/BBC - 
“Tem o processo seleti-
vo em si e tem o fato de 
tudo ser muito abstrato 
e muito distante deles”, 
explica Andrade.

“O desafio começa 
na inscrição. Já vi alunos 
que tentaram se inscre-
ver, tiveram dificuldades 
e desistiram. Já vi outros 
que simplesmente não 
viam sentido em se ins-
crever, pois não se acha-
vam capazes e, no fundo, 
simplesmente não enten-
diam o que era o Enem. 
Há um muro entre eles e o 
ensino superior, especial-
mente em universidades 
públicas, e o Enem sim-
boliza esse muro.”

Nesta edição do 
Enem, o muro parece ter 
ficado ainda mais alto.

A prova para os 5,7 
milhões de inscritos, pre-
vista inicialmente para 
novembro, foi remarca-
da para 17 e 24 de janeiro 
por causa da pandemia e 
tem sido alvo de pressões 
por novo adiamento. E, 
depois de um ano de es-
colas fechadas e de tantos 
problemas e desigualda-
des envolvendo as aulas 
remotas, muitos alunos 
em situação vulnerável se 
veem ainda mais distan-
tes do sonho da ascensão 
social propiciado pela en-
trada na universidade.

A prova para os 5,7 
milhões de inscritos, pre-
vista inicialmente para 
novembro, foi remarca-
da para 17 e 24 de janeiro 
por causa da pandemia e 
tem sido alvo de pressões 
por novo adiamento. E, 
depois de um ano de es-
colas fechadas e de tantos 
problemas e desigualda-
des envolvendo as aulas 
remotas, muitos alunos 
em situação vulnerável se 
veem ainda mais distan-
tes do sonho da ascensão 
social propiciado pela en-
trada na universidade.

“Nem chegamos nem 
a ter aula presencial, só 
uma inaugural para ex-
plicar o que é o Enem. Daí 
veio a pandemia. O nú-
mero de alunos foi dimi-
nuindo: eles foram desis-
tindo de estudar em casa 
e não conseguiam assistir 
às aulas”, acrescenta.

Na Vila Cruzeiro, 
também no Rio de Ja-
neiro, “tivemos que dei-
xar de ensinar conteúdo 
para cuidar da seguran-

ça alimentar dos nossos 
alunos, que perderam 
emprego e às vezes não 
tinham nem celular 
nem ambiente saudável 
para estudar em casa”, 
relata Marcelo Martins, 
coordenador do projeto 
Estudando para Vencer, 
de cursinho pré-vesti-
bular gratuito.

Para Vinícius de An-
drade, que comanda o 
Salvaguarda — proje-
to de apoio a jovens na 
busca pelo ensino supe-
rior e inserção profissio-
nal que começou em Ri-
beirão Preto (SP) e hoje 
atende adolescentes de 
todo o país —, “uma par-
te dos estudantes, infe-
lizmente pequena, já era 
informada e motivada 
o bastante a ponto de 
ter conseguido manter 
o treinamento ao longo 
do ano. Já a maior parte 
foi impactada negativa-
mente pela pandemia”.

“Ansiedade, medo, in-
segurança, falta de infor-
mação, falta de direciona-
mento e angústia foram 
alguns dos sentimentos 
mais presentes”, conta. 
“Muitos me disseram que 
mais de uma vez tentaram 
pegar o foco, mas o perde-
ram rapidamente e isso 
fez os sentir ainda mais 
incapazes e distantes.”

Alguns números dão 
a dimensão das dificul-
dades dos adolescentes 
com o novo cotidiano 
imposto pela pandemia.

Em junho passado, 
uma pesquisa do Con-
selho Nacional da Juven-
tude com 33,6 mil jovens 
apontou que a metade 
deles pretendia prestar o 
Enem. Desse grupo, 67% 
diziam não estar conse-
guindo estudar para o 
exame desde a suspen-

são das aulas presenciais. 
E 49% haviam pensado 
em desistir da prova.

Outra pesquisa, Con-
Vid Adolescentes, reali-
zada pela UFMG e pela 
Fiocruz entre junho e se-
tembro de 2020, aponta 
que, durante a pande-
mia, 48,7% dos adoles-
centes do país sentiam 
preocupação, nervosis-
mo ou mau humor, na 
maior parte do tempo ou 
sempre. Quase um quar-
to dos adolescentes entre 
12 e 17 anos começaram 
a ter problemas no sono, 
e 59% sentiram dificul-
dades para se concentrar 
nas aulas à distância.

Os mais afetados, é 
claro, foram os jovens 
mais carentes de recur-
sos, acesso e apoio.

“Neste ano, uma gran-
de dificuldade é que os 
subgrupos de alunos 
dentro da escola pública 
ficaram mais divididos — 
entre os que continuaram 
motivados, os que con-
seguiram se manter e os 
que simplesmente desa-
pareceram”, diz Andrade.

“Antes, eu conseguia 
chegar no ‘aluno do fun-
dão da sala’ e explicar 
para ele o que é o Enem, 
levá-lo em passeios por 
campi universitários. 
Agora, eu não sei nem 
mais onde esse aluno 
está.”

Esses subgrupos de 
alunos são um exemplo de 
novas camadas de exclu-
são que surgiram na edu-
cação durante a pande-
mia, explica José Francisco 
Soares, ex-presidente do 
Inep (órgão do Ministério 
da Educação que gerencia 
o Enem) e especialista em 
mensuração da desigual-
dade de ensino.

“A vantagem dos (jo-

vens) que estudam em 
escolas privadas e que 
têm na família um apoio 
maior vai se compon-
do de tal maneira que, 
quando chega a hora do 
Enem, é quase um jogo 
de carta marcada. Só que 
neste ano isso ficou pior 
(...) porque criamos uma 
nova desigualdade entre 
os mais pobres”, explica.

“TEMOS UM FURACÃO 
NA CABEÇA”

No Salvaguarda, en-
contros via Google Meet 
originalmente pensados 
como sessões de aconse-
lhamento vocacional aca-
baram se transformando 
em um espaço para os jo-
vens desabafarem sobre 
suas inseguranças e pres-
sões do dia a dia, explica 
Hariff Barbosa, cofunda-
dora do projeto.

Nas palavras de uma 
das participantes dos en-
contros, as reuniões ser-
viam para pôr para fora 
“o furacão que está na 
nossa cabeça”.

“Durante os encon-
tros, eles falaram muito 
da escola como um es-
paço onde havia pessoas 
que poderiam escutá-los. 
(Com a escola fechada), 
eles não tinham mais 
esse suporte psicológi-
co”, diz Barbosa.

“Eles sentiam que os 
pais, como não estavam 
habituados à rotina de 
estudante, faziam co-
branças que eles acha-
vam despropositadas. E 
também falavam muito 
da sobrecarga de tarefas 
das aulas online e das 
dificuldades de comuni-
cação (com pais e com 
professores no ambiente 
virtual). O cenário era de 
estudantes muito deses-
perados, que precisavam 
de espaço e acolhimento 
e que sentiam que não 
dariam conta — o que 
mexia com as suas pers-
pectivas futuras. Alguns 
apostam todas as fichas 
no Enem para mudar de 
vida. Então era muito di-
fícil não se sentir habili-
tado para o exame.”

No bairro de Vila Cru-
zeiro, no Rio, o cursinho 
Estudando Para Vencer 
já tinha como obstácu-
lo preparar jovens que 
vivem em um cotidiano 
de violência, frequentam 
escolas públicas de es-
trutura precária e costu-

mam conciliar os estudos 
com o trabalho ou mes-
mo com a maternidade.

“Uma parte importan-
te do trabalho é recuperar 
a autoestima deles e fazer 
eles acreditarem que são 
capazes, que aquilo (edu-
cação superior) é para 
eles”, diz o coordenador 
Marcelo Martins.

Depois de um 2019 
com um bom número 
de alunos aprovados em 
cursos universitários, 
Martins havia iniciado 
2020 com ânimo e com 
um número recorde de 
inscritos no cursinho pré-
-vestibular, mantido com 
doações e com a ajuda de 
professores voluntários.

Passados mais de dez 
meses de pandemia, no 
entanto, “acho que esse 
esforço todo já se per-
deu”, lamenta Martins.

Dos 55 alunos matri-
culados no curso, só 6 
continuaram assistindo 
às aulas online.

“A gente ainda vai le-
var muito tempo para 
recuperar isso. Tem um 
abismo que separa es-
ses alunos do conteúdo 
(do Enem). Por isso eu 
acho que a gente vai ter 
o Enem mais desigual 
de todos os tempos. A 
gente precisaria cance-
lá-lo. Nossos alunos es-
tão sem ter o que comer 
dentro de casa. Como 
vou dar aula se ele tem 
fome e, além disso, não 
tem internet boa?”

Nos últimos dias, tem 
crescido a pressão pelo 
adiamento do Enem, por 
conta da alta de casos da 
covid-19 e da dificuldade 
dos estudantes em se pre-
parar ao exame. Na sexta-
-feira (8/1), a Defensoria 
Pública da União entrou 

com uma ação na Justi-
ça pedindo o adiamento 
do exame, afirmando que 
“não há maneira segura 
para a realização de um 
exame com quase seis mi-
lhões de estudantes neste 
momento, durante o novo 
pico de casos de covid-19”.

O Inep, órgão do Mi-
nistério da Educação 
responsável pelo Enem, 
explica que ampliou o 
número de salas para a 
prova (para garantir dis-
tanciamento entre os 
participantes), que o uso 
de máscara será obriga-
tório e que jovens que 
tenham sintomas de co-
vid-19 poderão pedir a 
reaplicação das provas, 
que será em fevereiro.

Alexandre Lopes, 
presidente do Inep, afir-
mou em vídeo que “está 
tudo garantido, tudo 
tranquilo para a aplica-
ção da prova” em 17 e 
24 de janeiro. “Nos pre-
paramos para fazer essa 
prova num ambiente de 
pandemia. Eu sei que é 
difícil, mas, (como) fru-
to desse planejamento, 
estamos seguros de que 
podemos aplicar a prova 
com tranquilidade.”

No Cursinho da Poli, 
que atende alunos de 
baixa renda em São 
Paulo, 2020 “foi um ano 
exaustivo para profes-
sores e alunos. Muitos 
deles ficaram pelo ca-
minho”, conta Eduardo 
Izidoro Costa, professor 
de matemática.

No entanto, apesar 
das dificuldades e do 
abalo emocional, Cos-
ta foi surpreendido pela 
capacidade de seus alu-
nos em se adaptar às cir-
cunstâncias e enxergar 
novas oportunidades.

“Neste ano, uma grande dificuldade é que os subgrupos 
de alunos dentro da escola pública ficaram mais divididos - 
entre os que continuaram motivados, os que conseguiram 
se manter e os que simplesmente desapareceram”
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Conselhos coordenados pela 
Semarh elaboram Projetos de Leis 
que garantem a conservação 
dos recursos naturais
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)

Robson CoRRêa/GoveRno do 
ToCanTins - A Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Se-
marh) é o órgão responsá-
vel por gerir os conselhos 
que deliberam pautas rela-
cionadas às políticas públi-
cas ambientais. Estas pau-
tas são elaboradas com a 
participação de represen-
tantes do poder público 
estadual, municipal, seto-
res da sociedade civil orga-
nizada, Organizações Não 
Governamentais (ONGs), 
empresas privadas e insti-
tuições de ensino.

A Semarh conta com 
o Conselho Estadual de 
Meio Ambiente (Coema) 
e o Conselho Estadu-
al de Recursos Hídricos 
(CERH), ambos de cará-
ter consultivo, normativo 
e deliberativo. Também 
conta com o Conselho 
Gestor do Fundo Pátria 
Amada (CPA), órgão co-
legiado criado pela Lei n° 
3.583, de 17 de dezembro 
de 2019, que possui ca-
ráter deliberativo e con-
trolador que tem, dentre 
outras funções, alocar 
os recursos para o aten-
dimento de demandas 
específicas de cada pro-
grama de governo; e o 
Comitê Pró Animais. Este 
último busca promover, 
estimular, fortalecer e 
avaliar a implementação 
das Políticas Públicas Es-
taduais, em defesa dos 
direitos dos animais em 
todo o Estado.

ASSESSORIA 
DE UNIDADES 
COLEGIADAS

Em 2020, os Conse-
lhos, que são coordena-
dos pela Assessoria de 
Unidades Colegiadas da 
Semarh, realizaram um 
total de 16 reuniões ple-
nárias, sendo mais de 50 
horas de encontros. As 
Câmaras Técnicas (CTs) 
se reuniram 51 vezes em 
176 horas. No total, fo-
ram emitidas, pelo Co-
ema, 23 Portarias e oito 
resoluções; pelo CERH, 
11 portarias e sete resolu-
ções; pelo Comitê Pró-A-
nimais, três portarias; e 
pelo CPA, três portarias e 
três resoluções. Ainda em 
2020, o Fórum Estadual 
de Mudanças Climáticas 
(FEMC) foi reativado, se 
reunindo nas plenárias 
por duas vezes no total 
de sete horas, emitindo 
quatro portarias.

Todos os Conselhos 
contam com o suporte 
técnico da Semarh para 
desenvolver suas fun-
ções e deliberar pautas 
pertinentes ao meio am-
biente. Os resultados são 
os projetos e as Leis que 
estão em análise na Casa 
Civil, tais como ICMS 
Ecológico, que tem como 
objetivo dispor sobre o 
cálculo do valor adicio-
nado, da quota igual, 
relativos à população, 
área territorial e meio 
ambiente, bem como a 
composição do Índice de 

Participação dos Municí-
pios (IPM).

Também na Casa Ci-
vil, se encontra o Projeto 
de Lei que institui o Co-
mitê da Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Palma, cujo ob-
jetivo principal é garantir 
a gestão participativa, 
integrada e descentra-
lizada da água, visando 
sobretudo a conservação 
dos recursos hídricos 
mediante a conciliação 
entre o uso e a ocupação, 
em favor das regiões, 
contribuindo com o de-
senvolvimento do Estado 
do Tocantins.

O Projeto de Lei que 
institui a Política Estadual 
de Proteção à Fauna no 
Tocantins, tendo como 
finalidade assegurar a 
manutenção da diversi-
dade biológica; manter 
o fluxo gênico e a inte-
gridade biótica e abió-
tica dos ecossistemas; e 
garantir a manutenção 
das relações intra e inte-
respecíficas, através da 
implementação de ações 
integradas e mecanismos 
de proteção à fauna sil-
vestre, para seus habitats 
e suas funções ecológicas 
no âmbito Estadual, tam-
bém aguarda deliberação. 
Além disso, o projeto de 
Lei Pró-animais busca 
ampliar a quantidade 
original de membros do 
Comitê, bem como acres-
centar instituições que 
auxiliarão em questões de 
zoonoses e saúde animal.

Dois tempos
1. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação (SME) 

dá início ao curso Gestão Educacional Democrática, 
formação voltada para os diretores eleitos nas institui-
ções de ensino da Rede Municipal. O curso consolida a 
qualificação destes profissionais, subsidiando a gestão 
de qualidade das escolas e centros municipais de Edu-
cação Infantil (Cmei). A formação se estende até 30 de 
janeiro, totalizando carga horária de 60 horas.

2. A escolha dos diretores das instituições educa-
cionais da RME de Goiânia foi realizada no dia 16 de 
dezembro de 2020, elegendo 218 novos gestores. Ago-
ra, a SME dispõe da formação para garantir que atuem 
qualitativamente na perspectiva da gestão democráti-
ca e educação inclusiva. Deste modo, aumenta as pos-
sibilidades de sucesso na escolarização e construção 
social dos educandos enquanto cidadãos.

Estágio na Enel
A Enel Brasil está com vagas abertas para seu Pro-

grama de Estágio 2021 nos estados de Goiás, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Ceará. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 31 de janeiro pelo site da companhia. Podem 
se candidatar estudantes que tenham dois anos de for-
mação do ensino superior ou um ano de formação do 
nível técnico nas áreas de Administração, Tecnologia 
da Informação, Engenharias e Ciências Contábeis. Os 
selecionados começam a trabalhar no mês de abril.

Vitrine

PLANOS CORPORATIVOS 
Os advogados 
Fabrício 
e Bárbara 
Cruvinel 
apesar de 
2020 ter 
sido um ano 
difícil com a 
pandemia, 
cuidaram de 
planejar a 
expansão do 
escritório para 
o decorrer 
de 2021

Divulgação

TOCANTINS

Divulgação Elpídio Fiorda

VIRADA DO ANO EM FAMÍLIA 
A advogada Ana Carla Maia(D) promoveu o Réveillon em 
sua residência, que fica no condomínio Alphaville, apenas 
com familiares. Na foto, a advogada, Raflesia Pereira e 
Ana Catarina primas da anfitriã que está à direita

n VOCÊ SABIA? As 
maçãs contêm pectina e 
substâncias que ajudam 
a limpar o fígado.

n SEM CRISE – Em 
2020, a Celg GT, 
que consta na lista 
de privatizações do 
Governo, distribuiu R$ 71 
milhões em dividendos 
ao Estado, beneficiando 
os acionistas privados 
com rentabilidade e 
controle de geração de 
energia elétrica.

n PROMOÇÃO NÃO 
ACUMULATIVA - O 
Privé Hotéis e Parques 
oferece uma promoção 
especial para compra 
de pacote válida até o 
dia 31 de janeiro, sendo 
o mesmo período para 
check-in, com . A tarifa 
para duas diárias sai a 
partir de 10 x de R$ 31, 
99, com cortesia para 
até duas crianças de até 
12 de idade, e permite 
acesso gratuito aos três 
parques aquáticos do 
Privé Diversão - (Water 
Park, Clube Privé e 
Náutico Praia Clube). A 
tarifa não é reembolsável. 
Compras e  regulamento 
da promoção, no site 
oficial da marca: www.
privehoteiseparques.
com.br ou pela central de 
reservas 0800 620 7575.

n ESPECULAÇÃO - O 
empresário e engenheiro 
agrônomo, Leandro 
Canassa, comanda a 
Agrocanassa Sementes 
empresa que se destaca 
com venda de sementes 
de soja e milho em vários 
estados do Brasil. 
Ele diz que andam 
especulando a compra 
de sua empresa

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

No Alphaville
Em recente comemoração de réveillon em sua residência no condomínio Alphaville, 
a advogada Ana Carla Maia postou ao lado dos filhos, Paulo Ricardo, Luiz Eduardo 
e a comadre médica Thaisa Cruvinel.

Ted Brum e HD
Ted Brum e Hércules Dias estreiam neste 
sábado, 09, ao meio-dia, o programa 
MÚSICA  & PROSA. Entrevistas com 
muita interessante além do quadro, DE 
CAMAROTE com Hercules Dias.

Trânsito
Em 2020, muitas pessoas tiveram 
dificuldades para acertar os pagamentos 
relacionados aos débitos de trânsito. Em  
2021, em cota única ou a primeira parcela, 
nos casos em que o condutor opta por 
dividir o valor total. 

IPVA
Mas, para esse ano, os Detrans de alguns 
Estados já definiram os prazos para 
pagamentos como o IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores), 
licenciamento, multas, entre outros débitos. 

Pagamentos
Os condutores de Alagoas, Ceará, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 
Paulo já têm os calendários de pagamento 
definidos e poderão realizar os pagamentos 
de seus débitos de trânsito em janeiro.

PANDEMIA

AgênciA BrAsíliA - Janeiro 
é o mês dedicado à saú-
de mental e, para promo-
ver discussões acerca do 
tema, foi criada a campa-
nha Janeiro Branco. A data 
foi idealizada pelo psicó-
logo mineiro Leonardo 
Abrahão, na cidade de 
Uberlândia (MG). Inicial-
mente, a campanha con-
tou com a participação 
de diversos profissionais 
e estudantes de psicolo-
gia de variadas regiões 
do país com o objetivo 
de estimular reflexões em 
relação à saúde mental e 
atenção psicossocial.

De acordo com Priscila 
Estrela, diretora de Servi-
ços de Saúde Mental subs-
tituta, o Janeiro Branco é 
uma ação importante para 
sensibilizar a população 
quanto à necessidade do 
cuidado e atenção para a 
saúde mental. Porém, ela 
destaca que essa atenção 
deve ser uma campanha 
contínua e não somente 
em janeiro.

“Um fator agravan-
te em 2020 e 2021 é que 
nesse período de pande-
mia, o isolamento social 
e o aumento da desigual-
dade são alguns dos fato-
res que facilitam o sofri-
mento psíquico”, explica.

TRATAMENTO 
NA REDE

A Secretaria de Saúde 
oferece atendimento es-
pecializado na área em 
toda a rede. A pessoa que 
precisa de cuidado ou tra-
tamento de saúde mental 
pode procurar a Unida-
de Básica de Saúde (UBS) 
mais próxima de sua casa 
ou os Centros de Atenção 

Psicossocial (Caps).
Os Caps são serviços 

especializados de saúde 
mental inseridos na co-
munidade e que funcio-
nam de porta aberta, ou 
seja, não é necessário en-
caminhamento para ser 
acolhido. Atualmente a 
Secretaria de Saúde conta 
com 18 Caps de todas as 
modalidades, distribuí-
dos pelas Regiões de Saú-
de do Distrito Federal.

Priscila informa que, 
caso uma pessoa apre-
sente sofrimento psí-
quico, como depressão, 
ansiedade, pânico, delí-
rios, faça uso de drogas 
e tenha pensamentos de 
suicídio, ela pode pro-
curar um Caps de acor-
do com o tipo de serviço 
oferecido: transtorno, 
infantil ou uso de álcool 
e outras drogas.

ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO
n Centro de Atenção Psi-
cossocial Infanto-Juvenil 
(Capsi ) – é um serviço 
público de saúde que 
atende crianças e ado-
lescentes que apresen-
tem intenso sofrimento 
psíquico decorrente de 
transtornos mentais gra-
ves e persistentes (até os 
17 anos, 11 meses e 29 
dias) ou sofrimento psí-
quico decorrente do uso 
de substâncias psicoati-
vas (até 15 anos, 11 me-
ses e 29 dias). Funciona 
de segunda a sexta-feira 
em horário comercial.
n Centro de Atenção Psi-
cossocial – (Caps I) – é 
um serviço público de 
saúde para pessoas de to-
das as idades e que apre-

sentem sofrimento psí-
quico intenso decorrente 
de transtornos mentais 
graves e persistentes ou 
do uso de álcool e outras 
drogas. Funciona de se-
gunda a sexta-feira em 
horário comercial.
n Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps II) – é um 
serviço público de saúde 
que atende pessoas a par-
tir de 18 anos que apre-
sentem intenso sofrimen-
to psíquico. Funciona de 
segunda a sexta-feira em 
horário comercial.
n Centro de Atenção 
Psicossocial – (Caps III) 
– é um serviço público de 
saúde que atende pesso-
as a partir de 18 anos que 
apresentem sofrimen-
to psíquico intenso de-
corrente de transtornos 
mentais graves e persis-
tente. Funciona 24 horas 
por dia, incluindo finais 
de semana e feriados.
n Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e outras 
Drogas (Caps AD II) – é 
um serviço público de 
saúde que atende pesso-
as a partir dos 16 anos que 
apresentem sofrimento 
psíquico intenso decor-
rente do uso de álcool e 
outras drogas. Funciona 
de segunda a sexta-feira 
em horário comercial.
n Centro de Atenção Psi-
cossocial Álcool e outras 
Drogas (Caps AD III) – é 
um serviço público de saú-
de que atende pessoas a 
partir de 16 anos que apre-
sentem sofrimento psí-
quico intenso decorrente 
do uso de álcool e outras 
drogas. Funciona 24 horas 
por dia, incluindo finais de 
semana e feriados.

Janeiro Branco e a importância 
de debater a saúde mental
Campanha destaca a necessidade de discutir o tema principalmente em tempo de 
pandemia. Secretaria de Saúde oferece atendimento especializado na área

Dória e Cínthia Ribeiro
A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, obteve do governador de São Paulo, João 
Doria, o compromisso de disponibilizar doses da vacina Coronavac suficientes 
para imunizar os profissionais de Saúde da Capital tocantinense, em audiência 
ocorrida na tarde desta quinta-feira, 07, no Palácio dos Bandeirantes, na capital 
paulista. O resultado final da pesquisa desenvolvida pelo Instituto Butantan em 
parceria com a biofarmacêutica Sinovac Life Science para a produção de vacina 
contra a Covid-19 foi apresentado nesta quinta-feira, por João Dória e pela equipe 
do Instituto de Pesquisa.

Divulgação
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Classificados

Classificados&Editais (62) 3249-8883
editais@gazetadoestado.com.br

Publicidade Legal no Jornal Gazeta

Goiânia (62) 3249-8883 
Brasília (61) 3356-8886
Palmas (63) 3028-7777

Caldas Novas (64) 3453-8883

editais@gazetadoestado.com.br
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Keyla tenta dialogar com 
Tato sobre Aldo. Benê con-
versa com Josefina sobre 
sua ida para a faculdade. 
Bóris comunica a Jota e El-
len que eles darão uma en-
trevista sobre o projeto que 
estão desenvolvendo no 
Cora Coralina. Dóris garante 
a Marta que a administração 
do Cora Coralina processará 

o site que está difamando 
o colégio. JM passa para o 
nome de MB o novo colégio 
de Malu e Edgar. Guto con-
vence Benê a treinar com ele 
para a prova de habilidade 
específica da faculdade. Juca 
começa a trabalhar na lan-
chonete de Roney. Guto se 
ofende com os comentários 
de Benê sobre sua atuação. 

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Dionísio ataca Maria Adília. 
Guiomar garante a Maria 
Adília que ela pode aparecer 
em Vila dos Ventos e que 
nada acontecerá com Cand-
inho. Samuel consegue falar 
por telefone com o amigo 
Manolo, que garante que irá 
a Vila dos Ventos em breve. 
Candinho sai com Maria Adília 
e apresenta a mãe para a ci-
dade inteira. Cassiano chega 

à conclusão de que alguém 
intermediou o sequestro de 
Samuel, e que a mesma pes-
soa pode desmascarar Di-
onísio. Alberto dá um prazo 
de 24 horas para que Hélio 
pague a dívida que tem com 
Dionísio. Nicole e Amaralina 
planejam a aproximação entre 
Guiomar e Duque. Bibiana 
encontra Hélio dormindo no 
carro.

Apolo fica sem entend-
er a hostilidade com que as 
pessoas da vila o recebem. 
Tancinha deixa claro para 
Beto que ainda ama Apo-
lo. Adônis fica sensibilizado 
com o interesse de Shirlei em 
ajudá-lo. Felipe observa Shirlei 
e Adônis de longe e conclui 
que eles estão juntos. Aparício 

encomenda a Camila uma 
produção de fotos em Angra 
dos Reis para a nova cam-
panha do Grand Bazzar, com 
o intuito de aproximá-la de 
Giovanni. Beto e Tancinha se 
sentem atraídos durante uma 
roda de samba. Apolo fica ar-
rasado ao ver o vídeo onde 
aparece com uma mulher.

Todas as crianças jogam 
na fogueira os papéis com 
os medos. Antes de dormir, 
os meninos decidem sair 
da barraca para assustar as 
meninas que estão dentro da 
barraca delas. Mili e Pata fla-
gram os meninos e acalmam 
as meninas. Para darem o 
troco, as meninas desmon-

tam a barraca dos meninos 
com eles dentro. Carol e 
Fernando jantam e conver-
sam. Carol elogia a comida 
feita por Fernando. Ele tenta 
beijá-la antes de ir embora, 
mas sem sucesso. No dia 
seguinte, Beto diz para Carol 
que ela está nitidamente apa-
ixonada por Fernando. 

Ritinha e Zeca se bei-
jam, mas ele pede que 
ela vá embora de sua 
casa. Jeiza afirma a Érica 
que está abandonando a 
carreira de lutadora. Ruy 
comenta com Joyce so-
bre a profecia do índio. 
Sabiá conta a Bibi que a 
imprensa deu destaque 
à atuação de Rubinho 
no tráfico. Caio prepara 
a invasão da polícia ao 
Morro do Beco, e Selma 
se preocupa com Bibi. 
Mere chega de viagem 

para apoiar Zeca. Sabiá 
é atingido por um tiro, e 
Rubinho assume o co-
mando do crime. Joyce 
flagra Ivana simulan-
do fazer a barba e se 
desespera. Jeiza chega 
a Niterói e descobre que 
Ritinha visitou Zeca no 
presídio. Silvana é deti-
da durante uma invasão 
policial a um cassino 
clandestino. Jeiza e Zeca 
fazem as pazes. Eurico é 
chamado à delegacia por 
causa de Silvana.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Uma morena e uma loira estavam passeando. A 
morena disse:

- Veja, um passarinho morto!
           A loira olhou pra cima e perguntou:
- Onde?
Você sabe a piada da mulher?
- Não! Como é?
- Melhor eu não te contar, porque é muito difícil de entender!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Richester, marca 
da M. Dias Branco, 
ensina como preparar 
os famosos Macarons, 
mini bolinhos de origem 
francesa.
Ingredientes:
Merengue:
n 225 g de açúcar cristal
n 60 ml de água
n 75 g clara de ovos

Massa:
n 75 g clara de ovo
n 250 g de açúcar de 
confeiteiro
n 250 g de amêndoas 
em pó
n 100 g de Biscoito 
Recheado Richester 
Amori Morango

Modo de Preparo:
Merengue:
n Em uma panela, 

misture a água e o 
açúcar e leve ao fogo até 
que atinja a temperatura 
de 120 °C. Ao atingir a 
temperatura de 110 °C, 
coloque as claras para 
bater.
n Quando atingir a 
temperatura de 120 
°C na panela, misture 
com as claras e deixe 
bater até que fique 
completamente frio.

Massa:
n Misture as claras com 
o açúcar de confeiteiro, o 
biscoito e as amêndoas 
em pó, com 1/3 do 
merengue e leve para 
bater novamente só 
para misturar. Desligue 
a batedeira e misture o 
restante do merengue 
levemente com uma 
espátula.
n Coloque em um saco 
de confeitar e faça 
pequenas esferas no 
tapete de silicone. Leve 
para assar por 25min a 
120 °C.
n Recheie com o 
doce de leite de sua 
preferência e pedaços de 
biscoito Amori Morango 
dentro e nas laterais.
Tempo de preparo: 1h
Rendimento: 30 
unidades
Aproveite e siga todos 
os conteúdos exclusivos 
da Richester nas redes 
sociais: Facebook e 
Instagram.
www.richester.com.br

MACARON DE AMORI MORANGO

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

POWER GREEN, UM DELICIOSO SMOOTHIE BOWL 

Ingredientes:
n 2 bananas bem 
maduras congeladas;
n 1 kiwi picado;
n ½ xícara (chá) de 
bebida vegetal da A Tal 
da Castanha;
n ½ colher (chá) de 
spirulina;
n 2 tâmaras.

Modo de fazer: 
n Coloque a banana 
no liquidificador com 
os ingredientes do 
smoothie, bata até 
atingir a consistência 
de um líquido espesso 
e cremoso. Após, sirva 
com o kiwi e frutas de 
sua preferência, granola, 
sementes e lascas de 
coco por cima.

A Tal da Castanha 
é uma marca 
genuinamente brasileira 
que utiliza em sua 
composição apenas 
ingredientes de origem 
natural e vegetal. 
A marca combina 

excelência e inovação 
para trazer ao mercado 
brasileiro uma linha 
inédita de produtos que 
inclui bebidas vegetais, 
pastas e snacks. A 
filosofia da marca é 

pautada em pureza e 
simplicidade, quanto 
menos ingredientes, 
melhor. Líder no 
segmento, os produtos 
A Tal da Castanha 
são distribuídos nos 

melhores mercados do 
país. A Tal da Castanha 
é uma referência entre 
as marcas clean label 
do Brasil e faz parte 
da seleta lista de 
empresas B, um grupo 
global de organizações 
comprometidas com 
a geração de impacto 
positivo na sociedade e 
no meio ambiente.
amelia@
visarplan.com.br 
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

3/oui. 4/room — spas — wind. 5/meato — ocaso. 6/caíque — duelar. 10/inovadores.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

O que o Batman 
mais gosta 
na internet, 

é o Bat Papo.

Você consegue per-
ceber a dimensão 
das mudanças pelas 
quais vem passando? 

Hoje é um dia importante para 
ampliar o campo de visão so-
bre o futuro. O céu aponta curas 
emocionais e transformações em 
família. O ingresso de Vênus em 
Touro favorece o setor financeiro.

Há curas com 
pessoas do seu 
convívio. Haverá 
a possibilidade de 

entender nuances nas relações 
de convivência e chegar a no-
vas conclusões. Os estudos 
e o acesso a novas culturas e 
filosofias são essenciais para o 
seu desenvolvimento. 

Uma conexão com 
os seus interesses 
e a sua vocação 

amplia a capacidade financei-
ra. Você está no caminho certo, 
mas precisa se conectar a valo-
res mais elevados e descartar 
padrões limitantes. O ingresso 
de Vênus em Touro traz a ne-
cessidade de recolhimento.

Uma nova fonte 
de conhecimen-
to e de conexão 

com a sua verdadeira identida-
de o faz tomar decisões trans-
formadoras no campo amo-
roso. Você está num ciclo de 
reconhecimentos e de curas. O 
ingresso de Vênus em Touro traz 
satisfação para realizar projetos.

Você está prepa-
rado para realizar 
mudanças profun-

das em sua vida, principalmente 
no cotidiano e no trabalho. Uma 
nova conexão e forma de viver 
gera em você leveza e despren-
dimento. O ingresso de Vênus em 
Touro possibilita uma visão mais 
clara de suas necessidades.

É um dia incrível 
para perceber me-
lhor as suas neces-

sidades de afeto e carinho. O céu 
traz crescimento para os filhos e, 
consequentemente, você faz no-
vas conexões sobre uma escolha 
significativa envolvendo projetos. 
O ingresso de Vênus em Touro lhe 
traz satisfação no estudos.

Você vai ter uma 
percepção muito 
clara das mudan-

ças pelas quais vem passando 
para dar uma nova direção à sua 
vida, às suas metas e à sua car-
reira. É preciso uma conexão pro-
funda com as suas necessidades. 
O ingresso de Vênus em Touro 
ativa bons investimentos .

Um contato mais 
profundo com pes-
soas do convívio, 

estudos e uma nova filosofia 
de vida amplia a sua visão 
sobre a vida. Você está co-
nectado com os seus inte-
resses pessoais. O ingresso 
de Vênus em Touro ativa as 
relações sociais e afetivas.

Você está disposto 
a se conectar com 
novos valores e a 

transformar a sua vida material. 
Os sacrifícios são necessários 
para obter o crescimento que 
almeja. O ingresso de Vênus em 
Touro ativa novas escolhas para 
o trabalho e para a qualidade em 
sua rotina e em seus hábitos.

As transformações 
pelas quais você 
vem passando são 

profundas, mas lhe dão condi-
ções de se conectar a valores 
mais elevados tanto para en-
tender as suas necessidades 
quanto as de outra pessoa. O 
ingresso de Vênus em Touro ati-
va o lazer, os filhos e o namoro.

O seu desenvol-
vimento acontece 
por meio de novas 
percepções sobre 

valores que devem ser inseri-
dos na sua rotina, nos seus há-
bitos e na sua forma de traba-
lhar. O ingresso de Vênus em 
Touro ativa eventos em família 
e resoluções para o imóvel.

Você está conecta-
do a novos valores e 
se sente pronto para 

transformar as experiências 
com um grupo de pessoas. Os 
afetos, o namoro e a autoestima 
são essenciais para você neste 
novo ciclo. O ingresso de Vênus 
em Touro traz harmonia para as 
relações de convivência.

Calvin e Haroldo
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