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Apresentador Stanley Gusman, morre de 
Covid-19; jornalista questionava pandemia

PÁGINA 02

PORTO NACIONAL

Governo do Tocantins inicia 
produção de vigas de nova ponte

PALMAS

Sine Tocantins intermedeia 
155 vagas de emprego para 
novo supermercado

GDF alcança a 
marca de mil 
licenciamentos

SUSTENTABILIDADE
Acácio Pinheiro/Agência Brasília

Unidade de Tratamento de Chorume

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

“Vamos mostrar para o país que, em Goiás, a tese de que ‘não vai dar em nada’ caiu por terra”, destaca governador durante 
instalação da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação 
de Bens, Direitos e Valores do Estado. Nova unidade auxiliará na redução da demanda que hoje chega a cerca de 1,8 mil 
processos paralisados

“Onde tiver Estado de Goiás vai existir a mão 
forte do governo para combater a criminalidade”

Cristiano Borges e Wesley Costa

Governador Ronaldo Caiado participa de instalação da 2ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e 
Valores do Estado: unidade vai desafogar demanda represada de processos relativos à improbidade administrativa e crimes contra a administração pública
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Lei estadual que cria 
cotas em concursos 
para pessoas com 
síndrome de Down é 
questionada no STF

O governador de 
Mato Grosso, Mauro 
Mendes Ferreira, ajui-
zou ação no Supremo 
contra a lei estadual 
11.034/19, que fixa 
cotas para pesso-
as com síndrome de 
Down em concursos 
públicos do estado. A 
ação foi distribuída 
ao ministro Ricardo 
Lewandowski.

A norma, promul-
gada pela Assembleia 
Legislativa após a 
derrubada do veto do 
governador, reserva 
o percentual mínimo 
de 2% das vagas para 
pessoas com síndro-
me de Down com 
nível de cognição 
compatível com a ati-
vidade a ser desempe-
nhada e prevê que as 
vagas não preenchi-
das serão destinadas 
a pessoas com outras 
deficiências.

Migalhas

Referência mundial: conheça a 
história do PNI, o programa de 
imunização brasileiro

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

A partir da criação do PNI em 1973, foram 
organizadas inúmeras campanhas de 
vacinação, tais como a de erradicação da 
varíola; poliomielite e gripe

Em 1976, o médico Air-
ton Zuquetto Dutra disse: 
“me tornei um fanático 
por vacina”. A afirmação, 
que pode parecer um tanto 
quanto exagerada, na ver-
dade reflete a realidade de 
quem testemunhou finais 
trágicos que poderiam ser 
evitados com a imuniza-
ção adequada. Zuquetto 
Dutra integrou o grupo 
dos primeiros auxiliares de 
epidemiologia treinados 
para atuar em investiga-
ção epidemiológica no Rio 
Grande do Sul.

Conta o médico que 
atendeu uma criança de 1 
ano e 8 meses com polio-
mielite transversal irrever-
sível: “dizer o quê, para a 
mãe, naquele momento? 
Se tivesse vacinado a crian-
ça, nada teria acontecido. 
Acompanhei o caso com 
relatórios por 90 dias, a mãe 
andou até em benzedeira, 
nada adiantou. Me tornei 
um fanático por vacina.”*

Quando o assunto é 
imunização, três palavras 
colocam o Brasil como 
destaque no cenário in-
ternacional: Programa 
Nacional de Imunizações. 

Criado em 18 de setembro 
de 1973, o Brasil passou a 
investir pesado em saúde 
com campanhas nacionais 
de vacinação (voltadas em 
cada ocasião para diferentes 
faixas etárias); capacitação 
e atualização técnico-geren-
cial para os gestores; vigilân-
cia de eventos adversos pós-
-vacinais e universalidade 
de atendimento.

O PNI está disposto na 
lei 6.259/75, que também 
dispõe sobre a organização 
das ações de vigilância epi-
demiológica e estabelece 
normas relativas à notifica-
ção compulsória de doen-
ças. Antes de 1973, a popula-
ção brasileira sofreu com as 
doenças imunopreveníveis.

A última vacina de des-
taque difundida no Brasil 
foi aquela contra o HPV, em 
2018, ampliada para me-
ninos de 11 a 15 anos. De 
acordo com livro “Programa 
Nacional de Imunizações - 
30 anos”, do ministério da 
Saúde, o “catecismo” do PNI 
é o agir sempre, nas cam-
panhas e no dia a dia dos 
postos de vacinação. O livro 
foi publicado em 2003.

Migalhas

Stanley Gusman, 
apresentador morre aos 49 
anos, de Covid-19; jornalista 
questionava pandemia

Ele apresentava o 
“Alterosa Alerta”, da TV 
Alterosa, afiliada do SBT 
em Belo Horizonte. O 
mineiro, de Eugenópolis, 
estava na UTI do Hos-
pital Vila da Serra, em 
Nova Lima, desde o dia 
4 de janeiro.

No programa policial 
e em suas redes sociais, 
Stanley assumia uma po-
sição crítica em relação a 
pandemia. Era contrário 
às medidas de isolamen-
to propostas pelo prefei-
to de BH, Alexandre Kalil, 
e desconfiava da eficácia 
das vacinas. A produzi-
da pelo Instituto Butan-
tan, em parceria com a 
China, por exemplo, o 
apresentador chamava 
de Vachina.

“Prefiro tomar um mi-
lhão de cloroquina à Va-

China”, escreveu.
Em outro tweet, o 

apresentador falou sobre 
a saudade dos pais.

“Sou filho de um Sar-
gento reformado da PM e 
de uma professora espe-
cialista em alfabetização. 

Ambos com 75 anos de 
idade. Liguei e perguntei 
sobre o medo do vírus. 
Eles me responderam: 
Temos medo de não ver 
você! Venha e nos abra-
ce! Eu vou defender os 
meus pais e o meu país!”

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO&&

No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço desta 
segunda-feira, 11, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com o pre-
sidente da Associação 
Goiana de Municípios, 
Paulo Sérgio de Rezende. 
Na ocasião, o presidente 
falou sobre a preocupa-
ção dos municípios com a 
demora da vacina contra 
a Covid-19. Ainda nesta 

edição, Thiago Mendes 
conversou com o Advo-
gado e Consultor Jurídico 
Tributário, Fabrizio Lan-
dim. O Advogado falou 
sobre renegociação de 
débitos de ICMS com a 
Secretaria da Economia. 
Os descontos chegam a 
90% nos juros para paga-
mento à vista. A lei entra 
em vigor no mês de feve-
reiro deste ano de 2021. 

No quadro fala vereador, 
os apresentadores Thia-
go Mendes e Jota Sobri-
nho conversaram com o 
Vereador e Presidente da 
Câmara de Senador Ca-
nedo, Carpegiane Silves-
tre da Silva. Para assistir 
os destaques do Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço acesse nosso canal no 
YouTube gazetaplay.

itátila Moura
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FCO libera R$ 1,3 bilhão para 
estabelecimentos rurais em Goiás, 
segundo boletim Agro em Dados

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO RECURSOS

“Vamos mostrar para o país que, em Goiás, a tese de que ‘não vai dar em 
nada’ caiu por terra”, destaca governador durante instalação da 2ª Vara 
dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e 
de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Estado. Nova 
unidade auxiliará na redução da demanda que hoje chega a cerca de 1,8 mil 
processos paralisados

SECOM/GO - “Estou mui-
to feliz com essa parceria e 
vamos mostrar para o país 
que, em Goiás, a tese de 
que ‘não vai dar em nada’ 
caiu por terra”, afirmou o 
governador Ronaldo Caia-
do durante instalação da 2ª 
Vara dos Feitos Relativos a 
Delitos Praticados por Or-
ganização Criminosa e de 
Lavagem ou Ocultação de 
Bens, Direitos e Valores do 
Estado, em Goiânia. A sole-
nidade foi conduzida pelo 
presidente do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO), 
desembargador Walter 
Carlos Lemes, no salão no-
bre da presidência, nesta 
segunda-feira (11/01). 

“O Tribunal de Justi-
ça cumpriu maravilho-
samente bem a sua fun-
ção”, disse Caiado, ao 
enfatizar o alto índice de 
resolução dos crimes em 
Goiás. “Para se ter uma 
ideia, nós não temos, em 
Goiânia, nenhum crime 
que não tenha sido solu-
cionado. E todos em cur-
to espaço de tempo.” No 
interior, o ritmo de tra-
balho também apresenta 
resultados céleres, o que 
demonstra, para o gover-
nador que, em breve, não 
haverá mais espaço para 
criminosos. “Onde tiver 
Estado de Goiás vai existir 
a mão forte do governo 
para combater a crimina-
lidade”, assegurou Caiado.

Também presente ao 
evento, o secretário es-
tadual de Segurança Pú-
blica, Rodney Miranda, 
ressaltou que a integração 
entre Governo de Goiás, 
Ministério Público e Poder 
Judiciário, é fundamen-
tal para “virar a página da 
impunidade”. “O Estado 
está presente, está forte e 
dando todas as respostas. 
A impunidade perdurou 
em Goiás por mais de 20 
anos, antes da chegada do 
governador”, assinalou. 

Anfitrião na soleni-
dade, o desembargador 
Walter Carlos Lemes fez 
um balanço de sua gestão 
à frente do tribunal e re-
lembrou o compromisso 
firmado para promover a 
harmonia entre os pode-
res. “Governador, prometi 

para vossa excelência que 
faria tudo para implemen-
tar a 2ª vara. A confiança do 
senhor em nosso trabalho 
nos inspirou a prosseguir 
dessa forma”, declarou. 

Criada a partir da re-
solução nº 135, de 11 de 
novembro de 2020, do 
TJGO, a 2ª vara terá juris-
dição em todo o territó-
rio goiano e será chefia-
da pelo juiz Alessandro 
Pacheco, que assumirá 
como substituto até que 
seja realizado processo 
seletivo para provimento 
da titularidade da vaga. 

Com a nova estrutura, 
a expectativa é reduzir em 
25% o acervo das ações de 
improbidade administra-
tiva e de crimes contra a 
administração pública. Ao 
todo, existem cerca de 1,8 
mil processos paralisados. 

DE MÃOS DADAS
Para a juíza auxiliar da 

presidência, Sirlei Martins 
da Costa, que contribuiu 
com a instalação da nova 
vara, as expectativas são 
altas. “Iremos progredir 
muito e espero que não 
demoremos para que te-
nhamos o terceiro juiz”, 
disse. Ao citar o secretá-
rio Rodney Miranda, Sirlei 
Martins elogiou os avan-
ços obtidos na área. “A se-
gurança pública em Goiás 
evoluiu tremendamente 
na parte que é de investi-
gação, que desestrutura 
as organizações [crimino-
sas], mas também no que 
tange à desorganização do 
crime a partir dos presí-
dios”, ponderou a juíza. 

O início desse trabalho 
se deu, segundo o pro-
curador-geral de Justiça, 
Aylton Vechi, com a insta-
lação da 1ª vara, chefiada 
pela juíza titular Placidina 
Pires. “Sabemos o quanto 
há de demanda represada 
e o quanto há ainda para 
ser enfrentado”, pontuou. 
“Mas a parceria entre os 
poderes Judiciário, Execu-
tivo e Ministério Público 
trará ainda mais resulta-
dos”, afirmou. “Teremos 
um esforço sinérgico das 
instituições favorecendo o 
combate a esse grande mal 
que assola toda a socieda-

de brasileira,” destacou.
Em seu discurso, a juí-

za Placidina agradeceu ao 
apoio do desembargador 
Walter Carlos Lemes no 
combate ao crime orga-
nizado, principalmente 
quando se trata dos que 
são chamados de “colari-
nho branco”. “Imbuído do 
mesmo propósito, o pre-
sidente teve coragem de, 
junto com o governador, 
Segurança Pública, Minis-
tério Público, abraçar essa 
frente de trabalho. Há ne-
cessidade de mostrar que 
o crime organizado não 
violento também precisa 
de enfrentamento efetivo”, 
destacou. “Caso contrário, 
há impunidade, desvio de 
dinheiro e de verbas pú-
blicas, concluiu.”

Também participaram 
do evento o ouvidor do 
Poder Judiciário e presi-
dente eleito, desembarga-
dor Carlos Alberto França; 
o defensor público-geral 
do Estado de Goiás, Do-
milson Rabelo da Silva 
Júnior; a presidente da As-
sociação dos Magistrados 
do Estado de Goiás (As-
mego), Patrícia Carrijo; o 
diretor do Foro da comar-
ca de Goiânia, juiz Pau-
lo César Alves das Neves; 
o diretor-geral do TJGO, 
Rodrigo Leandro da Silva; 
o desembargador Ander-
son Máximo; e a advogada 
Anna Vitória Caiado. 

Também estiveram 
presentes o comandan-
te-geral da Polícia Militar, 
Renato Brum dos Santos; 
comandante do Corpo de 
Bombeiros do Estado de 
Goiás, coronel Esmeral-
dino Jacinto de Lemos; 
subcomandante-geral da 
Polícia Militar, coronel 
André Henrique Avelar de 
Souza; superintendente 
da Polícia Judiciária, de-
legada Renata Cheim; 
delegada-geral adjunta 
da Polícia Civil, Letícia 
Franco Araújo; presiden-
te do Sindicato dos Dele-
gados de Polícia Civil de 
Goiás (Sindepol), Pedro 
Caires; o diretor-geral de 
Administração Peniten-
ciária, Agnaldo Augusto 
da Cruz; delegados e ser-
vidores do Tribunal. 

Por meio de recursos 
do Fundo Constitucio-
nal de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO) 
para Goiás, na modali-
dade rural, foi investido 
R$ 1,3 bilhão em esta-
belecimentos rurais 
goianos, de janeiro a no-
vembro de 2020, através 
da contratação de 4.564 
financiamentos no Es-
tado. Desse montante 
liberado, a Secretaria de 
Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa) foi responsá-
vel pela análise técnica 
de 461 cartas-consul-
tas, que resultaram na 
aprovação de R$ 467,7 
milhões em recursos. 
Esse resultado integra 
a edição de janeiro do 
boletim Agro em Dados, 
publicado pelo Governo 
de Goiás, por meio da 
Seapa, e divulgado nesta 
sexta-feira, 8 de janeiro. 

Ainda de acordo com 
a publicação, técnicos da 
secretaria fizeram a aná-
lise de cartas-consulta 
de produtores rurais de 
123 municípios goianos, 
com a expectativa de 
criação de mil empregos 
diretos em Goiás. Cabe 
à Seapa analisar, de for-
ma técnica, as propostas 
do setor rural, com valor 
igual ou superior a R$ 
500 mil. Após avaliação, 
as cartas são submetidas 
à aprovação do Conselho 
de Desenvolvimento do 
Estado de Goiás (CDE). 

Segundo o titular da 
pasta, Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto, as li-
nhas de crédito do FCO 
Rural representam um 
importante estímulo ao 
desenvolvimento econô-
mico e social de diferen-
tes setores produtivos, 
principalmente porque 
atendem de mini a mé-
dio produtores rurais. “O 
Governo de Goiás tem 
buscado facilitar o aces-
so ao crédito no Estado, 
atuando junto ao setor 
produtivo para construir 
políticas que promovam 
a diversificação e a pul-
verização de recursos, 
como é o caso do FCO, 
com o intuito de alcançar 
maior número de produ-
tores goianos”, reforça.   

BONS RESULTADOS
O informativo Agro 

em Dados destaca ain-
da que o Valor Bruto de 
Produção (VBP) da agro-
pecuária brasileira, para 
2020, está estimado em 
R$ 885,8 bilhões, incre-
mento de 15,1%, ante 
2019. Os produtos com 
maior participação são a 
soja, carne bovina, milho, 

frango e cana-de-açúcar. 
A estimativa é de cresci-
mento de 17,2% e fatura-
mento de R$ 72,2 bilhões, 
sendo 67,6% da agricultu-
ra e, 32,4%, da pecuária.

Além disso, as expor-
tações também se desta-
caram, com incremento 
na entrada de divisas no 
Brasil. Até o mês de no-
vembro de 2020, o valor 
em dólares exportado 
pelo agronegócio brasi-
leiro é o maior de toda a 
série histórica: US$ 93,6 
bilhões. A participação 
de Goiás nesse montan-
te é de 6,4%. De toda ex-
portação realizada pelo 
Estado, no acumulado de 
2020, 79,6% são de pro-
dutos do agro - montante 
de US$ 6,0 bilhões, valor 
21,3% superior ao mes-
mo período do ano an-
terior. Além do aumento 
das exportações goianas, 
observa-se ampliação da 
pauta de produtos, espe-
cialmente de café, frutas, 
carne suína e açúcar.

O secretário Antônio 
Carlos de Souza Lima 
Neto entende que o tra-
balho, em conjunto, en-
tre produtores e Governo 
de Goiás, e o empenho 
de todo o setor produ-
tivo foram fundamen-
tais para as conquistas 
do último ano. “2020, 
mesmo com todos os de-
safios, foi fundamental 
para que a agropecuária 
goiana pudesse reforçar 
sua importância social e 
econômica e demonstrar 
toda sua capacidade de 
se adaptar e se superar 
para atender às deman-
das de abastecimento”, 
ressalta. “Sem dúvidas, 
um ano que ficará mar-
cado para todos nós. O 
agro não parou e não 
pode parar em momen-
to algum, afinal, é res-
ponsável por garantir 
alimentos na mesa da po-
pulação”, complementa.

FRUTICULTURA
O Agro em Dados 

revela também que, em 
pleno Cerrado, a produ-

ção de uva tem conquis-
tado espaço em Goiás, 
sendo que nove municí-
pios goianos cultivaram 
a fruta no ano de 2019, 
em um total de 48 es-
tabelecimentos rurais, 
de acordo com dados 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), publicados 
no boletim da Seapa. 
Destaque para Paraúna, 
Itaberaí e Hidrolândia. 
As condições climáticas 
aqui não são ideais, mas 
o uso de tecnologia de ir-
rigação e cultivares mais 
adaptadas ao clima do 
Cerrado tem impulsio-
nado a expansão da pro-
dução em Goiás.

As estatísticas da 
Centrais de Abasteci-
mento de Goiás (Ceasa 
Goiás), publicadas no 
Agro em Dados de janei-
ro, mostram que a co-
mercialização de uvas 
no mês de novembro de 
2020 movimentou R$ 
4,7 milhões, o que re-
presenta 4,7% do grupo 
das frutas nacionais. Em 
peso, foram 542,8 tone-
ladas, em que 15,2% ti-
veram origem em mu-
nicípios goianos. “Os 
números demonstram 
oportunidade de merca-
do para o produtor goia-
no. O Governo de Goiás 
está atento a isso e tem 
apoiado e impulsionado 
a diversificação produti-
va, com enfoque em fru-
ticultura. Certamente, 
em breve, nosso Estado 
será destaque também 
nesse tipo de cultura”, 
finaliza o secretário An-
tônio Carlos de Souza 
Lima Neto.

Acesse o boletim in-
formativo Agro em Da-
dos, de janeiro, comple-
to no endereço: https://
www.agricultura.go.gov.
br/files/AgroemDa-
dos21/JANEIRO2021-A-
GROEMDADOS.pdf

COMuniCaçãO SEtOrial 
da SECrEtaria dE EStadO 

dE aGriCultura, 
PECuária E abaStECiMEntO 

- GOvErnO dE GOiáS

“Onde tiver Estado de Goiás 
vai existir a mão forte do 
governo para combater a 
criminalidade”, diz Caiado 
durante solenidade no TJGO

Tony Oliveira e Wenderson Araújo / Sistema CNA

Boletim Agro em Dados revela que recursos do FCO 
Rural, em 2020, contemplaram diferentes atividades 
agropecuárias em Goiás, como soja e milho
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GDF alcança a marca de 
mil licenciamentos
Ações ligadas ao meio ambiente registram o melhor resultado da história 
no Distrito Federal

Da reDação com ag. Bra-
sília - O ano de 2021 co-
meça com um registro 
importante para o Brasí-
lia Ambiental. A Superin-
tendência de Licencia-
mento (Sulam) do órgão 
ultrapassou mil licenças 
e autorizações ambien-
tais no biênio 2019/2020. 
Nos primeiros dois anos 
da atual gestão, o insti-
tuto superou a marca de 
administrações anterio-
res no mesmo período.

“É um importante 
marco para o órgão, pois 
representa que, mesmo 
com as dificuldades im-
postas pela pandemia 
do coronavírus, o corpo 
técnico do Brasília Am-
biental tem avançado 
nas entregas, sempre 
pontuando pelo aspecto 
sociojurídico de susten-
tabilidade ambiental”, 
destaca o presidente do 
Brasília Ambiental, Cláu-
dio Trinchão.

“A marca é simbólica, 
mas reflete o trabalho, o 
profissionalismo e a de-
dicação de todos que se 
empenharam para fazer 
com que as análises fos-
sem mais assertivas e o 
ritmo de trabalho perma-
necesse elevado”, aponta 
o superintendente da Su-
lam, Alisson Neves.

O gestor ainda reforça 
a importância de outras 
ações realizadas pelo ór-
gão para desburocrati-
zar e acelerar o processo, 
aumentando o fluxo de 
trabalho na tramitação 
dos processos internos e 
garantindo a segurança 
técnica e legal necessá-
ria para as deliberações. 
“Hoje temos o sistema 
Urutau, desenvolvido 
por servidores do insti-
tuto sem nenhum finan-
ciamento, e que, além 
de nos permitir fazer o 
acompanhamento dos 
números, também ga-
rante a transparência dos 
resultados para o cida-
dão”, pontua.

LICENCIAMENTOS
Além da produção de 

instruções normativas 
(INs), que organizaram a 
área inclusive para lidar 
com a pandemia, a Sulam 
garantiu a diminuição do 
passivo de processos de 
postos de combustíveis, 
mineração de pequeno 
e médio porte, avicultu-
ra, agroindústria, turis-
mo rural, suinocultura, 
irrigação (pivô central), 
obras do governo e Pro-
grama de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos.

Destaca-se ainda a ex-

pedição de licenças am-
bientais para obras pú-
blicas e privadas – como 
a pavimentação da Ro-
dovia VC-371, estação de 
tratamento do chorume 
do Aterro Sanitário de 
Brasília, sistema de dre-
nagem pluvial da Região 
Administrativa de São 
Sebastião e de Santa Ma-
ria, construção de ponte 
sobre o Córrego Samam-
baia e ampliação da capa-
cidade viária da DF-003 
no trecho compreendido 
entre o Viaduto do Torto e 
o do Colorado.

O licenciamento am-
biental é o procedimento 
administrativo obrigató-
rio pelo qual o Brasília 
Ambiental avalia e deli-
bera sobre localização, 
instalação, ampliação e 
operações de empreen-
dimentos e atividades 
utilizadoras de recursos 
ambientais considera-
das efetiva ou potencial-
mente poluidoras – bem 
como aquelas atividades 
que, de alguma forma, 
possam causar degrada-
ção ambiental –, consi-
derando as disposições 
legais e regulamentares e 
as normas técnicas apli-
cáveis ao caso.

com informações Do 
Brasília amBiental

Dois tempos

1. A Consciente Construtora e Incorporadora, bus-
cando manter a relação de transparência com seus co-
laboradores, clientes, parceiros e sociedade, publicou o 
relatório de sustentabilidade do período 2018-2019. No 
documento, a empresa reassume sua missão de entregar 
soluções inovadoras e sustentáveis para quem deseja 
morar ou investir com qualidade e harmonia com as 
pessoas e o meio ambiente.

2. O relatório também traz um balanço das principais 
ações ao longo dos dois anos analisados, apontando a 
valorização dos colaboradores, o investimento em ações 
socioambientais e as relações com clientes e até com os 
concorrentes. Essas ações renderam à construtora, prê-
mios e reconhecimentos neste período. O relatório pode 
ser conferido no site da construtora: www.consciente-
construtora.com.br e nas suas redes sociais.

 
Chegando a hora
A Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) 

estendeu até 14 de janeiro, o prazo de entrega da do-
cumentação dos proponentes aprovados nos editais da 
Lei Aldir Blanc. Foi aprovado um total de 1.407 projetos 
de fomento cultural, em três editais que contemplam a 
pluralidade do setor artístico.  

Vitrine

Fernando de Paula

VARANDAS -  Taísa Bueno (ao centro), gerente comercial 
da Ventura Casa, ciceroneou um grupo de arquitetos, 
designers de interiores e clientes, durante um bate-papo 
marcado pela degustação de cafés especiais, ocasião em 
que foi apresentada a nova coleção da Ventura, a Linha 
Varandas – Casa Serena Take 2, que tem curadoria de 
Andreia Rocha Lima, que na foto, figura com Taísa Bueno  e 
Alessandra Nahas

Fernando de Paula

SUSTENTABILIDADE

VARANDAS – A nova coleção da Ventura Casa, 
a Linha 
Varandas é 
voltada para 
varandas e 
área externa. 
Patrícia 
Camargo 
e Lucas 
Machado 
estavam 
entre os 
seletos 
convidados 
que foram 
conferir o 
mobiliário 
com peças 
exclusivas

n VOCÊ SABIA? 
As maçãs contêm 
pectina e substâncias 
que limpam o 
sistema digestivo.
 n NOVO MANUAL 
- Foi publicado, na 
quinta-feira (07), pelo 
governo estadual, 
decreto com o novo 
Manual de Redação do 
Estado. O que estava 
em vigor foi publicado 
em 2005.  O manual foi 
estruturado pela Casa 
Civil e visa padronizar 
a produção de atos 
oficiais e as novas 
regras se estendem 
também para o 
sistema eletrônico do 
Poder Executivo.
n SOCORRO - A 
Casag e a OAB 
Goiás priorizaram a 
assistência à saúde 
e as finanças de 
seus profissionais 
associados, desde o 
início de 2020. Tanto 
é que de janeiro a 
novembro, foram 
pagos auxílio para 
1,6 mil advogados 
em Goiás, um 
investimento de 
mais de R$ 1 milhão. 
A Casag lançou 
recentemente o 
ADVMed, serviço 
pioneiro de saúde e 
gratuito para todos 
os advogados ( e 
dependentes) filiados à 
OAB Goiás.
n TURNO ÚNICO - O 
Tribunal de Justiça está 
funcionando do meio-
dia às 19 horas. Não 
se sabe até quando.
n PROVA DE VIDA- 
Pensionistas e 
aposentados até o 
dia 26 de fevereiro 
para fazerem a prova 
de vida. Quem não 
fizer terá o benefício 
bloqueado em março.
n ASAS - A Quick 
Aviação assinou 
contrato para instalar 
sua sede própria no 
Antares, primeiro 
polo aeroportuário do 
Centro-Oeste que será 
construído no decorrer 
do primeiro semestre 
no município de 
Aparecida de Goiânia.

Acácio Pinheiro/Agência Brasília

Pavimentação da VC-317: obra está entre os destaques nas expedições de licenças ambientais
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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

Lara CavaLCante/Governo 
do toCantins - Segundo o 
técnico do Sine, José Luiz 
Candido, a empresa con-
tratará trabalhadores com 
e sem experiência. “Essa 
é uma ótima oportunida-
de para quem precisa do 
primeiro emprego e os 
interessados podem enca-
minhar o currículo para o 
e-mail curriculum.sinepal-
mas@gmail.com”, explica.

Nesta sexta -feira, 8, o 
Sine anuncia também 446 
oportunidades de emprego 
em suas nove unidades no 
Estado. São 185 vagas em Pal-
mas; 25, em Taquaralto; 99, 
em Araguaína; 42, em Paraíso 
do Tocantins; 7, em Guaraí; 
50, em Porto Nacional; 23, 
em Gurupi; quatro, em Ara-
guatins; e 11, em Dianópolis.

CANAIS DE ACESSO
Os trabalhadores in-

teressados em concorrer 
às vagas podem acessar o 
Aplicativo Sine Fácil, se-
guindo o passo a passo no 
https://setas.to.gov.br/tra-
balho/passo-a-passo-apli-
cativo-sine-facil.

Outro meio de acessar 

o serviço é pelos seguin-
tes e-mails e números de 
Whatsapp. Em Palmas, 
pelo WhatsApp: 3218-
1957 ou e-mail: vagasine-
palmas@gmail.com; em 
Paraíso, pelo WhatsApp 
(63) 3602-3340 ou e-mail: 
vagasineparaiso@gmail.
com; e em Gurupi, pelo 
WhatsApp (63) 3351-2477 
ou e-mail sinegurupiva-
gas@hotmail.com.

Nas mensagens envia-
das a esses contatos, devem 
constar nome completo do 
interessado, número do 
CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do 
Sine, o contato só pode ser 
feito por telefone conven-
cional, os números podem 

ser acessados no site da Se-
tas https://setas.to.gov.br/
vagas-de-emprego/conta-
tos-do-sine-tocantins-/.

PAINEL DE VAGAS
Para conferir, diaria-

mente, a oferta de vagas 
nos nove postos do Sine 
Tocantins, acesse o site 
da Setas https://setas.
to.gov.br/vagas-de-em-
prego ou as redes sociais; 
sendo no  Facebook, o 
perfil @setasTo; e no Ins-
tagram, Setas Tocantins.

Ressalta-se que de-
vido à pandemia da Co-
vid-19, os atendimentos 
presenciais do Sine em 
todo o Estado continu-
am suspensos.

O Governo do Tocantins, 
por meio da Agência Tocan-
tinense de Transportes e 
Obras (Ageto), iniciou, nesta 
quinta-feira, 7, a construção 
das peças pré-moldadas que 
serão utilizadas na estrutura 
da nova ponte sobre o Rio To-
cantins, na rodovia TO-255, 
em Porto Nacional. As peças, 
em concreto armado, estão 
sendo construídas no can-
teiro de obras instalado na 
TO-050, entre Porto Nacional 
e Silvanópolis.

Além das peças de pe-
queno porte, estão em fase 
de construção as 94 vigas de 
43 metros, altura equivalente 
a um prédio de 15 andares, 
e 120 toneladas. De acordo 
com a secretária de Estado 
da Infraestrutura, Cidades e 
Habitação e presidente da 
Ageto, Juliana Passarin, os 
equipamentos utilizados 
no processo de fabricação 
vieram de fora do Tocantins. 
“Esta é uma grande obra 
de infraestrutura, uma das 
maiores da região Norte do 

país, e a logística de uma 
construção dessas requer 
muito planejamento e equi-
pamentos especiais”, explica.

Também já estão no To-
cantins as balsas que serão 
utilizadas na construção das 
fundações da nova ponte. 
O equipamento está sendo 
montado às margens do lago, 
nas proximidades do aterro 
da estrutura. A expectativa é 
de que cerca de 500 empre-
gos diretos sejam gerados, 
de forma gradativa, durante 
a realização da obra. “Nós 
iremos dar oportunidade 
para os moradores de Por-
to Nacional, por isso a obra 
também irá contribuir com 
o fomento à economia local”, 

destaca Juliana Passarin.

NOVA ESTRUTURA
A nova ponte terá 1.488 

metros de extensão, sendo 
1.088 metros de armação 
de concreto e 400 metros de 
aterro. O valor do investi-
mento é de R$ 149 milhões, 
provenientes de uma opera-
ção de crédito realizado pelo 
Governo do Estado com o 
Banco de Brasília. A assina-
tura da Ordem de Serviço au-
torizando o início das obras 
de construção da ponte foi 
realizada no final de 2019 e o 
contrato prevê um prazo de 
900 dias para a conclusão dos 
trabalhos. eriCa Lima/Governo 
do toCantins

PORTO NACIONAL

Governo do Tocantins inicia 
produção de vigas de nova ponte

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

O Sistema Nacional de Empregos do Tocantins (Sine/To) intermediará mais 
de 150 vagas para um novo supermercado que se instala na Capital. São 
oportunidades como operador de caixa, repositor, fiscal de perdas, fiscal de 
caixa e empacotador

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

Um presente 
para Rio Verde
O presidente da Sicredi 
Cerrado GO, Zeir Ascari, 
considera que o momento é 
histórico, já que a Cooperativa 
nasceu em Rio Verde, há 
17 anos, em um cenário 
bastante diferente do atual. 
“Um grupo de visionários 
deu início a essa história. 
Hoje somos mais de 20 mil 
associados, atendidos por 
agências e escritórios de 
negócios em 13 cidades. Essa 
trajetória mostra a força do 
cooperativismo”, explicou.

PALMAS

Sine Tocantins intermedeia 
155 vagas de emprego para 
novo supermercado

Reinauguração
Atenta às necessidades de seus associados e buscando estar cada vez mais próxima, 
a Sicredi Cerrado GO reinaugura agência em Rio Verde, no próximo dia 14. A estrutura 
está localizada na Avenida Presidente Vargas  com acesso inclusivo ao piso superior e 
estacionamento. 

Sicredi
Projetada com um design moderno, que visa proporcionar um atendimento mais 
personalizado, a agência oferece também uma experiência ainda mais colaborativa, com 
ambientes que poderão ser utilizados pelos associados e comunidade.

Beneficente
A Sicredi Cerrado GO doará parte dos recursos que seriam aplicados em um evento de 
inauguração para a Associação Beneficente André Luiz - Lar dos Vovôs (ABAL) e Associação 
Beneficente Auta de Souza (ABAS). 

Atendimento
O atendimento na agência iniciará no dia 17 de janeiro, das 10h às 16h. Além das agências 
físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais: mobile e internet banking, 
redes de autoatendimento, além do atendimento via WhatsApp.

Divulgação

No Alphaville, em Goiânia
Em recente comemoração de réveillon em sua residência no condomínio Alphaville, em 
Goiânia, a advogada Ana Carla Maia (E), postou foto ao lado das primas Raflesia Pereira 
e Ana Catarina.

Carlessandro Souza/Governo do Tocantins

Thiago Sá/Governo do Tocantins
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL 

1º OFÍClO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDlCAS, CIVIL 
DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS.

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, 
Oficial do 1º Oficio do Registro de  Imóveis, 

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

FAZ SABER a todos os 
interessados que F&S 
CONSTRUTORA, INCOR-
PORADORA E IMOBI-
LIARIA LTDA ME, CNPJ-
10.804.023/0001-02, com 
sede em Águas Lindas de 
Goiás-GO, depositou nesta 
serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 

artigo 18 da Lei Federal n. 
6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, para registro de 
um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado 
Lote 39 da Quadra 27, 
Conjunto B, Setor 03, situ-
ado no Loteamento deno-
minado PARQUE DA BAR-
RAGEM, Águas Lindas de 

Goiás-GO, com a área de 
930,00m², com frente para 
a Rua Rio Verde, com 20,00 
metros; pelo fundo com o 
lote 40, com 20,00 metros; 
pelo lado direito com a Rua 
18, com 46,50 metros e pelo 
lado esquerdo com o lote 
37, com 46,50 metros, do 
Registro de Imóveis da Co-
marca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será des-
membrado em 04 (quatro) 
lotes menores que serão 
denominados: “Lote 39-A 
da Quadra 27, Conjunto 
B, Setor 03, do loteamento 
denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás-GO, com a área 
de 232,50m², com frente 
para a Rua 18, com 11,625 

metros, fundo com parte do 
lote 37, com 11,625 metros, 
lado direito com o lote 39-B, 
com 20,00 metros e lado 
esquerdo para a Rua Rio 
Verde, com 20,00 metros”, 
“Lote 39-B da Quadra 27, 
Conjunto B, Setor 03, do 
loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, 
Águas Lindas de Goiás-GO, 
com a área de 232,50m², 
com frente para a Rua 18, 
com 11,625 metros, fundo 
com parte do lote 37, com 
11,625 metros, lado direi-
to com o lote 39-C, com 
20,00 metros e lado esquer-
do com o lote 39-A, com 
20,00 metros”, “Lote 39-C 
da Quadra 27, Conjunto 
B, Setor 03, do loteamento 

denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás-GO, com a área de 
232,50m², com frente para a 
Rua 18, com 11,625 metros, 
fundo com parte do lote 37, 
com 11,625 metros, lado 
direito com o lote 39-D, com 
20,00 metros e lado esquer-
do com o lote 39-B, com 
20,00 metros” e “Lote 39-D 
da Quadra 27, Conjunto 
B, Setor 03, do loteamento 
denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás-GO, com a área 
de 232,50m², com frente 
para a Rua 18, com 11,625 
metros, fundo com parte 
do lote 37, com 11,625 
metros, lado direito com o 
lote 40, com 20,00 metros 

e lado esquerdo com o lote 
39-C, com 20,00 metros”, 
conforme planta e memo-
rial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do 
Parcelamento expedida em 
11/12/2020, onde consta o 
processo administrativo de 
n° 2020037301. Para que 
chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este 
edital que será publicado 
no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo 
o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última 
publicação, tudo nos ter-
mos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
O Presidente da Associação Renovadora Quilombo de Mesquita, sociedade civil
sem  fins  lucrativo,  inscrita  no  CNPJ  nº.  05.889.879/0001-98,  no  uso  de  suas
atribuições legais  e com fundamento no art.  22,  inciso III,  do estatuto social,
CONVOCA a todos os  associados para a  realização de uma Assembléia  Geral
Ordinária a se realizar na sede da associação Apromaq situada na rodovia GO 521,
povoado do Mesquita,  Cidade Ocidental-GO, no dia 20.01.2021, às 10:00 (dez
horas) em primeira convocação com a presença de no mínimo 2/3 dos associados
e em segunda convocação às 10:30hs com qualquer número de associados, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição dos membros da diretoria
executiva e do conselho fiscal para o triênio 2021-2024; b) referendar a admissão
de novos associados e, c) outros assuntos de interesse gerais. O Edital completo
poderá ser retirado junto à presidência pelo telefone (61) 99661-3606 ou solicitado
via e-mail: mesquitaassocicao@hotmail.com

Cidade Ocidental-GO aos 08 dias do mês de janeiro de 2021.
Valcinei Batista Silva

Presidente

JOSÉ TADEU VIEIRA DE CAMARGO E LUCIANE RIBEIRO 
LEÃO DE CAMARGO torna público que recebeu junto a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Licença de 
Operação nº 089/2020  processo n° 129882/2018 com validade 
até 23/10/2022, para o empreendimento em Suinocultura – Siste-
ma Crechário. Fazenda São Tomaz – Douradinho – Cachoeirinha, 
Rod. BR 452 sentido Rio Verde/ Itumbiara, km 09 à direita. Zona 
Rural - Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não 
se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

LUCIANO TADEU DE MOURA E RAFAEL BENDAYAN DE 
MOURA torna público que requereu junto a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença de Opera-
ção nº 104/2020 e processo nº 2014018949 com validade até 
18/12/2022, para o empreendimento em Suinocultura- Sistema 
Produtor de Leitões- SPL. Fazenda São Tomé, Rod. BR 060, 
sentido Rio Verde/ Jataí km 422 à direita por mais 33 km, Zona 
Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não 
se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
M P  M I N E R A Ç Ã O  P L A N A L T O  L T D A  -  M E ,  C N P J :
26.980.045/0001-63,  TORNA  PÚBLICO  QUE  RECEBEU  DA
S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  D E  M E I O  A M B I E N T E  E
DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  GOIÁS  -  SEMAD,  A
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – LF Nº 822/2020, COM VALIDADE
ATÉ 23/12/2026, PARA EXTRAÇÃO DE AREIA E ARGILA, SITUADA
NA FAZENDA LAMBARY, NO MUNICÍPIO DE PLANALTINA – GO.
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Município e comarca de 

Rio Verde – Estado de Goiás 
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e 

Documentos, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e 
Tabelionato de Protestos 

Tabelião e Oficial: Franklin Wilson Xavier 
EDITAL DE REGISTROS DE LOTEAMENTO 

FRANKLIN WILSON XAVIER – OFICIAL do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis e Anexos desta cidade de 
Rio Verde, Estado de Goiás, na Forma da Lei, etc.  

FAZ SABER, a quem possa interessar que por parte 
da: Pizolato Construtora e Incorporadora Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 
04.176.720/0001-63, com sede em Araguarí-MG, na 
Rua Brasil Acciolly, n° 79, Centro, neste ato 
representada por seus sócios administradores 
Guilherme Francisco Pizolato Neto, CPF: 037.251.769-
22, Rodolpho Pizolato, CPF: 027.944.789-23, e, Tiago 
Godoy Sobral, CPF: 034.268.819-77; Requerem nos 
termos da Lei n° 6.766/79, e seu art. 19, o registro de 
loteamenteo do imóvel deste município, com área de 
145.566,00 m² localizado no quinhão de terras, situado 
na Fazenda São Tomaz, devidamente registrado neste 
CRI sob matrícula n° R.03/M.69.808. Ao 
empreendimento foi dada a denominação de 
loteamento “RESIDENCIAL PIZOLATO”  tendo sido o 
projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Rio 
Verde, conforme Decreto n° 2.296, de 09/11/2020, 
possuindo o dito loteamente as seguintes áreas: Áreas 
de lotes: 60.439,25 m², totalizando 304 lotes, 
distribuidos em 12 quadras; sistema viário: 50.162,32 
m²; Área Verde: 10.152,93 m², Áreas Institucionais: 
9.364,85 m²; A.P.P’s ( Não Edificante): 15.446,65 m²; 
atendendo as exigências das Leis Municipais n. 
3.633/1998 e 5.671/2009, bem como a Lei Federal n° 
6.766/1979, conforme análise realizada pela 
Superintendência Municipal de Desenvolvimento 
Urbano de Rio Verde. Os documentos apresentandos 
foram autuados e prenotados sob o protocolo de n° 
392.289 em 24/11/2020 e fica à disposição de 
interessados para exame nesta Serventia, e não sendo 
aprensentada impugnação no prazo máximo de 15 dias 
úteis,  contados da última publicação deste edital, será 
feito o registro requerido, na forma da lei. Este edital 
será fixado em lugar de costume e publicado três vezes 
consecutivas em jornal. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 11 de 
janeiro de 2021, eu, Lilian Xavier Rodrigues, Oficiala 
substituta do Registro de Imóveis, que digitei, conferi, 
dou fé e assino.  

 

Lilian Xavier Rodrigues 

Oficiala Substituta 
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Roney explica sobre 
Aldo para Keyla e Tato. 
Tina e Anderson editam 
o clipe dos Lagostins. El-
len liga a TV para assistir 
à sua entrevista. Malu fica 
revoltada com a matéria de 
Ellen. Tato procura Aldo. 
Anderson e Tina pedem 
para Roney abrigar sua 
produtora no galpão. Mit-

suko não apresenta mais 
sinais da doença. Malu 
chantageia K2 em troca de 
informações sobre Dóris. 
Tato cozinha e leva comida 
para as pessoas em situ-
ação de rua, mas não con-
segue encontrar Aldo. As 
meninas leem uma matéria 
falsa que Malu inventou 
sobre o Cora.

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Bibiana diz a Hélio que 
ele pode ficar em sua 
casa. Lino e Taís trocam 
olhares. Cassiano, Duque e 
Amaralina recebem os tra-
balhadores na mina. Carol 
questiona Lino sobre Taís. 
Cristal liga para Ester. Ester 
conta para Cassiano sobre 
sua conversa com Cristal. 
Donato descobre que Hélio 
voltou para casa.

Donato fica intrigado com 
a demissão de Hélio. Cas-
siano se incomoda com 
o pedido de Ester. Cristal 
visita Dom Rafael. Vanes-
sa brinca com a beleza 
de Ester. Hélio revela para 
a família que já tem uma 
nova proposta de em-
prego. Duque marca um 
encontro com Guiomar. 

Carol avisa a Cris que 
Shirlei não está namoran-
do Adônis. Francesca nota 
que Shirlei está triste des-
de que pediu demissão. 
Henrique constata que Fe-
lipe está apaixonado por 
Shirlei. Apolo é despreza-
do pela vizinhança da vila. 
Tancinha e Beto chegam 

de viagem e se deparam 
com Apolo. Tancinha de-
spreza Apolo e pede a ele 
para esquecê-la. Aparício e 
Agilson tentam se escond-
er de Rebeca quando ela 
aparece de surpresa na 
mansão. Fedora e Lucré-
cia acusam Rebeca de ser 
amante de Aparício.

Sem a companhia de 
Cintia, Matilde decide de-
scer sozinha ao túnel com 
um machado para quebrar 
os tijolos da porta e pegar 
o tesouro só para ela. 
Matilde se assusta com 
os barulhos, acha que é 
um fantasma e sai corren-
do. Mosca e Mili acordam 

com as mãos dadas. Cintia 
conversa com Armando e 
diz que precisa dele para 
tentar abrir a nova porta no 
túnel. Carmen ouve tudo 
através da escuta e fica in-
trigada para saber quem é 
o rapaz que sabe de tudo. 
As crianças assistem um 
vídeo que Cris fez.

Eurico abandona Silvana 
e se muda para a casa de 
Heleninha. Dantas socorre 
Silvana, que afirma não ser 
uma jogadora compulsiva. 
Dita pede ajuda a Simone. 
Rubinho e Bibi comandam 
as ações no morro. Jeiza 
desconfia do envolvimento 
de Rubinho e Bibi na prisão 
de Zeca. Jeiza confronta 
Ritinha sobre sua ligação 
com Bibi. Simone tenta 
confortar Silvana, que sofre 
com sua separação. Ruy, 
Joyce e Eugênio desco-

brem a seringa no quarto 
de Ivana, e o advogado 
acredita que a filha esteja 
se drogando. Silvana ten-
ta se explicar para Eurico, 
que diz que não reatará o 
casamento. Aurora acon-
selha Silvana a procurar 
ajuda profissional para se 
livrar do vício. Bibi provoca 
Jeiza. Jeiza ameaça Bibi. 
Joyce se desespera com o 
comportamento de Ivana e 
pede ajuda a Simone. Eva 
sugere que Ivana comuni-
que sua transição.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

“Seu Lunga entrando em uma 
loja: 

- Tem veneno pra rato? 
- Tem! Vai levar? - Pergunta 

    o balconista. 
- Não, vou trazer os ratos pra comer aqui!!! 
- responde seu Lunga.” 

TEIXEIRA MENDES CONTA

Pensando em tornar 
suas refeições nas férias 
mais rápidas de fazer, a 
NISSIN FOODS BRASIL 
desenvolveu duas receitas 
práticas e deliciosas. A 
primeira é um espaguete 
cremoso com bacon e 
parmesão picado, já a 
segunda, um Yakissoba 
Nissin bem verão, com 
legumes suculentos. 

ESPAGUETE NISSIN 
DELICIOSO 
INGREDIENTES 
n 500g de Espaguete 
Nissin 500g 5 minutos 
n 2L de água 
n 1/4 xic de azeite 
n 250g de bacon em cubos 
n 400g de molho de tomate 
n 250g de requeijão de 

copo 
n 50g de queijo parmesão 
ralado 
n 2 col salsinha picada 
n Cozinhar a massa em 
água fervente conforme 
instruções da embalagem. 
n Escorrer e reservar. 
n Colocar o azeite em uma 
panela ou Wok. 
n Refogar o bacon em 
cubos até dourar. 
n Adicionar o molho de 
tomate e o requeijão. 
n Deixar cozinhar em fogo 
brando por 2 minutos sem 
ferver. 
n Misturar o espaguete até 
incorporar o molho. 
n Servir e finalizar com o 
queijo ralado e a salsinha. 
PRODUTOS 
1 Nissin 500g Espaguete 5 

minutos 

YAKISSOBA NISSIN - 
Legumes
INGREDIENTES 
n 250g de Yakissoba Nissin 
(1/2 pacote de Yakissoba 
Nissin ) 
n 2L de água 
n 1/2 xic de azeite 
n 1 xic de brócolis em 
pedaços 
n 1 xic de cenoura em 
rodelas 
n 1/2 xic de pimentão 
amarelo picado 
n 1 col alho picado 
n 1/2 xic de cebola picada 
n 1 col gengibre picado 
n 1 xic de acelga picada 
n 250ml de molho para 
yakissoba 
n 1 col cebolinha picada 

n 1 col gergelim 
n Cozinhar a massa em 
água fervente conforme 
instruções da embalagem. 
n Escorrer e reservar. 
n Colocar o azeite em uma 
panela ou Wok. 
n Refogar o brócolis, a 
cenoura e o pimentão por 3 
minutos, até dourar. 
n Adicionar a cebola e 
refogar por 2 minutos. 
n Adicionar o alho, gengibre 
e a acelga. 
n Em seguida verter o 
molho de yakissoba e 
misturar. 
n Misturar o yakissoba até 
incorporar o molho. 
n Servir e finalizar com o 
gengibre e a cebolinha. 
PRODUTOS 
Nissin 500g Yakissoba

RECEITAS PRÁTICAS PARA FAZER NAS FÉRIAS

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

MOUSSE HOLANDESA

Richester ensina como fazer 
Mousse Holandesa.
Ingredientes
Mousse:
n 1 tablete de chocolate 
branco (200g) picado
n 1 embalagem de cream 
cheese
n 1 lata de creme de leite
n 2 colheres (sopa) de 
açúcar
n 1 colher (chá) de essência 
de baunilha
n 2 colheres (sopa) e 
gelatina incolor sem sabor
n 2 claras em neve

Montagem:
n 15 biscoitos Tortinha 
Amori Chocolate

Cobertura:
n 1 tablete de chocolate 
meio amargo (180g) picado
n 1 embalagem de creme 
de leite (200g)

Modo de Preparo
Mousse:
n Em uma panela pequena, 
derreta em banho-maria o 
chocolate branco. Reserve.
n Bata na batedeira o 
cream cheese com o açúcar 
até ficar cremoso. Junte 
o chocolate derretido, o 
creme de leite e a baunilha. 
Acrescente a gelatina 
previamente amolecida 

e dissolvida em banho-
maria, sem ferver. Misture 
delicadamente as claras.

Montagem:
n Em uma forma 
desmontável média, ajeite 
as Tortinha Amori Chocolate 
na borda, com o recheio 
voltado para fora. Coloque 
a mousse. Leve à geladeira 
por, no mínimo, 4 horas.

Cobertura:
n Em uma panela pequena, 
dissolva o chocolate em 
banho-maria. Espere 
amornar. Junte o creme 
de leite, misturando bem. 
Sirva sobre a mousse 
desenformada.
n Rendimento: 8 a 10 
porções

Aproveite e siga todos 
os conteúdos exclusivos 
da Richester nas redes 
sociais: Facebook e 
Instagram. Para mais 
informações acesse www.
richester.com.br
A Richester pertence ao 
portfólio de marcas da M. 
Dias Branco S.A. Indústria 
e Comércio de Alimentos 
é uma empresa do setor 
de alimentos com ações 
negociadas no segmento 
do Novo Mercado na B3.
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SOSAGESSO

Salto em
altura e ar-
remesso

do martelo
Dispositivo
antifurto
instalado
em carros

Roubo
violento

Glândula
atrofiada
após a 

puberdade

(?)
Bodanzky,
cineasta
brasileira

Funcão
trigono-
métrica

(pl.)

São meca-
nizados na
moderna 

agricultura

Lugar de
despacho
de Mauri-
cio Macri
Sufixo que

indica a
função
cetona

À (?): sem
motivo

aparente

Diz-se da
pessoa

"cabeça-
dura"
(?) do

ventre, a
arte das

odaliscas

Carlos
Nasci-
mento,

jornalista

Pronome 
da segunda
pessoa do

plural
Série de

games de
conteúdo
violento

Local dos
salva-

vidas no
Titanic

País mais
pobre da
Península
Arábica

Ponto (?),
zona

erógena
feminina

Pedido de
socorro

O primeiro
verbete

Material
usado na 
fabricação
de sancas

Probabilidade de
exposição ao vírus do
Ebola que pode afetar
profissionais da saúde 

Peixe da
Costa

Atlântica 
da América

Peça musi- 
cal como a
"Habanera"

A região onde se
localiza o
músculo
romboide

A missa realizada 
ao ar livre

Como se joga
paciência (baralho)

Papa me-
dicamento-
sa aplica-
da sobre 

a pele

Parte do
olho sensí-
vel à luz

Confusão
(pop.)
Cola, 

em inglês
Soltar a

voz (leão)
Tesla

(símbolo)

5, em
romanos
Magra;
franzina

Surra 
(p. ext.)
Cidade
italiana

Vitamina
essencial
à fixação
do cálcio A cultura

defendida
pelo ETA

Siga!
Município

de São
Paulo

Enfeite

Arco, em
francês
Gover-
nanta

Unido 
congeni-
tamente 
Erguem

Formato de
módulos
Rua, em
francês

Travessura
(bras.)
Em pre-
sença de

"Militar",
em IPM 

Sul
(abrev.)

3/arc — rue. 4/glue — laís — timo. 5/avaré. 6/adnato.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

E Deus disse: 
Que haja 
preguiça, 

e eu nasci.

O dia favorece 
as amizades, 
alianças e parce-
rias, ariano. Ne-

cessidade de conciliar e 
de chegar a um ponto de 
acordo com as pessoas. 
Momento importante para 
rever a forma que você se 
relaciona e se vincula.

O dia é muito 
importante para 
o trabalho e os 
relacionamentos 

profissionais, taurino. É ne-
cessário rever os seus há-
bitos a fim de ter uma vida 
mais saudável. Momento de 
inovar mais na carreira e de 
buscar soluções alternativas.

O dia favorece a 
aplicação inte-
ligente de suas 

habilidades. Estar em 
acordo com quem você 
ama é um dos desafios 
deste momento. Questões 
importante envolvendo fi-
lhos e relações amorosas, 
geminiano.

Uma fase de 
importantes 
redescobertas 

emocionais aos cancerianos. 
A sexualidade, o erotismo e 
a expressão dos sentimen-
tos estão enfatizados. Um 
momento muito importante 
de equilíbrio emocional para 
evoluir nos relacionamentos.

A ênfase está 
no modo como 
você se rela-

ciona com as pessoas, 
leonino. É absolutamente 
necessário respeitar o es-
paço de cada um. A indivi-
dualidade e as diferenças 
interpessoais estão acen-
tuadas atualmente.

Um dia que 
enfatiza o tra-
balho, a saúde 

e as finanças dos virginia-
nos. É importante chegar 
em acordo nas questões 
emocionais e materiais. 
Desafios de expressar as 
suas habilidades com mais 
consciência e harmonia.

A Lua em movi-
mento pelo seu 
signo recebe 

aspectos desafiadores de 
Urano e Plutão. Um dia de 
muitos desafios envolvendo 
os sentimentos e os relacio-
namentos. É hora de se rein-
ventar emocionalmente na 
expressão de seus valores.

O momento é de 
renovação interna, 
doméstica e emo-

cional aos escorpianos. Hora 
de profundas reavaliações e 
questionamentos sobre os 
seus relacionamentos. É ne-
cessário ter mais equilíbrio 
interno para enfrentar os de-
safios das relações.

Um momento que 
valoriza a liberda-
de e o senso de 

aventura dos sagitarianos. 
Possibilidade de conflitos 
envolvendo as amizades e 
os relacionamentos com 
grupos. Questionamen-
to sobre a necessidade de 
ponderar mais nas relações.

Um dia muito sig-
nificativo para a 
carreira e os rela-

cionamentos. É hora de inovar 
na expressão de seus poten-
ciais pessoais e profissionais. 
Cuidado com a tendência aos 
conflitos nas relações de tra-
balho. Podemos encontrar difi-
culdade em chegar a acordos.

O Sol em movi-
mento pelo seu 
signo faz um bom 
aspecto com a 

Lua, aquariano. O dia é 
favorável para relaciona-
mentos e atitudes inovado-
ras. Questões envolvendo 
justiça, estudos e viagens 
passam por desafios.

Na hora de tomar 
decisões saiba 
ouvir a sua intui-

ção, pisciano. O momen-
to é oportuno para você 
refletir sobre como tem 
agido emocionalmente. 
Dificuldade de chegar em 
acordo nas questões afe-
tivas e financeiras.

Armandinho
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