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Roci Mendonça, cantora do Boi-Bumbá Garantido 
morre de covid-19 após parto prematuro PÁGINA 02

TOCANTINS
Governador Mauro Carlesse recebe 
representante do Ministério da Economia e 
discute projetos estruturantes para o Estado
Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins

MORAR MELHOR

Equipes da Agehab e do Gabinete de Políticas Sociais estiveram em Salvador (BA) para troca de experiências com responsáveis pelo Morar Melhor, 
premiado programa de reformas habitacionais da prefeitura da capital baiana

Governo de Goiás vai implantar 
programa social de reforma de moradias
Fotos: Jefferson Peixoto

Plano de vacinação contra 
Covid-19 avalia estratégias

PANDEMIA

Geovana Albuquerque / Agência Saúde
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GAZETA RURAL

Manifesto exige 
garantia à vacinação 
imediata e gratuita

A OAB/SP, por meio 
de sua Comissão de Di-
reitos Humanos, junta-
mente com cerca de 200 
entidades de vários se-
tores da sociedade civil, 
como as Centrais Sindi-
cais, CNBB - Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil, UNE - União Na-
cional dos Estudantes e 
ABI - Associação Brasilei-
ra de Imprensa, lança o 
manifesto “Vacinação Já”, 
que pleiteia o início ime-
diato da vacinação gra-
tuita e para todos, sem in-
terferências políticas que 
atentem contra a saúde 
dos brasileiros.

Segundo a seccional, 
a manifestação pública 
é reflexo de decisões do 
governo Federal, como 
o veto à autorização de 
gastos especiais, que per-
mitiria a vacinação ampla 
à população. As entidades 
pedem a derrubada do 
veto presidencial, em to-
das as instâncias, pois sua 
manutenção coloca em 
risco a vida dos cidadãos.

OAB/SP

Anvisa se reúne domingo para definir 
autorização emergencial de vacina

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Confira o status das análises preliminares 
para registro e outras informações de vacinas

Em seu site, a Anvisa 
passou a divulgar o status 
das análises preliminares 
para registro e outras infor-
mações de vacinas contra 
covid-19.  

Fase 1 - essa é a primeira 
etapa de testes em humanos 
para avaliar a segurança e 
possíveis reações indesejá-
veis no local da aplicação 
da vacina ou no organismo. 
Nessa fase também pode 
ser verificada, de forma pre-
liminar, a imunogenicidade 
da vacina, ou seja, sua capa-
cidade de gerar anticorpos 
contra o novo coronavírus. 

Fase 2 - é hora de avaliar 
a dose, a forma de vacinação 
e a capacidade de gerar anti-
corpos (contra o novo coro-
navírus) na população (faixa 
etária, por exemplo) que de-
verá ser indicada para rece-
ber a vacina. A segurança 
continua em análise aqui. 

Fase 3 - os testes nessa 
etapa são realizados em 
grandes populações para 
avaliar a segurança e a efi-
cácia da vacina. A vacina 
precisa provar que, de fato, 
é capaz de nos proteger da 
doença. 

Pedido de uso emergen-
cial - feito antes do registro 
final para aplicar a vacina 
em um grupo específico da 
população. Precisa ser en-

viado à Anvisa pela empresa 
fabricante ou importadora 
da vacina, presente no ter-
ritório brasileiro. Pode ser 
realizado com a fase 3 em 
andamento.

Registro - profissionais 
especializados da Agência 
vão revisar todos os docu-
mentos técnicos e regulató-
rios e verificar os dados de 
segurança e eficácia, bem 
como avaliar a qualidade 
da vacina. O registro con-
cedido pela Anvisa é o sinal 
verde para que a vacina seja 
comercializada e disponi-
bilizada no país. Precisa ser 
solicitado à Anvisa pela em-
presa fabricante da vacina.

Dados de eficácia e se-
gurança - essas informações 
compreendem estudos clí-
nicos e não clínicos. Estão 
incluídos aqui dados refe-
rentes aos estudos realiza-
dos em animais e humanos.

Dados de tecnologia 
farmacêutica - são dados 
referentes à qualidade, ao 
processo de fabricação e 
ao controle de qualidade. 
Eles têm como objetivo 
demonstrar que o produto 
será fabricado com qualida-
de e de forma consistente, 
dentro das especificações 
de uso. Esses dados também 
determinam o prazo de vali-
dade do produto. Migalhas

Roci Mendonça, Cantora do 
Boi-Bumbá Garantido morre de 
covid-19 após parto prematuro

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

&& Seapa confirma prejuízos dos produtores

No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço desta 
quarta-feira,13, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com o médico 
oncologista, Dr. Gabriel 
Felipe Santiago. Na oca-
sião, Dr. Gabriel falou so-
bre o mês Janeiro Verde, 
uma campanha de pre-
venção ao câncer de colo 
de útero. No quadro fala 
vereador, os apresenta-
dores Thiago Mendes e 
Jota Sobrinho conversa-
ram com o Vereador de 
Goiânia, Marlon Teixeira. 
Destacamos também o 
falecimento do ex-gover-
nador de Goiás e prefeito 
licenciado de Goiânia, 
Maguito Vilela (MDB). 
O político faleceu nesta 
quarta-feira (13), aos 71 
anos. Maguito estava in-
ternado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo, lutan-
do contra uma infecção 
pulmonar, em decorrên-
cia do coronavírus. O po-
lítico passou por vários 
cargos públicos em Goi-
ás: vereador, prefeito, go-
vernador e senador. Foi 
eleito gestor da capital 
com 52% dos votos no 2º 
turno das Eleições 2020, 
tomou posse de forma 
virtual e se licenciou do 
cargo. Para assistir os 
destaques do Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço acesse nosso canal no 
YouTube gazetaplay.

itátila Moura

A cantora amazon-
ense Roci Mendonça, 
de 39 anos, morreu na 
noite deste sábado (9) 
por complicações da 
covid-19. Ela era back-
ing vocal do grupo do 
Boi-Bumbá Garantido, 
do famoso Festival de 
Parintins, no Amazonas.

De acordo com in-
formações obtidas pelo 
UOL, a cantora estava 
grávida e foi interna-
da em um hospital de 
Manaus no dia 31 de 
dezembro. Ela teve um 
parto prematuro, aos 
sete meses de gestação, 
e sofreu três paradas 
cardíacas. Seu bebê 
está na UTI neonatal, 
mas passa bem, con-
forme informou a família 
ao portal.

Nas redes sociais, 
a banda amazonense 
homenageou a cantora, 
chamada entre os mem-
bros do grupo de “roux-
inol”. Esta é a segunda 
morte de um membro do 
grupo em poucos dias. 
O compositor Rafael 

Marupiara também per-
deu a vida em razão da 
covid-19, na sexta (8).

“Canta rouxinol na 
porteira. Canta rouxinol 
na ribeira. Canta a Roci 
no céu. Aplausos ped-
imos agora, a quem o 
Supremo escolheu. Não 
cabe ao Boi Garanti-
do selecionar a voz de 
Deus. Canta Roci. Canta 

no ‘bem querer’. Can-
ta para sempre: teu boi 
Garantido nunca vai te 
esquecer”, diz um tre-
cho da publicação. 

Além de Roci e Rafa-
el, o levantador de toada 
do grupo, David Assay-
ag, está internado com 
coronavírus. Outros três 
membros também estão 
com a doença.

Alexandre Câmara Ber-
nardes, gerente de Infraes-
trutura Rural da Secretaria 
de Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Se-
apa), confirmou a crescente 
demanda de produtores que 
têm perdas em decorrência 
de cortes de energia elétrica 
no meio rural. A situação foi 
levantada no programa Ga-
zeta Rural, ontem, 13, trans-
mitido pela TV. Gazeta.

Bernardes observou que 
“embora o índice de confia-
bilidade tenha aumentado”, 
o problema continua consi-
derado grave pelos produto-
res rurais. E ênfase é dada no 
segmento do leite, aves e suí-
nos. O leite tem que ser tirado 
da vaca de uma a duas vezes 
por dia. E exige conservação 
para não perder. Há criadores 
que tiram até quatrocentos 
litros diários de leite. A avicul-
tura também constitui uma 
área prioritária. Assim, todo 
cuidado é pouco.

Com a falta de energia, 
mais comum nesta época do 
ano devido às fortes chuvas, o 
produto é jogado fora. Preju-
ízo total aos produtores. São 
mais de 150 mil propriedades 
rurais vivendo o drama do 
colapso energético. Oitenta 

por cento desses proprietá-
rios é composto de pequenos 
e médios. Os restantes 30% 
são de grandes criadores.

A Faeg e os sindicatos ru-
rais, além da Sociedade Goia-
na de Pecuária e Agricultura, 
têm se manifestado a respei-
to. Tem havido diálogo com 
a Enel, que substituiu a Celg 
no processo de privatização 
feito pelo governo anterior. 
Leite já foi lançado na rua 
em sinal de protesto contra o 
quadro reinante. A empresa 
fornecedora de energia diz 
que tem investido na melho-
ria da rede.

Para a próxima sexta-fei-

ra, 15, Alexandre Bernardes 
anuncia o propósito de es-
tabelecer um novo diálogo 
com diretores da companhia 
em Goiânia. As demandas na 
área serão levadas, mais uma 
vez à Enel, na tentativa de so-
lucionar o que os produtores 
consideram “grave problema”.

A TV Gazeta tem procu-
rado ouvir as partes envol-
vidas, reconhecendo que os 
problemas de corte de ener-
gia existem, causam prejuí-
zos. Mas, abrindo também 
espaços para que a empresa 
esclareça ao público sobre 
os problemas.

Wandell seixas
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MORAR MELHOR

Equipes da Agehab e do Gabinete de Políticas Sociais estiveram em Salvador (BA) para troca de experiências com responsáveis pelo Morar Melhor, 
premiado programa de reformas habitacionais da prefeitura da capital baiana

SECOM/GO - A coorde-
nadora do Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS) e 
presidente de honra da 
Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, e o presidente da 
Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab), Lucas 
Fernandes, estiveram em 
Salvador, nesta terça-fei-
ra (12), para conhecer o 
Programa Morar Melhor 
da prefeitura da capital 
baiana, que promove 
pequenas reformas em 
moradias de pessoas em 
vulnerabilidade social. A 
comitiva do Governo de 
Goiás foi recebida pela 
vice-prefeita e secretária 
de Governo de Salvador, 
Ana Paula Matos, e o se-
cretário de Infraestrutura 
e Obras Públicas (Sein-
fra), Luiz Carlos Sousa.

A troca de experiên-
cias e aprendizados en-
tre os técnicos da área 
habitacional do Gover-
no de Goiás e da capi-
tal soteropolitana visa o 
aprimoramento de es-
tratégias para aumentar 
a eficácia de programas 
de reformas já existentes 
em Goiás. 

“O governador Ro-
naldo Caiado já estava 
querendo implantar 
esse programa de refor-
ma de casas, e hoje aqui 
pudemos conhecer esse 
programa que une assis-
tência social junto com a 
construção. Eu costumo 
dizer que as pessoas que 
vivem em vulnerabilida-
de precisam muito mais 
do que a reforma na casa, 
e é isso que eles estão fa-
zendo aqui, é isso que 
viemos aprender”, disse 
Gracinha Caiado.

Criado em 2015, o 
Programa Morar Melhor 
tem o objetivo de dimi-
nuir o déficit qualitativo 
nas habitações, promo-
vendo melhorias e pe-
quenas reformas nas ca-
sas, que podem incluir 
reboco e pintura, recu-
peração de telhado, troca 
de esquadrias e instala-
ções sanitárias, a partir 
da necessidade de cada 
moradia. Durante a reu-
nião, foram apresentadas 
as estratégias que viabili-
zam a execução do pro-
grama e ainda os resulta-
dos obtidos ao longo dos 
últimos anos.

“Com as sugestões 
aqui apontadas e com a 
expertise já existente em 
Goiás, eu tenho certeza 

que o trabalho de refor-
mas de unidades habi-
tacionais em Goiás vai 
avançar muito”, disse o 
presidente da Agehab, 
Lucas Fernandes. Ele res-
saltou que a área habi-
tacional é uma das prio-
ridades do governador 
Ronaldo Caiado para os 
próximos dois anos de 
governo. “Há uma de-
terminação explicita do 
governador para avan-
çarmos muito na habi-
tação de interesse social 
daquelas com custo zero 
para o cidadão que vai 
receber. Então, estamos 
focado em ampliar o tra-
balho de construção, de 
reforma e de regulariza-
ção fundiária para 2021 e 
2022”, concluiu.  

Durante a reunião, a 
vice-prefeita de Salvador, 
Ana Paula Matos, que até 

2018 atuou como secre-
tária de Promoção Social 
e Combate à Pobreza da 
Prefeitura de Salvador, 
ressaltou a importância 
do aspecto social para 
o sucesso do programa. 
“Para além da mudança 
da estrutura física, a gente 
consegue reconhecer as 
pessoas que deixam de 
ir para rua, que voltam a 
frequentar as escolas. Nos 
nossos CRAS [Centro de 
Referência em Assistên-
cia Social], temos a fala 
muito clara nos grupos de 
que o Morar Melhor traz 
uma autoestima maior e a 
ideia de que a pessoa está 
sendo vista”, explicou. 

A requalificação das 
casas designa maior 
conforto, dignidade e 
salubridade às famílias 
contempladas e ainda 
possibilita oportunida-

de de emprego e renda 
para pessoas das pró-
prias comunidades con-
templadas. Em 2017, o 
Programa Morar Melhor 
foi premiado com o Selo 
Mérito Especial em reco-
nhecimento ao sucesso 
e bom desempenho do 
programa durante o 64º 
Fórum Nacional de Ha-
bitação e Interesse Social 
em São Paulo e, desde 
então, tem sido referên-
cia para gestores em di-
versas regiões do país. 

O secretário muni-
cipal de Infraestrutura, 
Luiz Carlos Sousa cha-
mou atenção para a im-
portância dessa troca de 
experiências entre gesto-
res públicos, de qualquer 
esfera e/ou região do 
país. “Encontros como 
esses acabam criando 
uma interação e uma tro-

ca, às vezes até em rela-
ção a outros programas. 
Então, sempre são im-
portantes essas reuniões, 
pois cria um intercâmbio 
com outros municípios e 
estados. Programas que 
deram certo aqui ou al-
gum desafio que existe lá 
e que se encontram nes-
ses debates”.

Após a vista, a co-
ordenadora do GPS, 
Gracinha Caiado agra-
deceu a equipe do pre-
feito Bruno Reis e re-
forçou que a intenção 
do governador Ronaldo 
Caiado é de implantar 
o programa rapidamen-
te. “Não posso deixar de 

agradecer toda a aten-
ção do prefeito Bruno 
Reis, que disponibilizou 
toda sua equipe na pes-
soa do secretário Luiz 
Carlos e a recepção da 
vice-prefeita Ana Paula 
para com a nossa equipe 
do Gabinete de Políticas 
Sociais e da Agehab. E 
desde já, faço questão 
de convidar vocês que, 
se Deus quiser, rapida-
mente vamos implantar 
esse programa e quero 
que vocês nos visitem 
em Goiás para ver o que 
aprendemos com vocês 
aqui”, concluiu.

GabinEtE dE POlítiCaS 
SOCiaiS (GPS)

Fotos: Jefferson Peixoto

Governo de Goiás vai implantar 
programa social de reforma de moradias
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Plano de vacinação contra 
Covid-19 avalia estratégias
Técnicos da Secretaria de Saúde discutem em detalhes ações que serão 
executadas em todos os cenários possíveis

Da reDação com ag. Brasília 
- A Secretaria de Saúde está 
mobilizando todas as áreas 
necessárias para planejar as 
estratégias que serão utili-
zadas quando as doses de 
vacina contra Covid-19 esti-
verem disponíveis à popula-
ção, seguindo o que foi deter-
minado no Plano Estratégico 
e Operacional da Vacinação 
contra a Covid-19 no Distrito 
Federal, amplamente divul-
gado e que está disponível 
no site da pasta.

Para facilitar no plane-
jamento e tomada de de-
cisões, além de auxiliar no 
trabalho conjunto, foi cria-
da, na última sexta-feira (8), 
uma Comissão de Acompa-
nhamento do Plano Estraté-
gico e Operacional da Vaci-
nação contra a Covid-19 no 
Distrito Federal.

Nesta terça-feira (12), 
a Comissão se reuniu para 
apresentar ao secretário de 
Saúde, Osnei Okumoto e 
ao secretário adjunto de as-
sistência, Petrus Sanchez, o 
plano de execução de cada 
etapa, nível de ativação e 
questões organizacionais.

O coordenador substi-
tuto de Atenção Primária à 
Saúde, José Eudes Barroso, 

informou que foi feito o le-
vantamento do quantitati-
vo de público-alvo de cada 
fase, e a expectativa é que 
sejam vacinadas, ao térmi-
no das três fases, cerca de 
620 mil pessoas.

“A primeira fase está pre-
vista a vacinação de 202.351 
pessoas do grupo prioritário. 
Para a segunda etapa, a esti-
mativa é de 265.271 pessoas 
vacinadas e no grupo da ter-
ceira fase, 150.190 pessoas”, 
explica. Também foi defini-
da na reunião que os docu-
mentos necessários para a 
vacinação serão CPF, crachá 
(servidores da Saúde) e re-
gistro do Conselho de Classe 
(no caso de profissionais da 
saúde da iniciativa privada) e 
contracheque para servido-
res da Educação e Segurança.

Algumas questões estra-
tégicas com relação à otimi-
zação de recursos humanos 
e materiais estão sendo de-
finidas pelas áreas. As estra-
tégias de vacinação já con-
templam todos os cenários 
possíveis que possam ocor-
rer, a partir do quantitativo 
de doses enviadas. Além 
disso, as superintendências 
serão responsáveis por suas 
regiões de Saúde. A Secreta-

ria de Saúde também pre-
tende mobilizar voluntários 
e instituições parceiras.

“O início da vacinação 
vai seguir as datas previstas 
pelo plano do Ministério da 
Saúde. Assim que as doses 
chegarem, a Secretaria de 
Saúde estará apta a iniciar 
a vacinação para os grupos 
da primeira fase”, informa o 
secretário adjunto de Assis-
tência, Petrus Sanchez.

Foi confirmado pela 
Comissão que, a partir de 
18 de janeiro, começará o 
treinamento com todos os 
responsáveis pela aplicação 
de vacinas, pois será neces-
sário além de cadastrar no 
sistema, passar as informa-
ções à população com re-
lação aos possíveis efeitos 
adversos da vacina.

A Comissão é composta 
por membros da Subsecre-
taria de Vigilância à Saúde 
(SVS), da Assessoria de Co-
municação (Ascom), da Sub-
secretaria de Atenção Inte-
gral à Saúde (Sais), Secretaria 
Adjunta de Assistência (SAA), 
Subsecretaria de Gestão de 
Pessoas (Sugep) e Subsecre-
taria de Logística (Sulog).

com informações Da 
secretaria De saúDe

Dois tempos
 1. Hoje, a cidade de Jataí, terra natal, do prefeito de 

Goiânia licenciado Luiz Alberto Vilela, conhecido como 
Maguito Vilela, o recebe de volta em lágrimas e com muita 
tristeza, infelizmente para o seu sepultamento. Ele faleceu 
na madrugada do dia 13 (quarta-feira), às 4h10, em São 
Paulo, onde estava internado desde o dia 22 de outubro de 
2020, para tratar da Covid-19, e lutava contra uma infecção 
pulmonar. No seu currículo constam, desde jogador de fu-
tebol profissional, em Jataí a Senador Constituinte.

2. Ao longo de sua vida pública, deixou grandes marcas 
aos goianos, a sua cidade natal e ao Brasil. Foi vereador, de-
putado estadual e federal, governador de Goiás, senador e 
prefeito de Aparecida de Goiânia e de Goiânia, elegendo-se 
no pleito de 2020. Nós, equipe e diretores do Gazeta do Esta-
do e todo o grupo Gazeta, o agradecemos. Fica aqui o nosso 
sentimento, o nosso respeito ao homem público e uma das 
lideranças mais importantes da política goiana e brasileira. 
Nossas condolências à família!

Mais colaborativa
Hoje, o presidente da Sicredi Cerrado Go, Zeir Ascari, 

aterrissa em Rio Verde para a reinauguração da agência na 
cidade. Projetada com um design moderno, que visa pro-
porcionar um atendimento mais personalizado, com salas 
disponíveis para coworking. Parte do valor que serviria para 
um evento de inauguração será revertido para duas enti-
dades assistenciais da cidade. O atendimento na agência 
iniciará no dia 18 de janeiro, das 10h às 16h.

Vitrine

Alex Ferraz

ENCONTRO CARTORÁRIO -  A empresária e diretora 
de atendimento 
Anna Barros, 
proprietária 
de uma loja 
homônima,está 
a mil na 
organização 
do 6º Encontro 
Goiano de 
Registro Civil – 
Webnar e o 2º 
Simpósio do 
Notariado Goiano 
que acontecerão 
simultaneamente 
em um formato 
100% online, 
assim que 
fevereiro chegar

Jonhy Cândido

PANDEMIA

ARMÁRIO COLETIVO – A engenheira Priscila 
Cotrim, também consultora de imagem, e sua 
sócia, a jornalista Maristela Alcântara, iniciaram 
2021 otimistas com seu negócio e dizem que muita 
novidade está por vir. Elas resolveram se unir para 
transformar a cultura do consumo do vestuário no 
Rio de Janeiro, com a Maristar, loja virtual carioca, 
que oferece um vasto “armário” de possibilidades 
da moda, que podem ser alugadas, para todas as 
ocasiões, com preços acessíveis

n VOCÊ SABIA? Maçã 
ajuda a retardar a 
absorção de glicose na 
corrente sanguínea
n ENCONTRO 
CARTORÁRIO - Entre 
05 e 07 de fevereiro, 
de forma on-line e 
simultânea, acontecerão 
o 6º Encontro 
Goiano de Registro 
Civil – Webnar e o 2º 
Simpósio do Notariado 
Goiano, promovido 
pela Associação dos 
Registradores de 
Pessoas Naturais de 
Estado de Goiás (Arpen 
– GO) e Colégio Notarial 
do Brasil – Goiás 
(CNB - GO).
n OBJETIVO DO 
ENCONTRO - O 
encontro vai abordar 
temas atuais ligados 
aos serviços cartorários 
e o foco é capacitar, 
orientar e esclarecer 
dúvidas de profissionais 
da área sobre os 
procedimentos, normas 
e atualidades do direito 
notarial e registral.

Alex Ferraz

n CURSO DE 
BRONZEAMENTO - 
Nos dias 16 e 17 de 
janeiro, Camila Vargas, 
vai ministrar um curso 
de bronzeamento 
natural a jato para 
iniciantes, na sua 
empresa, o Espaço 
Fina Flor, localizado em 
Jacarepaguá (RJ), com 
conteúdo programático, 
aulas teóricas e práticas, 
além de estágio. 
Os alunos receberão 
apostilas, além de 
certificado no final 
do curso. 
Maiores informações 
(21) 96426-9710

Geovana Albuquerque / Agência Saúde

Nesta terça-feira (12), a Comissão se reuniu para apresentar ao secretário de Saúde, 
Osnei Okumoto e ao secretário adjunto de Assistência, Petrus Sanchez, o plano de 
execução de cada etapa, nível de ativação e questões organizacionais
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HD a griffe do jornalismo

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

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

Rafael MiRanda/GoveRno do 
TocanTins - O governador do 
Estado do Tocantins, Mauro 
Carlesse, recebeu na manhã 
desta quarta-feira, 13, em 
seu Gabinete no Palácio Ara-
guaia, a visita institucional 
do secretário de Ambiente 
de Negócios e Competitivi-
dade do Ministério da Eco-
nomia, Jorge Luiz de Lima, 
acompanhado do presiden-
te da Federação das Indús-
trias do Estado do Tocantins 
(Fieto), Roberto Pires. Na 
ocasião, foram debatidas 
formas de apoio para viabi-
lização de projetos estrutu-
rantes para o Tocantins.

Durante o encontro, o 
governador Carlesse apre-
sentou obras importantes 
para o Estado, solicitando 
apoio do Governo Federal, 
com o propósito de viabilizar 
recursos necessários ao de-
senvolvimento do Tocantins.

“Existem diversos pro-
jetos que são fundamentais 
para o crescimento econô-
mico e social do nosso To-
cantins. Hoje, estamos aqui 
buscando apoio do Mi-
nistério da Economia, por 
meio do senhor Jorge Luiz, 
que se colocou à disposição 
para nos ajudar. São obras 
que irão incrementar o fator 
logístico da nossa região e, 
consequentemente, de todo 
o restante do Brasil. Falamos 
do projeto do porto de Praia 
Norte, da rodovia Transbana-
nal, da construção da Ponte 
de Porto Nacional e de outras 
obras que estamos buscando 
recursos para o Estado. Por 
meio dessas parcerias, será 
possível iniciar projetos que 
terão impacto imediato na 
vida do tocantinense”, desta-
cou o Governador.

O secretário do Ministé-

rio da Economia, Jorge Luiz 
de Lima, que esteve no To-
cantins pela primeira vez 
neste ano, saiu otimista do 
encontro e afirmou que o To-
cantins tem projetos que se 
enquadram com a proposta 
de redução do Custo Brasil.

“Estou encantado com 
o Tocantins, tivemos boas 
reuniões e nossa missão é 
reduzir o Custo Brasil. Esta-
mos focados em melhorar 
o ambiente de negócios e 
os projetos do Tocantins se 
enquadram nesse projeto 
do Custo Brasil. Iremos fa-
zer mais reuniões e abrir um 
plano de trabalho. O que o 
governador Carlesse tem fei-
to vai ao encontro de nossas 
ideias e essa parceria que es-
tamos fazendo aqui terá total 
apoio de nossa parte. Deixo o 
Tocantins bastante otimista, 
principalmente pela con-
versa técnica que tivemos, 
de forma apartidária, sobre 
aquilo que de fato é impor-
tante. O Tocantins tem um 
potencial incrível”, pontuou 
o secretário do Ministério da 
Economia, Jorge Luiz Lima.

O presidente da Fieto, 
Roberto Pires, agradeceu 
pela receptividade do go-
vernador Carlesse e reafir-
mou a união entre o setor 
empresarial com o Governo 
do Tocantins.

“Recebemos o doutor 
Jorge, que falou sobre o pro-
jeto da redução do Custo Bra-
sil. Precisamos assumir essa 
agenda, no sentido de redu-
zir esse custo, que vem so-
brecarregando as empresas e 
especialmente as indústrias. 
Nosso evento [realizado na 
Fieto nessa terça-feira, 12] foi 
bem avaliado pelos empre-
sários daqui e, na verdade, 
trouxe uma proposta interes-

sante: precisamos estar jun-
tos, a inciativa privada com 
o Governo do Estado para 
que possamos avançar com 
essa agenda. Fomos muito 
bem recebidos pelo gover-
nador Carlesse, que mostrou 
as potencialidades do Estado 
e o tanto que temos atrativos 
importantes. O doutor Jorge 
me informou que ficou im-
pressionado com o que viu 
e que será um soldado nosso 
em Brasília, no sentido de 
tentar agilizar esses projetos 
do Tocantins”, afirmou o pre-
sidente da Fieto.

PROJETO 
PARA REDUÇÃO DO 
CUSTO BRASIL

A vinda do secretário 
Jorge Luiz de Lima ao To-
cantins teve como objetivo 
a apresentação do projeto 
de redução do chamado 
Custo Brasil, termo usado 
para definir conjunto de di-
ficuldades estruturais que 
impedem o crescimento 
da produção industrial, do 
comércio e da economia 
brasileira como um todo.

A palestra do represen-
tante do Ministério da Eco-
nomia foi ministrada na sede 
da Fieto, nessa terça-feira, 
12, durante um almoço com 
empresários tocantinenses. 
O evento contou com a pre-
sença do governador Mauro 
Carlesse. Por ano, o Custo 
Brasil consome das empre-
sas um valor de aproximada-
mente R$ 1,5 trilhão, o que 
representa 22% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacio-
nal. O valor foi estimado a 
partir do trabalho conjunto 
de diagnóstico realizado nos 
últimos quatro meses, em 
uma parceria do Governo 
com o setor privado.

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

Durante o encontro, o governador Carlesse apresentou obras importantes para 
o Estado, solicitando apoio do Governo Federal, com o propósito de viabilizar 
recursos necessários ao desenvolvimento do Tocantins

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

Venenosa 
com o goiano 
Rogério Penna
A jornalista Fabíola 
Reipert, do quadro A 
Hora da Venenosa do 
Balanço Geral da TV 
Record, foi a primeira 
paciente de 2021 
do dentista goiano 
Rogério Penna, na 
elegante filial da clínica 
dele em Sampa. 

TOCANTINS

Governador Mauro Carlesse 
recebe representante do Ministério 
da Economia e discute projetos 
estruturantes para o Estado

Sicredi
Atenta às necessidades de seus associados e buscando estar cada vez mais próxima, a 
Sicredi Cerrado GO reinaugura agência em Rio Verde, nesta quinta-feira, 14. A estrutura está 
localizada na Avenida Presidente Vargas.
 
Rio Verde
A Agência do Sicredi,em Rio Verde possui um design moderno, visa proporcionar um 
atendimento mais personalizado, a agência oferece também uma experiência ainda mais 
colaborativa, com salas disponíveis que poderão ser utilizados pelos associados.

Enem
A Universidade Estadual de Goiás (UEG) realizará uma série de aulões preparatórios, que, 
aliás, já começaram na terça-feira, 12,  para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que 
ocorrerá nos próximos domingos, 17, 24, 31 de janeiro e 7 de fevereiro 

Aulões
Os aulões gratuitos deste ano são promovidos pela UEG TV, em parceria com os projetos de 
extensão da Universidade e com apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Divulgação

Bastidores 
O produtor rural e zootecnista Neto Baiano recebeu a dupla Maurício e Eduardo, no 
NBA Ranch, que foi palco da gravação do projeto Na Casa dos Meninos, produzido 
pelos irmãos sertanejos, que vai virar um DVD. O encontro marcou a entrada de 
Baiano no universo do show business em grande estilo. A fazenda fica localizada 
no município de Itaberaí,  a cerca de 100 quilômetros de Goiânia, e rendeu imagens 
belíssimas aos vídeos.

Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins
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Seu anúncio também 
é visto no Jornal 

Gazeta do Estado

Publicidade Legal no Jornal Gazeta

Classificados&Editais (61) 3356-8886 / (62) 3249-8883
(63) 3028-7777 / (64) 3453-8883
editais@gazetadoestado.com.br

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 

 

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.  

SINTRAP/LUZ 
SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE LUZIANIA - GOIÁS
01/01/2019 À 01/12/2021

CNPJ 25.053.638/0001-11
REGISTRO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO 24.000.005155/92

INFORMATIVO DO SINTRAP/LUZ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 01 de 2021

Pelo presente edital, o presidente do Sintrap/Luz, no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com os artigos 11 e 29 do 
estatuto da Entidade e com base na Legislação sindical vigente, 
convoca a todos os trabalhadores públicos municipais, com 
base territorial em Luziânia/Go, para comparecerem à Assem-
bleia Geral Extraordinária da categoria, que se realizará no dia 
19 de Janeiro de 2021 as 16:00 horas em primeira convocação 
com quórum legal e as 16:15 com qualquer número de filiados 
presentes.

A Assembleia ocorrerá na sede do sindicato, situada na 
Rua Professor Josué Meireles, Quadra 13, Lote 16, setor Aero-
porto, Luziânia/GO, com a finalidade de deliberarem a seguinte 
ordem do dia:

a) Prestação e Aprovação das Contas do ano de 2020 do 
Sintrap/Luz.

b) assuntos gerais.

Luziânia/GO,11 de Janeiro de 2021.
Conselheiros Fiscais Titulares:
Antônio José Neto.
Osman da Silva Cardozo. 
André Sousa da Silva.
 

End. Rua Professor Josué Meireles Qd. 13 Lt. 16 — Setor 
Aeroporto CEP 72800-000 - Luziânia - Goiás

Telefone: (61) 3621- 3399
Servidores só a união e o trabalho nos garantem

Posto Alpha- Comércio de Combustíveis e Lubrificação LTDA, portador
do  CNPJ:  26.042.872/0001-06,  torna  público  que  recebeu  junto  a
Secretaria  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  de  Luziânia-GO-
SEMARH/LUZ,  a  Renovação  da  Licença  de  Funcionamento  Para
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores (Posto
de Combustível) situado na Av. Dona sara Kubitschek, Quadra 57, Lote
02, Parque JK - Luziânia-GO. Processo: Nº: 2020025359; Licença: Nº
045/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE 
FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
INSTITUTO IZABELA VITÓRIA.

O Instituto Izabela Vitória, com sede a Rua B.05, Q.35, Lt.04, 
Setor Itanhangá I, vem representada aqui por José Divino 
Rabelo. Convocar, por meio do presente edital, todos os interes-
sados e interessadas, para a Assembléia Geral Constitutiva da 
Associação que será realizada a Rua B.05, Q.35, Lt.04, Setor 
Itanhangá I, Caldas Novas - GO no dia 29 de Janeiro de 2021 
às 14:00 horas.
Com a seguinte ordem do dia:
1- Aprovação do Estatuto e Constituição da Associação;
2- Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal;

Contando com a presença e participação de todos os inte-
ressados e interessadas, subescreve-se o presente edital de 

convocação.

Caldas Novas 15, Janeiro de 2021.

ARMANDO ARANTES CARVALHO torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Re-
novação da Licença de Funcionamento nº 121/2015 e processo 
nº 2015013188 com validade até 30/07/2021, para o empreen-
dimento em Avicultura- Sistema Terminador de Frango- FGO. 
Fazenda São Tomaz- Abóboras, Rod. GO 174 sentido Rio Verde/ 
Aparecida do Rio Doce km 02 à esquerda por mais 07 km, Zona 
Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não se 
enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

SIKA S.A., inscrita com CNPJ Nº 33.081.704/0022-10 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia - SEMMA, a 
Licença Ambiental de Operação para a atividade de 
Fabricação de Impermeabilizantes, solventes e produtos 
afins. Localizada a ANVR Anel Viário S/N.º – Qd. Gleba 
Lote 003 – Setor Pampulha II – Aparecida de Goiânia – 
GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução 
CONAMA 001/86.
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Benê e Guto comemo-
ram suas apresentações. 
MB implora para ficar na 
casa de Lica. Keyla, Ellen, 
Tina e Anderson planejam 
uma forma de desmentir 
as notícias tendenciosas 
sobre o Cora e Dóris. Jose-
fina repreende Cícero pela 
forma com que trata Benê. 
Benê questiona o pai sobre 

sua pensão. Marta cuida de 
MB. Malu e Edgar temem 
que o escândalo envolven-
do JM reflita nas escolas 
do Grupo. Noboru promove 
um jantar em família para 
comemorar a recuperação 
de Mitsuko. Patativa conta 
a Aldo que Tato procurou 
por ele. Samantha chega à 
casa de Lica. 

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Zuleika se desespera 
por não conseguir acordar 
Ester. Alberto insinua que 
Ester não é uma boa mãe. 
Ester se desespera por ter 
perdido a entrevista. Cas-
siano dá soco em Alberto. 
Lino mostra seus desen-
hos para Carol. Samuel co-
menta com Lindaura sobre 
as noticias de seu seques-
tro. Dionísio fica sabendo 

que Arruda quer dinheiro 
para não denunciá-lo. 
Samuel tenta falar com o 
delegado. Ludmila des-
confia que Lino esteja in-
teressado em Taís. Samuel 
vai até o delegado e acusa 
Dionísio. Dionísio adverte 
Alberto sobre um possível 
erro na venda das minas. 
Alberto pressiona Silvestre 
a aceitar proposta. 

Apolo diz a Shirlei que 
não conseguirá viver sem 
Tancinha. Aparício incen-
tiva Giovanni a encontrar 
Camila em Angra. Frances-
ca e Tancinha comemoram 
ao saber que Shirlei está 
namorando Felipe. Beto 
se prontifica a ajudar Fran-
cesca e Tancinha a abrirem 

um restaurante. Carol fica 
nervosa quando o médico 
diz que precisa de alguém 
maior de idade para assi-
nar a alta de Bia. Camila se 
assusta ao ver Giovanni no 
iate em que Aparício man-
dou que ela embarcasse. 
Camila tenta fugir ao ver 
que está sozinha.

Junior está dentro do 
carro com Maria Cecília 
e vê no lado de fora o 
primeiro beijo entre Fer-
nando e Carol. Ele fica vi-
sivelmente incomodado. 
Fernando aproveitou o 
passeio dos dois e beijou 
Carol na boca, que retribuiu 
o gesto de carinho. No 

luau do acampamento, 
as Chiquititas cantam a 
música “Amigas”. No out-
ro dia, Cintia, Armando, 
Carmen e Matilde estão 
na sala do orfanato com 
o baú quase dormindo, 
porém ninguém se atreve 
a pegar no sono para não 
ser passado para trás. 

Todos acodem Jeiza, 
que afirma saber de onde 
veio o tiro contra seu car-
ro. Ritinha pede que Bibi 
não faça nada contra Zeca. 
Simone garante a Joyce 
que Ivana não está usan-
do drogas. Jeiza conversa 
com Caio sobre as ações 
de Bibi e Rubinho contra 
ela e Zeca. Zeca se emo-
ciona com a ajuda de Rit-
inha. Mira intercepta as 
provas contra ela e Irene. 
Ruy vê Irene com Mira, 
mas a arquiteta o despis-

ta. Elvira diz a Eurico que 
Garcia voltou pelo din-
heiro da empresa. Cibele 
vê quando Ivana compra 
hormônio na academia e 
conta para Joyce. Cândida 
implora a Aurora e Bibi que 
não façam nada contra Jei-
za. Bibi repreende Rubin-
ho por atirar contra Jeiza. 
Joyce confronta Ivana.
Ivana não consegue con-
tar a Joyce e Eugênio so-
bre sua transição e diz a 
Simone que se afastará de 
casa por um tempo.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

“Seu Lunga vai saindo 
da farmácia, quando 

alguém pergunta: 
Ta doente, seu Lunga? 
- Quer dizer que seu fosse saindo 
do cemitério eu tava morto!!!” 

TEIXEIRA MENDES CONTA

A Margarina Puro 
Sabor, marca da M. 
Dias Branco, ensina 
como preparar um 
delicioso Bolo de 
Paçoca de Amendoim, 
que promete agradar a 
todos e tornar a tarde 
muito mais doce.

Ingredientes:
Massa:
n 1 xícara de leite
n 3 ovos
n 1/2 xícara de 
Margarina Puro Sabor 
derretida
n 1 xícara de paçoca de 
amendoim
n 1 e 1/2 xícara de 
açúcar
n 1 lata de leite 
condensado
n 2 xícaras de Farinha 
de Trigo Finna com 
fermento

Cobertura:
n 1 lata de leite 
condensado
n 200g de doce de leite
n 2 paçocas de 
amendoim esfareladas
n 1 colher de Margarina 
Puro Sabor

Modo de preparo:
Massa:
n Em liquidificador 

coloque o leite, os 
ovos, a margarina, a 
paçoca, o açúcar e 
o leite condensado. 
Misture por 5 minutos. 
Acrescente a farinha 
de trigo.

n Leve ao fogo médio 
por 40min.

Calda:
n Leve todos os 
ingredientes ao fogo 
médio e mexa até 

atingir o ponto 
de brigadeiro.

SAC – 0800-702-5509 - 
www.purosabor.com.br
www.facebook.com/
MargarinaPuroSabor 

BOLO DE PAÇOCA DE AMENDOIM

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

LEVE E VERSÁTIL, GIN É UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA BRINDES

Gin & Tônica com chá 
de frutas vermelhas

Ingredientes
n 50ml de Kalvelage 
London Dry Gin;
n 1 Sachê de chá de 
frutas vermelhas;
n 150ml de água tônica

Modo de preparo
n Em uma taça de 
400ml coloque 50ml 
de Kalvelage London 
Dry Gin e o sachê 
de chá de frutas 
vermelhas. Espere por 
aproximadamente dois 
minutos para liberar 
os sabores e cor do 
chá. Complete a taça 
com gelo e finalize com 
150ml de água 
tônica tradicional!

Gin & Tônica
Ingredientes
n 50ml de Kalvelage 
London Dry Gin;
n 2 fatias de limão 
siciliano;
n 150ml de água tônica

Modo de preparo
n Complete uma taça 

de 400ml com gelo 
e adicione 50ml de 
Kalvelage London Dry 
Gin. Coloque as duas 
fatias de limão siciliano 
e finalize com 150ml de 
água tônica tradicional!

Sobre a Kalvelage
Após muitos estudos, 

os irmãos Marcos 
Kalvelage e Maurício 
Kalvelage começaram a 
produzir artesanalmente 
os primeiros destilados, 
os quais admiraram 
muitos amigos e 
familiares. Toda essa 
confiança serviu de 
suporte para que 
em 2012 os Irmãos 
Kalvelage fundassem 
a Kalvelage Distillery, 
instalada até hoje 
em Santa Catarina 
dentro da região do 
Vale Europeu. Em 
2013, a primeira Vodka 
Kalvelage chegou ao 
mercado.

Saiba mais em http://
www.kalvelagedistillery.
com/



Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal8 Entretenimento/Diversão

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 58

VE
SILENCIAR

DESORDEM
LAVADEIRA

IEOLOS
NASSIM
TELOCOP

BEGECOÇAR

LASAAQ
SISTEMAU
AGIOPELE

ERADI
NARIZOPA

RETROVISOR

Emudecer;
calar-se a
respeito

de

Relativo
ao amor
puro e
suave

Caracteri-
za o caos

Inseto
também
chamado
"libélula"

(?)
Angeles,
cidade de
Hollywood

(?) seja:
amém

Área ar-
borizada 

nas
cidades

Esfregar a
pele com
as unhas

(?) braille,
método de

escrita 
para cegos

(?)-delta:
permite o
voo livre

Cirurgia
estética
típica de
modelos

Extensão
de arqui-
vos com-
pactados

Aparência
(fig.)

Interjei-
ção que
exprime
alegria

Cheio de
nós Acredita 

Desertas
Comissária
de bordo
(bras.)

Policial,
em inglês
Pedra de 

sepulturas

Sufixo de
"lipase"
Casual;
fortuito

O Atleta do
Século
(fut.)

Adicionei
Zelito
Viana,

cineasta 

Hiato de
"piegas"

A cor da
lã natural

Michel (?),
cantor de
"Ai, Se Eu
Te Pego"

Antero de
Quental, 
escritor
Poetas

Espelho
do veículo 
que ajuda

o motorista

Juro exor-
bitante

Órgão do
olfato

De peso ínfimo

Particularidade da Terra, que alguns
astrônomos buscam encontrar em

outros planetas

3/cop — los — rar. 7/idílico. 9/aleatório. 15/vida inteligente.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Eu sei que 
as aparências 

enganam. Mas em 
alguns casos, elas 
assustam também

O novo movimen-
to de Mercúrio in-
tensifica as ques-
tões profissionais 

e os conhecimentos. É hora 
de aplicar na prática as suas 
ideias relacionadas ao tra-
balho. Aja com mais cons-
ciência das suas responsa-
bilidades e atribuições.

Contatos relacio-
nados às viagens e 
estudos estão esti-
mulados neste mo-

mento. O planeta Mercúrio passa 
a atuar no setor de conhecimento 
e de horizontes distantes. Um 
momento oportuno para se pla-
nejar em relação aos cursos, via-
gens e ampliação de horizontes.

Mercúrio, seu re-
gente, passa a 
atuar no signo de 

Capricórnio, geminiano. Mo-
mento de ênfase em ques-
tões materiais e emocionais 
que é preciso superar. É hora 
de perceber quais são as es-
truturas que ainda são váli-
das em sua vida.

A comunicação 
nos relaciona-
mentos fica 

estimulada com o novo 
movimento de Mercúrio. É 
hora de ouvir mais o que 
as pessoas têm a lhe dizer. 
Importantes aprendizados 
e contatos na esfera pes-
soal e profissional.

O novo trânsito 
astrológico de 
Mercúrio favore-

ce contatos de trabalho. É 
um momento em que deve 
aplicar a inteligência de uma 
forma mais prática e pro-
dutiva. Os conhecimentos 
relacionados ao trabalho e 
à saúde estão estimulados.

Mercúrio, seu 
planeta regente, 
passa a atuar 

no signo de Capricórnio, 
virginiano. Momento de im-
portantes reflexões sobre 
os seus sentimentos e rela-
cionamentos. A expressão 
criativa dos seus talentos 
está estimulada.

Novo movi-
mento de Mer-
cúrio pede mais 

interiorização e reflexão aos 
librianos. Reflexões relacio-
nadas ao âmbito domésti-
co, familiar e emocional. É 
hora de refletir sobre como 
o passado pode ainda estar 
presente na sua vida.

Estudos e conta-
tos relacionados 
ao trabalho estão 

favorecidos. É hora de ex-
pressar a inteligência de uma 
forma mais concreta e efi-
ciente. Contatos de trabalho 
podem ajudar a realizar os 
seus projetos. Comunicação 
é chave para ser feliz.

Reflexões sobre 
os seus valores 
e prioridades ca-

racterizam este momen-
to. O novo movimento de 
Mercúrio favorece o uso 
inteligente de seus recur-
sos. Questões financeiras 
estão enfatizadas a partir 
deste momento.

O planeta da 
mente, inteli-
gência e comu-

nicação, Mercúrio, passa a 
atuar em seu signo. Novas 
ideias e contatos podem 
despontar aos capricornia-
nos. O momento é oportuno 
para agir com mais maturi-
dade e inteligência.

Tendência mais 
introspectiva, ca-
racterizada pelo 
novo movimento 

de Mercúrio. Reflexões so-
bre aspectos espirituais e 
existenciais. Um momento 
significativo para estudos, 
pesquisas e para o que 
ocorre nos bastidores.

O novo trânsi-
to astrológico de 
Mercúrio favorece 

contatos de trabalho. É um 
momento em que deve apli-
car a inteligência de uma 
forma mais prática e pro-
dutiva. Os conhecimentos 
relacionados ao trabalho e 
à saúde estão estimulados.

Peanuts


	Gazeta 4496 - 01
	Gazeta 4496 - 02
	Gazeta 4496 - 03
	Gazeta 4496 - 04
	Gazeta 4496 - 05
	Gazeta 4496 - 06
	Gazeta 4496 - 07
	Gazeta 4496 - 08

