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Paola Carosella deixa o 
Masterchef após negacionismo de Fogaça

Henrique Fogaça causa 
revolta ao sugerir que Covid-19 
foi um “plano da China”

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço desta 
quinta-feira,14, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com o Supe-
rintendente Executivo 
da Rede Centro Oeste do 
Santander Brasil, Eugenio 
Godoy. Na ocasião, o Supe-

rintendente falou sobre as 
ações desenvolvidas pelo 
Santander para os micro-
empreendedores em Apa-
recida de Goiânia. Thiago 
conversou também com 
o advogado eleitoral, Dr. 
Julio Meirelles. No quadro 
‘fala vereador’, os apresen-

tadores Thiago Mendes e 
Jota sobrinho conversa-
ram com a vereadora de 
Brazabrantes-Go, Lais Te-
les. Para assistir os desta-
ques do Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço acesse 
nosso canal no YouTube 
gazetaplay. ItátIla Moura

Paola Carosella e a 
Band e Endemol Brasil 
romperam a parceria de 
seis anos. A apresenta-
dora pediu para deixar 
o elenco de jurados do 
‘Masterchef Brasil’ nesta 
quarta-feira (13). A emis-
sora emitiu um comunica-
do sobre a decisão.

“O Grupo Bandeirantes 
agradece muito a parce-
ria e toda a dedicação da 
chef Paola Carosella du-
rante os últimos seis anos 
no elenco do MasterChef. 
Ela ajudou (e foi uma das 
protagonistas), ao lado de 
um grande time de profis-
sionais, a consagrar o 
programa como um dos 
maiores sucessos da TV 
brasileira”, disse a emisso-
ra dos Saad.

Paola revelou que pre-
cisa focar nas suas em-
presas neste momento. 
“Tenho muita honra de ter 
participado desse incrível 
projeto chamado Master-
Chef na Band. Aqui estou 
e estarei sempre na minha 
casa. Mas neste momento 
minha empresa precisa de 
meu tempo e dedicação 
integral. Para os meus co-
legas queridos, para to-

dos os que acompanham 
e assistem ao MasterChef 
e para a direção da Band 
e Endemol, meu muito 
obrigada e minha torcida 
sempre”, disse Paola.

O canal ainda ressaltou 
que o profissional que vai 
completar a trinca de jura-
dos para a próxima tem-
porada do programa ainda 
não foi escolhido, mas será 
anunciado em tempo.

POLÊMICA
Alinhada à esquerda, 

por conta dos seus posi-
cionamentos contra o 

presidente da república 
e políticas implementa-
das pelo Governo dele e 
outros mais a direita, fãs 
apontaram que o deslig-
amento tem a ver com 
o convívio com o chef 
Henrique Fogaça.

Nesta semana o líder 
do Sal Gastronomia pu-
blicou um vídeo nas re-
des sociais levantando 
dúvidas irreais sobre o 
covid-19. Ele quis saber 
se os seguidores acred-
itavam, ou não, que o 
sars-cov-2 teria sido 
uma estratégia da Chi-
na para desestabilizar a 
economia mundial

Com a fala o cozin-
heiro mostra um total 
desconhecimento de 
biologia e de como um 
coronavírus passa de 
animais para humanos 
e como uma infecção 
singular se torna uma 
pandemia. Além de es-
quecer que a China fez 
alguns rigorosos lock-
down’s nas áreas mais 
afetadas dos seus ter-
rítorios somada a uma 
testagem em massa da 
população, coisa que o 
Brasil não chegou perto.

Henrique Fogaça 
colocou fogo nas redes 
sociais ao fazer uma en-
quete sobre a Covid-19. 
Entre as opções, o chef 
de cozinha sugeriu que 
a China teria “espalhado 
a doença” como parte 
de uma estratégia para 
“dominar a potência 
econômica que é os Es-
tados Unidos”. O vídeo 
foi postado no Twitter, 
Instagram e ganhou 
uma versão até para o 
Tik Tok, mas foi apaga-
do por causa da reper-
cussão negativa pouco 
tempo depois.

“Escrevam aí em-
baixo, em relação à 
Covid-19, o que vocês 
acham que realmente 
aconteceu? Foi um ac-
idente, eles não viram 
que as pessoas estavam 
realmente infectadas, 
foram ver depois que 
tinha um milhão de pes-
soas rodando o mundo 
ou vocês acham que foi 
proposital deixar espal-
har o vírus para dominar 
a potência econômica 
que é os Estados Uni-
dos e automaticamente 
refletiu para todo o mun-
do? Qual é a sua opin-
ião? Proposital ou aci-
dental?”, questionou ele.

Não demorou muito 

para o jurado do ‘Mas-
terchef’ ser criticado 
pela postagem. Vários 
internautas lembraram 
que, somente no Brasil, 
o vírus matou mais de 
200 mil pessoas e não é 
agradável fazer enquet-
es sobre o assunto.

Fogaça, porém, não 
chocou apenas pela 
postagem, mas pelas re-
spostas que deu aos que 
não concordaram com 
sua abordagem. “Vaca, 
cretina, anta e velha can-
sada” foram alguns dos 
xingamentos que ele fez 

aos internautas.
“O Twitter do fogaça 

foi hackeado só pode 
me recuso acreditar que 
ele seja tão escroto as-
sim”, disse uma segui-
dora. “Quem diria que o 
Henrique Fogaça seria 
um otário machista e 
disseminador de teorias 
da conspiração”, disse 
outro. “Que desserviço 
levantar enquete pra 
teoria da conspir-
ação e alimentar essa 
loucura”, disse um 
dos participantes do 
reality gastronômico.
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SECRETÁRIO DE SAÚDE DE GOIÁS 

n Dr Ismael Alexandrino faz ação emer-
gencial em vários Hospitais  no esta-
do, entre eles (HURSO) Santa Helena), 
Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA), e o 
Hospital Estadual Ernestina Lopes Jayme 
(HEELJ), de Pirenópolis.

FERNANDO  JESUS 
n Assessor especial do secretário de 
saúde; Fernandinho da saúde como é 
carinhosamente chamado é o coorde-
nador da equipe de transição, os técnicos 

levantaram que os hospitais estavam 
faltando produtos essenciais como an-
tibióticos, anti-inflamatórios, analgési-
cos, corticoides, anestésicos cirúrgicos e 
mesmo insumos básicos como ataduras, 
gazes, luvas cirúrgicas, cânulas, cateteres 
e lâminas de bisturi estavam em falta no 
almoxarifado do hospitais . “Depois da 
força Tarefa da SES, já é notório nos sem-
blantes dos profissionais e pacientes um 
ambiente mais ameno, mais tranquilo. 
Não vamos medir esforços pra oferecer 
um atendimento com qualidade a popu-
lação!”. Diz Fernandinho. 
n A ação continuará até que a nova OS 
busque solução para atender às deman-
das de cada hospital. 
n É importante ressaltar que o Estado de 
Goiás tem sido referência em saúde no 
Brasil, nesta nova gestão do Dr Ronaldo 
Caiado (Governador), e Dr Ismael Ale-
xandrino ( Secretário de Saúde). 

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

FRAUDE

Cuidados no início de ano: 
advogado explica 6 passos para 
fugir do golpe do boleto falso

Divulgação

O golpe da cobrança com boleto falso, que é muito comum na internet, 
agora ficou mais sofisticado e perigoso, os bandidos estão montado 
call centers e conseguindo informações

Rota JuRídica - Na confusão 
das contas de início de ano, 
muitos golpistas se aprovei-
tam para tentar enganar as 
pessoas com envio de bo-
letos falsos. Com a tecnolo-
gia e meios de pagamentos 
eletrônicos esses tipos de 
golpes se aprimoraram, são 
muitos os e-mails e notifi-
cações em relação a paga-
mentos atrasados e, sem 
cuidados, as pessoas caem 
nesses golpes.

Mas, o que parecia ser 
simples e seguro, se torna 
um problema, sendo que 
nesses golpes as pessoas 
não tinham nada devendo 
e param de forma indevida, 
perdendo dinheiro.

O golpe da cobrança com 
boleto falso, que é muito co-
mum na internet, agora ficou 
mais sofisticado e perigoso, 
os bandidos estão montado 
call centers e conseguindo 
informações de contratos 
de bancos, financeiras, lojas, 
escolas, operadoras de tele-
fonia e TV a cabo, e agindo 
como verdadeiras empre-
sas de cobrança, ligando ou 
enviando mensagens via 
WhatsApp para os devedo-
res, propondo acordos com 
um valor muito a abaixo do 
débito, que claro, os devedo-
res sempre aceitam.

Mas, como evitar esses 
golpes? Afonso Morais, pre-
parou algumas instruções 
de como se proteger na hora 
de pagar suas contas.
1 – Confira a empresa 
cobradora

Quando for cobrado 
por um escritório jurídi-
co ou uma empresa de 
cobranças, certifique-se 
que estes cobradores estão 
autorizados a negociar o 
seu débito, com o credor 
ou peça algum documento 
que autorize a empresa a 
cobrar o débito, porque é 
na cobrança que começa a 
fraude do boleto falso.

Nenhum credor, seja 
banco, financeira, loja, ou 
outro concede redução do 
débito de uma dívida em 
80%, e é esta estratégia que 
usam os estelionatários para 
convencer os consumidores 
a pagarem boletos falso sem 
o devido contato.
2- Cheque os dados do 
boleto

Boleto falso traz algumas 
características que podem 
ser facilmente checadas 
pelo usuário. Veja se os dígi-
tos finais representam o va-
lor do boleto: se são diferen-
tes, é possível que seja golpe. 
Caso seja uma cobrança re-
corrente, como boleto de 

financiamento de veículo 
(onde ocorre o maior núme-
ro de fraudes), fatura da TV 
a cabo, boleto da escola dos 
filhos que costume vir com 
valor fixo, suspeite se houver 
alguma variação inespera-
da. Confirme também seus 
dados pessoais, como CPF e 
busque por erros de portu-
guês e de formatação.

Verifique ainda se os 
primeiros dígitos do código 
de pagamento coincidem 
com o código do banco 
que aparece como sendo 
o emissor do boleto. Tam-
bém antes de efetivar o 
pagamento, verifique se o 
cedente do boleto é a insti-
tuição que realmente você 
está devendo, se for diferen-
te não efetive o pagamento. 
Os números bancários po-
dem ser checados no site da 
Febraban (http://www.fe-
braban.org.br/associados/
utilitarios/bancos.asp).
3. Verifique a origem 
com o banco e financeira

Se o boleto é emitido por 
uma financeira, banco ou 
loja, pesquise a reputação 
da empresa no Reclame 
Aqui para se certificar de 
que ela de fato existe. Se for 
cobrado por uma empre-
sa de cobranças, verifique 
junto ao credor se ela está 
autorizada a negociar o seu 
débito e emitir boletos.

Em caso de compras 
online, opte sempre que 
possível por outros meios 
de pagamentos que não 
envolvam boleto. Platafor-
mas como Mercado Pago, 
PagSeguro e demais meios 
digitais oferecem mais segu-
rança quando atuam como 
intermediárias e podem ser 
acionadas se algo der errado 
na transação.
4. Prefira a leitura automá-
tica do código de barras

Em qualquer boleto, pre-
fira sempre ler o código de 
barras pela câmera do ce-
lular ou no caixa eletrônico. 
Em geral, boletos com linha 
digitável adulterada não tra-
zem código de barras com-
patível e precisam forçar a 
vítima a digitar a sequência 
manualmente para comple-
tar o golpe. Um documento 
com barras ilegíveis, portan-

to, tem maiores chances de 
ser fraudulento.
5. Baixe o boleto no site 
do credor

Sempre que possível, é 
importante baixar boletos 
diretamente no site do ban-
co ou da empresa que está 
fazendo a cobrança. Duvide 
sempre de boletos que che-
gam por e-mail, especial-
mente quando a mensagem 
traz um assunto como “Ur-
gente” ou “Seu nome está no 
Serasa”. Uma boa maneira 
de driblar esse tipo de pro-
blema é usando um serviço 
de e-mail com bom sistema 
de anti spam, como o Gmail. 
O mesmo vale para faturas 
que chegam via WhatsApp.

Em golpes mais sofis-
ticados, um boleto falso 
pode até mesmos ser en-
viado para a casa da víti-
ma. Nessa modalidade, o 
documento pode vir com 
visual idêntico ao original, 
incluindo envelope com 
carimbo e remetente real.
6. Certifique-se de que o site 
é seguro e evite Wi-Fi público

Ao fazer download do 
boleto no site do credor, 
certifique-se de que está 
acessando a página ver-
dadeira e de que o ende-
reço começa por HTTPS. 
Páginas seguras trazem o 
selo do certificado SSL que 
assegura contra invasões 
e garante maior confiabi-
lidade para o documento 
que está sendo baixado.

Evite também se conec-
tar em redes públicas, que 
são mais suscetíveis a ata-
ques no roteador capazes de 
falsificar páginas visitadas. 
Em golpes mais avançados, 
o criminoso pode intercep-
tar o acesso e alterar um bo-
leto aparentemente baixado 
do site oficial do banco. Por 
isso, opte sempre por fazer 
o download em uma rede 
segura e com senha, ou pela 
Internet móvel do celular.

Na hora de pagar uma 
conta é importante certifi-
car-se da procedência do 
site, origem do e-mail e da-
dos do código de barra. Em-
presas só enviam a segunda 
via quando o documento é 
solicitado pelo cliente, caso 
contrário, desconfie.

“Nesse mundo não há perdas 
e fracassos quando temos 
no coração a vontade de lutar 
e modificar a vida”.

GOIÂNIA

Prefeitura está em alerta 
durante período chuvoso

A força-tarefa, institu-
ída pelo prefeito em exer-
cício de Goiânia, Rogério 
Cruz, continua em alerta 
para realizar serviços de 
limpeza, manutenção, 
reparos e assistência a 
famílias atingidas pelas 
chuvas na capital.

Só na última quin-
ta-feira (14/1), choveu 
mais de 50mm/h em 
Goiânia e nos primeiros 
dias do ano 80% do pre-
visto para janeiro. Nos 
próximos dias, há previ-
são de mais pancadas de 
chuva e fortes rajadas de 
vento, o que preocupa o 
executivo municipal.  

Desde o último final 
de semana, cerca de 100 
árvores caíram na capital 
e equipes da Companhia 

de Urbanização de Goiâ-
nia (Comurg) trabalham 
diariamente para remo-
ver galhadas das vias 
públicas. Outras ações 
do órgão consistem na 
remoção de entulho, 
lama, varrição e reparos 
em proteções de pontes 
e bueiros da cidade. 

Já equipes de ope-
rários da Secretaria de 
Infraestrutura Urbana 
(Seinfra) trabalham na 
limpeza de bocas de 
lobo, desobstrução de 
pontes, contenção de 
erosões e operação de 
tapa-buraco. 

Enquanto isso, técni-
cos da Secretaria de De-
senvolvimento Humano 
e Social estão atentos 
a situações de famílias 

atingidas em áreas de 
risco e oferecem apoio e 
encaminhamento para 
abrigos do município. 

O foco das interven-
ções está em diversos pon-
tos da cidade afetados e 
atenção especial no moni-
toramento das áreas de ris-
cos com a proteção e assis-
tência às famílias atingidas 
e a manutenção dos es-
paços públicos da capital. 
Para isso, há um efetivo de 
servidores e maquinários 
de diversas secretarias. 

Integram essa frente 
ainda as secretarias de 
Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh), 
Mobilidade (SMT) e 
Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma).

Luciano Joka /Secom Go
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Pagamento do IPVA 2021 com 
desconto vence nesta sexta-feira, 15
Prazo limite também para o pagamento da primeira parcela para quem optar 
pelo parcelamento, que pode ser feito em até 10 vezes

Dois tempos
1. O passeio de balão pode se tornar um complemento 

maravilhoso há mais na sua viagem. A atração chega em 
Goiás, especificamente na cidade histórica de Pirenópolis. 
Trata-se do ‘Voe de balão em Piri’ que estreia nesta sexta-fei-
ra, dia 15, em parceria com três hotéis no destino goiano de 
Pirenópolis: Pousada Villa do Comendador, Casarão Villa do 
Império Hotel Boutique e Pousada Dádiva Hotel Boutique.

2. O voo de balão no céu de Pirenópolis é uma no-
vidade que veio para ficar e amplia a participação do 
Grupo Villa Hotéis no cenário turístico local para reali-
zar os sonhos de quem quer viver a experiência de so-
brevoar os encantos de paraísos inigualáveis com a ex-
perimentação aerodesportiva do Balonismo. Reservas: 
(62) 99924-5800 e  informações: (@voedebalaoempiri).

Plataforma de ensino híbrido
O Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, em 

Goiânia, juntamente com os colégios agostinianos Men-
del e São José, em São Paulo, optaram por uma das mais 
modernas plataformas de ensino híbrido disponíveis in-
ternacionalmente. Trata-se do Cisco Webex, que permite 
não apenas a transmissão das aulas ao vivo, mas uma série 
de interações, sondagens e atividades on-line em grupo. A 
Cisco é líder em conectividade e inovação e figura entre as 
maiores empresas de tecnologia da informação do mundo.

Vitrine

 Britz Lopes

LIPOASPIRAÇÃO 
O cirurgião 
plástico 
Fernando de 
Nápole, que 
é referência 
em cirurgias 
plásticas em 
Goiânia, está 
trabalhando 
com o Renuvion 
– Reshaping 
Whats,  uma 
tecnologia com 
jato de plasma e 
radiofrequência, 
que após a 
lipoaspiração 
é capaz de 
promover uma 
retração de 
até 50% da 
pele, proporcionando menor probabilidade de flacidez. O 
equipamento atua em dois planos: na pele e no subcutâneo

Johny Cândido

TOCANTINS

Divulgação

OPORTUNIDADE 
O dentista Rogério Pena, leia-se, Instituto Rogério 
Penna, ofereceu curso de treinamento para a equipe 
do instituto, com o palestrante Unadma Pinheiro, do 
Instituto Deândhela. No registro, a psicóloga Letícia 
Guedes, Rogério Penna e Unadma Pinheiro  

n VOCÊ SABIA? Por 
ter ação antioxidante, 
o mamão protege 
o corpo dos raios 
ultravioleta.
n CONTINUA - 
Dagoberto Costa é 
confirmado na diretoria 
de Vigilância Sanitária 
da capital, órgão à 
frente das ações de 
enfrentamento da 
pandemia.
n FALTAM 15 DIAS - 
Beneficiários do bolsa 
universitária tem até 
o final de janeiro para 
renovar o benefício 
para adequação 
aos termos do novo 
programa, o ProBem. 
O procedimento é 
obrigatório.
n NOVA 
COORDENADORA 
- O Centro de Apoio 
Operacional do 
Ministério Público 
está de nova 
coordenadora da Área 
do Meio Ambiente e 
do Consumidor, trata-
se da promotora de 
Justiça, Daniela Haun 
de Araújo Serafim.

n REGISTRO DE 
MEMÓRIAS - Ontem, 
quinta-feira, dia 14, 
Leandro Almeida (foto), 
colocou no mercado 
literário em formato 
impresso e e-book, 
pela Editora Kelps, a 
coletânea “Retalhos 
do Caos: Reflexões 
e Memórias” sobre a 
pandemia da Covid-19, 
idealizada por seu pai, 
Antônio Almeida, que 
presidia a Editora Kelps 
até o seu falecimento, 
em agosto de 2020. 
A obra reúne mais de 
50 autores de diversas 
partes do País, e foi 
lançada de forma on-
line, por meio de uma 
live no site da editora

Arlete CArvAlho/Governo 
do toCAntins - Donos de 
veículos com placas do To-
cantins sujeitos ao Impos-
to sobre Propriedade de 
Veículo Automotor (IPVA), 
exercício de 2021, que de-
sejam obter o benefício do 
desconto de 10% no valor 
à vista devem quitar o im-
posto até esta sexta-fei-
ra,15, prazo limite também 
para o pagamento da pri-
meira parcela para quem 
optar pelo parcelamento, 
que pode ser feito em até 
10 vezes, desde que cada 
cota seja igual ou superior 
a R$ 200 para pessoa física 
e R$ 400 para pessoa jurí-
dica. Uma terceira oportu-
nidade é quitar o imposto 
sem desconto até o dia 15 
de outubro de 2021.

Feita a escolha de paga-
mento, o contribuinte pode 
imprimir o Documento de 
Arrecadação da Receita Es-
tadudal (Dare) no site da 

Secretaria do Estado da Fa-
zenda e Planejamento (Se-
faz), www.sefaz.to.gov.br, 
link IPVA. O preenchimento 
do Dare exige apenas o nú-
mero do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam), placa e CPF do 
proprietário do veículo.

O IPVA é calculado 
conforme o valor de mer-
cado do veículo, obede-
cendo às alíquotas cons-
tantes no artigo 78 do 

Código Tributário do Esta-
do do Tocantins, acessível 
em  http://dtri.sefaz.to.
gov.br/ (IPVA/Alíquotas).

Quem optar pelo parce-
lamento somente poderá 
receber o documento de 
licenciamento do veículo 
quanto quitar a última par-
cela. Entretanto, o contri-
buinte do IPVA que quitou o 
exercício de 2020 está com 
o licenciamento em dia até 
15 de outubro de 2021.

Esequias Araújo/Governo do Tocantins

Começa campanha de 2021 
para castração de cães e gatos

BRASÍLIA AMBIENTAL

O Instituto Brasília 
Ambiental inicia, na pró-
xima terça-feira (19), as 
inscrições do cadastra-
mento para castração, 
vacinação e vermifuga-
ção de cães e gatos. Os 
atendimentos serão pres-
tados na unidade móvel 
do Hospital Veterinário 
Público (Hvep) instala-
da no Parque Ecológico 
Sucupira, em Planaltina. 
A iniciativa é uma par-
ceria da autarquia com a 
Associação Nacional dos 
Clínicos Veterinários de 
Pequenos Animais (An-
clivepa) e vai atender 
1.470 animais, somente 
do Distrito Federal.

Analista de ativida-
des do meio ambiente 
do instituto, o biólogo 
Rodrigo Santos explica 
que as campanhas de 
castração representam 
uma grande conquista 
para o órgão. “A expec-
tativa é seguir fazendo 
um bom trabalho para 
que a ação reverbere e 
mais pessoas possam ser 
atendidas”, aponta.

De acordo com o cro-

nograma, os interessados 
devem preencher o for-
mulário on-line que es-
tará disponível às 10h do 
dia 19 no site do Brasília 
Ambiental. Serão ofereci-
das duas vagas por tutor, 
e cada animal terá direito 
aos três atendimentos. O 
resultado com a data da 
cirurgia dos selecionados 
será divulgado na plata-
forma até o dia 25 deste 
mês. Já as informações 
sobre data de vacinação e 
vermifugação serão repas-
sadas no dia da castração.

Para quem não con-
seguir fazer o primeiro 
cadastro, o Brasília Am-
biental disponibilizará, 
no dia 20 (quinta-feira), 
às 10h, uma lista de es-
pera com 300 vagas. Os 
tutores cadastrados nes-
sa etapa somente serão 
chamados em caso de 
desistência ou faltas do 
cadastro inicial. A lista 
de espera será divulgada 
simultaneamente ao o 
resultado da campanha 
de cadastro, e a chama-
da obedecerá à ordem de 
preenchimento do for-

mulário on-line.
Para organizações não 

governamentais (ONGs) 
e protetores de animais 
independentes, serão 
oferecidas 470 vagas. O 
formulário específico 
para quem se enquadra 
nesses requisitos esta-
rá disponível no dia 26, 
às 10h, também no site 
do Brasília Ambiental. A 
divulgação do resultado 
dos contemplados será 
feita no site até 10 de fe-
vereiro. Consulte  as re-
gras para participação 
nesse cadastro.

A primeira etapa da 
campanha foi aberta no 
início deste mês, com o 
atendimento exclusivo 
aos moradores da comu-
nidade rural próxima à 
Estação Ecológica de 
Águas Emendadas (Ese-
cae). Ao todo, foram ca-
dastrados 330 animais da 
região, em cirurgias que 
começaram na quarta-
-feira (13), viabilizadas 
com recursos de emenda 
parlamentar do deputado 
distrital Daniel Donizet.

AgênciA BrAsíliA
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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

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

Estreia na REDETV
As gravações sempre são realizadas em locações diferentes. Nesta sábado, 16, a 
Coluna “De Camarote” será transmitida diretamente da Praia de Taíba, no Ceará, 
onde Hércules Dias aproveitou seus dias de descanso para observar a semana da 
política tocantinense com um olhar diferenciado.

De Camarote na TV
Estreei no último sábado, 09, o quadro “De 
Camarote” no programa  Música & Prosa, 
apresentado por Ted Brum e exibido na 
REDETV.! de Televisão, falando sobre os 
bastidores da política e da economia dos 
estados do Tocantins e de Goiás.

“Mexeu com você, 
mexeu comigo”
Nesse novo projeto, os tocantinenses irão  
se acostumar com o conhecido jargão “ 
Mexeu com você, mexeu comigo. Quem 
viver, verá” , utilizado por mim ao final de 
meus artigos e comentários.

VARJÃO

Flávio Botelho/AgênciA 
BrAsíliA - Em parceria 
com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Co-
mercial (Senac-DF), a 
Administração Regional 
do Varjão vai oferecer 
dois cursos profissionali-
zantes para a comunida-
de, um de Assessoria em 
Logística e outro de As-
sistente Administrativo. 
Ao todo, 40 vagas serão 
disponibilizadas e as ins-
crições começaram nesta 
quarta (13).

As aulas, em formato 
on-line e à distância devido 
a pandemia, vão ocorrer 
entre 8 de fevereiro e 9 de 
abril em duas turmas – de 
8h às 12h e de 14h às 18h -, 
contabilizando 160h/aula. 
A inscrição e captação dos 
alunos interessados ficará 
a cargo da administração 
do Varjão, que pretende fo-
car em moradores e traba-
lhadores da região.

O administrador re-
gional do Varjão, Lúcio 
Rogério, afirma que a 
oferta dos cursos aten-
de a uma necessidade da 
região e também a um 
pedido do GDF por me-
lhor capacitação da força 
de trabalho. “Precisamos 
qualificar melhor a nos-
sa população, por isso 
buscamos essa parceria 
com o Senac, para que 
as pessoas do Varjão pos-
sam conseguir empregos 
melhores”, explica.

Além dos dois cursos 
que serão iniciados em 
breve, a administração re-
gional também já se mo-
vimenta para oferecer ain-
da mais oportunidades à 
população. “Pretendemos 
ofertar mais cursos ao lon-
go do ano, e dar sequên-
cia com aulas presenciais 
quando possível. Também 
buscamos o Senai [Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Industrial], estamos 
com um processo de con-
vênio adiantado”, adianta 
o administrador.

O Senac-DF já pos-
sui parceria com o GDF 
e oferece cursos gratui-
tos, pelo Programa Senac 
de Gratuidade (PSG), em 
outras administrações re-
gionais. “Para nós, ofertar 
e ministrar os cursos de-
mandados para o Varjão 
significa o cumprimento 
da nossa missão. Essa é a 
nossa expertise, transfor-
mando vidas através do 

aprendizado”, ressalta o 
diretor regional do Senac-
-DF, Antônio Tadeu Peron.

Acordos com outros 
órgãos do GDF, como a 
Secretaria de Trabalho 
(Setrab) e a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP), 
já estão sendo encami-
nhados para este ano, de 
acordo com o Senac-DF.
n  Como se inscrever?

Pelos telefones 99219-
0082 ou 3468-8571
n  Quais os requisitos?

Os interessados e inte-
ressadas devem apresen-
tar documentação origi-
nal com foto (RG ou CNH), 
comprovante de residên-
cia atual, comprovante de 
escolaridade e carteira de 
trabalho. Para os interes-
sados e interessadas entre 
15 e 18 anos de idade, é ne-
cessário apresentar com-
provante de matrícula no 
Ensino Médio e documen-
to de um responsável legal 
(RG ou CPF).

Cursos de qualificação gratuitos
Parceria entre a administração regional e o Senac-DF oferece turmas para moradores 
e trabalhadores da região. Inscrições começaram nesta quarta (13)

SECIJU

Governador lança programa Reeduca 
Tocantins e garante ressocialização 
de custodiados do sistema prisional

O governador do 
Estado do Tocantins, 
Mauro Carlesse, no Palácio 
Araguaia, o lançamento 
do programa Reeduca 
Tocantins, por meio da 
assinatura de um Termo 
de Cooperação Técnica, 
que autoriza a utilização 
da mão de obra de 
reeducandos do sistema 
prisional para a realização 
de reparos e reformas em 
escolas estaduais. 

O Reeduca Tocantins é 
fruto de uma parceria entre 
a Secretaria de Estado de 
Cidadania e Justiça (Seciju) 
e a Secretaria de Estado 
da Educação, Juventude e 
Esportes (Seduc). A partir 
deste programa, o Governo 
do Tocantins dá mais um 
passo importante em 
projetos de ressocialização, 
aliados às práticas de 
remição de pena que 
reduzem o tempo do cárcere 

por meio do trabalho. 
O governador Mauro 

Carlesse destacou que o 
programa é uma marca 
importante da Gestão 
Estadual na reinserção da 
comunidade carcerária 
e que garante melhorias 
estruturais para as escolas 
no Estado.

O Termo de 
Cooperação Técnica foi 
assinado pelo secretário 
de Estado da Cidadania 
e Justiça, Heber Fidelis, e 
pela secretária de Estado 
da Educação, Adriana 
Aguiar. À frente do sistema 
prisional tocantinense e 
coordenador do programa, 
Heber Fidelis destacou 
a formação de parcerias 
para efetivação do projeto.

“Quando conheci o 
governador Carlesse, ele 
me pediu duas coisas: 
segurança e ordem no 
sistema prisional e que os 

reeducandos trabalhem, 
que desempenhem 
funções com objetivo de 
garantir a ressocialização. 
Assim estamos fazendo, 
a Secretaria de Educação 
tem a necessidade de 
realizar essas pequenas 
reformas e nós temos a 
mão de obra capacitada 
para isso, já que realizamos 
essa capacitação com os 
reeducandos de algumas 
unidades prisionais do 
Estado. Agora, a partir da 
entrega dos ônibus que 
estamos recebendo hoje, 
será possível transportar 
adequadamente esses 
profissionais que irão 
desempenhar serviços 
hidráulicos, elétricos, 
de jardinagem, pintura 
e outros que as escolas 
precisarem", destacou 
Heber Fidelis.

Rafael MiRanda/
GoveRno do TocanTins

“Esse não era o combinado”
Na verdade, a morte do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e ex-governador de 
Goiás, Maguito Vilela, se tornou numa comoção nacional. O Brasil inteiro chorou o 
falecimento dele; o país inteiro lamentou a falta que o filho de Jataí fará aos brasileiros. 
Principalmente, sua família, seus filhos, entre eles, Daniel Vilela, que estava galgando 
seus passos na vida pública. Todos nós sentimos como se estivéssemos perdendo 
um ente querido, um familiar do coração. Eu, que também chorei muito pela perda do 
amigo, me emocionei com a despedida de Daniel de seu pai amado.

Divulgação

Música e Prosa
O programa “Música & Prosa”, com 
apresentação de Ted Brum, é veiculado 
todos os sábados, ao meio dia. As 
gravações sempre são realizadas em 
locações diferentes. 
 
Josi Nunes
Nesta quinta-feira (14) a prefeita de 
Gurupi, Josi Nunes, participou da 
apresentação do novo Presidente 
da Fundação UnirG, Thiago Piñeiro 
Miranda, à comunidade acadêmica.



Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal6

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

CLIENTE LOTE VALOR INADIMPLÊNCIA  
   12.2020

ADIZALDO GUILHERME DOS SANTOS
CPF: 237.961.623-04
ROSICLEA PINTO FRAZAO DOS SANTOS
CPF: 257.667.753-34 QD15 LOTE 16 R$ 11.241,79

AMILTON JERONIMO PEREIRA
CPF: 031.822.594-82 QD06 LOTE 24 R$ 8.608,11

BRUNA CHAVES DA SILVA
CPF: 029.856.631-13 QD15 LOTE 32 R$ 5.351,84

CARLA TAIANE SENA SILVA
CPF: 707.453.971-66 QD16 LOTE 44 R$ 3.659,51

DOUGLAS EDUARDO GOMES SILVA
CPF: 705.909.301-09 QD02 LOTE 13 R$ 6.972,81

EDISOUSA ALVES FERREIRA
CPF: 057.407.773-13 QD18 LOTE 19 R$ 4.677,50

ELLEN KARLLA NOBRE LISBOA FERREIRA
CPF: 028.693.041-29

BRUNO EMANUEL DE LIMA FERREIRA
CPF: 731.390.411-87 QD10 LOTE 16 R$ 7.943,81

FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ
CPF: 007.415.593-82 QD06 LOTE 12 R$ 6.595,14

FRANCISCO MAGALHAES LOPES
CPF: 468.256.225-87 QD06 LOTE 10 R$ 7.757,94

FRANCISCO MAGALHAES LOPES
CPF: 468.256.225-87 QD06 LOTE 11 R$ 7.230,25

GENIVALDO DE SOUZA LIMA
CPF: 742.049.981-00 QD03 LOTE 17 R$ 12.172,07

GENIVALDO DE SOUZA LIMA
CPF: 742.049.981-00 QD03 LOTE 18 R$ 12.156,65

GUILHERME FELIX MARTINS
CPF: 037.299.421-07 QD15 LOTE 34 R$ 5.897,15

IVANICE SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 715.816.691-00

IZAIAS GONÇALVES DOS SANTOS
CPF: 923.125.861-34 QD15 LOTE 15 R$ 8.278,10

IVONEIDE SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 012.230.884-05 QD16 LOTE 15 R$ 11.616,69

JEAN CARLOS DA ROCHA OLIVEIRA
CPF: 125.970.358-40 QD01 LOTE 03 R$ 6.942,40

MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA SÁ
CPF: 900.706.661-72 QD04 LOTE 19 R$ 8.967,65

MARIA DIOMAR DOS SANTOS
CPF: 184.142.141-34 QD02 LOTE 02 R$ 6.011,98

MARIA DIOMAR DOS SANTOS
CPF: 184.142.141-34 QD06 LOTE 01 R$ 6.561,01

MARIA LAIANNY EVANGELISTA MACEDO
CPF: 603.762.673-13 QD05 LOTE 24 R$ 8.728,49

MISAEL DA CONCEICAO OLIVEIRA
CPF: 018.220.432-47
FABIANA PATRICIA NASCIMENTO BRAGA
CPF: 026.489.662-93 QD04 LOTE 24 R$ 6.291,28

MONICA DA SILVA MAIA
CPF: 915.869.171-53 QD05 LOTE 16 R$ 13.980,26

PAULO VIEIRA DA SILVA
CPF: 373.318.331-20 QD16 LOTE 12 R$ 7.505,79

REGINALDO SATURNINO DE OLIVEIRA
CPF: 043.278.404-75 QD06 LOTE 27 R$ 11.394,89

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 703.459.411-28
MAYARA DOS SANTOS SILVA
CPF: 058.150.501-80 QD18 LOTE 12 R$ 8.605,98

VALDEMIR DA SILVA SOUSA
CPF: 008.540.411-09 QD15 LOTE 05 R$ 12.234,82

VALDIR CARLOS DE SOUSA
CPF: 706.178.995-68
ARACI EVANGELISTA BARBOSA
CPF: 922.767.501-97 QD16 LOTE 07 R$ 7.366,60

VALDIR DOMINGOS DA SILVA
CPF: 016.966.631-05 QD19 LOTE 03 R$ 7.433,90

WILLIAN PEREIRA CRUZ
CPF: 041.924.461-11
BIANCA HELAINE AUGUSTA DOS SANTOS QUINTANS
CPF: 700.537.591-25 QD15 LOTE 17 R$ 11.736,12

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE COMPARECIMENTO

BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ nº 28.485.192/0001-92, com sede à Sig Quadra 04 Lotes 75 Bloco B Edi-
fício Capital Financial Center Sala 201 - Zona Industrial – Brasília/DF – Cep: 70610-440, 
convoca os clientes abaixo elencados para comparecerem no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da publicação da presente convocação, à sede da empresa para tratarem 
de assuntos referente aos Lotes adquiridos no bairro Residencial Boa Vista em Águas 
Lindas/GO, sob pena de terem seus contratos/compra distratados administrativa e 
unilateralmente.



Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 7Entretenimento

Cícero deixa a casa de 
Josefina, e Benê questiona 
a mãe. Tato cuida de Aldo, 
que resiste à atenção do fil-
ho. Mitsuko afirma que não 
quer mais saber de Tina. 
Keyla observa Tato e Aldo. 
MB desabafa com Lica, 
que apoia o amigo. Key-
la insiste para que Roney 
converse com Aldo. Marta 

e Luís pedem que Leide 
tome conta de MB. Ellen 
divulga o vídeo feito por 
Dogão, elogiando Dóris e o 
Cora Coralina. Benê pede 
ajuda a Juca para finalizar 
sua letra de música. Flávio 
afirma a Dóris e Bóris que 
pedirá o rastreamento do 
autor do crime cibernético 
contra a diretora. 

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Duque chama por Cas-
siano, que está desapare-
cido sob os escombros. 
Maria Adília avisa aos fil-
hos que ficará em Vila 
dos Ventos por tempo in-
determinado. Ester culpa 
Alberto pela explosão na 
mina. Carol entende mal a 
conversa que escuta entre 
Lino e Candinho, e acred-
ita que o namorado está 

apaixonado por Taís. Man-
tovani avisa a Ester que 
Cassiano foi encontrado, 
mas está inconsciente. Es-
ter vai à delegacia e presta 
novo depoimento sobre o 
bunker da casa de Dionísio, 
confirmando que as joias 
encontradas estavam no 
local. Juliano conta para 
Donato que o sequestrador 
de Samuel conhece Hélio.

Aparício pede ajuda a 
Bruna para impedir que Fe-
dora assuma a presidência 
da empresa. Camila as-
siste ao vídeo gravado por 
Aparício, incentivando a so-
brinha a ficar com Giovanni. 
Camila beija Giovanni. Bru-
na e Enéas descobrem que 
Aparício ajudou Giovanni 

a viajar com Camila. Carol 
pede que Apolo assine a 
alta de Bia. Apolo supera 
Tamara e conquista a mel-
hor posição para a corrida. 
Rodrigo e Beto auxiliam 
Francesca e Tancinha na 
abertura de uma cantina. 
Apolo pergunta a Carol o 
que aconteceu com Afonso.

Tobias, que está como 
Tomás Ferraz, se reúne com 
um novo empresário. O 
homem diz que Tomás pre-
cisa mudar o visual para se 
adaptar ao gosto do público 
brasileiro. O empresário diz 
ainda que Tobias precisa 
mudar o estilo musical e ad-
otar a linha funk ostentação, 

pagode, tecnobrega ou 
até sertanejo universitário. 
Tomás se imagina em todas 
essas situações, mas não 
gosta de nenhuma. Carmen 
chama Armando até o Café 
Boutique, diz que sabe que 
ele está com Cintia e que 
estão armando algo pelas 
costas de José Ricardo. 

Ivana não consegue con-
tar a Joyce e Eugênio sobre 
sua transição e diz a Simone 
que se afastará de casa por 
um tempo. Silvana disfarça 
seu jogo no computador 
para Simone. Ivana se abri-
ga na casa de Nonato. Bibi 
pede que Rubinho retire as 
acusações contra Zeca. Ci-
bele promete a Ruy que de-
scobrirá o que Ivana está to-
mando. Ivana conversa com 
Nonato sobre seu amor por 
Cláudio. Edinalva elogia Abel. 
Jeiza desconfia do compor-

tamento de Zeca, que lem-
bra de Ritinha. Silvana proíbe 
Nonato de pegar os perten-
ces de Eurico de sua casa. 
Zu questiona Ritinha se ela 
está traindo Ruy com Zeca. 
Irene invade o carro de Eu-
gênio. Irene rouba o carro de 
Eugênio. Zeca recebe uma 
mensagem de Ritinha e tem 
um pressentimento. Abel e 
Nazaré se preocupam com 
Zeca. Silvana afirma para 
Eurico que se internará em 
uma clínica de reabilitação, 
e os dois se beijam. 

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

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

TEIXEIRA MENDES CONTA

INGREDIENTES
1 lata de milho
½ xícara de leite
2 xícaras de chocolate 
branco picado
¾ de xícara de 
manteiga
2 xícaras de açúcar
4 ovos
1 colher de café de 
essência de baunilha
1 xícara de Farinha 
Finna tipo I 

(sem fermento)
1 pitada de sal
½ xícara de farinha de 
milho fininha
1 colher de sopa de 
margarina
½ xícara de goiabada 
em cubos

MODO DE PREPARO
Escorra o milho e 
misture com o leite no 

liquidificador. Esprema 
até sair todo o caldo.
Leve em fogo baixo 
até ficar parecendo 
uma canjica (cural).
Derreta o chocolate 
com a manteiga em 
banho maria.
Incorpore o açúcar, os 
ovos e a essência de 
baunilha.
Acrescente o creme de 
milho frio com o sal e 

a farinha.
Unte uma assadeira 
com margarina e 
farinha de milho.
Coloque metade do 
conteúdo.
Acrescente a goiabada 
em cubos e finalize 
com o restante do 
conteúdo.
Leve para assar em 
30 minutos em forno 
preaquecido a 180 ºC.

BROWNIE DE MILHO COM GOIABADA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

Finna ensina receita para deixar a semana mais 
gostosa. Aprenda como preparar um Brownie de 
Milho com Goiabada e surpreenda a todos.

É possível preparar deliciosas receitas durante a 
semana, que sejam práticas e conquistem o coração 

de toda a família. Para te ajudar nessa missão, a Fin-
na, marca de farinhas e misturas para bolo da M. Dias 
Branco, ensina como fazer Brownie de Milho com 
Goiabada, uma releitura de um clássico perfeito para 
o café da tarde, que ficará ainda mais saboroso.
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Me encarou na rua 
por 5 segundos, 
vou no cartório 

passar a pessoa 
pro meu nome.

É preciso que dê 
mais leveza a situa-
ções de sua vida, 
ariano. O momento 

propicia o contato com profun-
dezas emocionais e psicológi-
cas. Esta é uma fase de expurgo, 
de desapego e de transforma-
ções. Uma semana positiva para 
o desenvolvimento profissional.

Intensas situa-
ções envolvendo 
relações e par-
cerias, taurino. 

Mudanças significativas 
nos conceitos que você 
tem sobre casamento e re-
lacionamentos. Parcerias 
podem conter um potencial 
material interessante.

O ciclo atual pro-
move importantes 
conscientizações 

e mudanças na vida dos ge-
minianos. O dia pede que es-
teja mais atento ao que você 
precisa eliminar e depurar. Si-
tuações que têm sido tóxicas 
precisam ser conscientizadas 
e transformadas.

A emoção dos 
cancerianos 
está aflorada 

neste momento. É uma fase 
em que pode reencontrar 
antigas pessoas que foram 
emocionalmente significa-
tivas. Tenha cuidado com 
a repetição de certos pa-
drões emocionais.

É hora de olhar 
mais para den-
tro e efetuar 

as mudanças necessá-
rias. Momento de reciclar 
o ambiente em que você 
vive, inclusive a casa. É 
uma fase importante para 
as questões domésticas, 
familiares e subjetivas.

Tende a au-
mentar o seu 
interesse pelos 

mistérios da vida, virginiano. 
Cuidado com o que você fala 
e expressa neste momento. 
Às vezes, é necessário se 
calar diante de situações que 
lhe incomodam. Energias es-
tão mais favoráveis e fluidas.

Este é um mo-
mento em que 
retornam anti-

gas dívidas que você preci-
sa resolver. É uma fase em 
que está transformando a 
natureza dos seus talentos 
e habilidades. Procure evitar 
empréstimos e situações que 
comprometam as finanças.

Segue o clima 
de intensidade 
emocional aos 

escorpianos. A fase é po-
sitiva para você perceber 
mudanças que não podem 
ser mais adiadas. Taxas, 
impostos, investimentos e 
heranças podem estar em 
pauta atualmente.

Esta é uma fase 
de finalizações e 
de conclusão de 

um importante ciclo, sagi-
tariano. É necessário que 
reserve mais tempo para si, 
para refletir e observar suas 
atitudes. Observe as situa-
ções que se repetem e dê 
um basta nelas.

A energia do dia 
estimula as ta-
refas que você 

pode realizar junto a outras 
pessoas. É um momento em 
que pode colher certos re-
sultados em relação ao seu 
trabalho. A flexibilidade e 
as mudanças na rotina são 
aconselháveis nesta fase.

Podem retornar 
antigos objetivos 
que você tinha dei-
xado ao longo do 

caminho. É preciso resolver 
em definitivo certas pendên-
cias profissionais. É um dia 
que destaca a sua capacida-
de de observação profunda e 
de transformação.

O momento é 
oportuno para re-
flexões sobre espi-

ritualidade e desenvolvimento 
interior. Viagens e estudos 
podem ter um caráter de 
mudança sobre a sua vida. 
A fase é positiva para fazer 
um balanço sobre o que tem 
ocorrido nos últimos tempos.

Garfield
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