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Famosos como Whindersson 
Nunes se mobilizam após colapso 
no sistema de saúde de Manaus

Whindersson Nunes 
está engajado para aju-
dar o sistema de saúde 
de Manaus. Após mobili-
zar artistas para compa-
rar cilindros de oxigênio, 
ele agora está enviando 
material hospitalar para o 
Estado que está em cri-
se sanitária e sem apoio 
dos governantes. Ele e 
famosos já conseguiram 
o valor para 150 cilindros 
de 50L de oxigênio.

“Mobilizando três 
aviões pra levar equipa-
mentos hospitalares e 50 
aparelhos BIPAP (venti-
lador pulmonar), já que 
não podemos transpor-
tar cilindros! Indo primei-
ro aos hospitais peque-
nos! Vai dar certo! Vamos 
em busca das possibi-
lidades!”, escreveu o 

humorista no Twitter. Ele 
está de férias no México.

Ele revelou ter um ca-
rinho especial com a ci-
dade de Manaus, já que 
foi uma das primeiras a 
dar espaço para a sua 
carreira. “Quando a mer-
da já está feita o foco tem 
que ser em reduzir da-
nos, vamos atrás de mais 
aparelhos ventiladores 
pulmonares individuais, 
mesmo que seja individu-
al, uma vida é uma vida, 
né isso?”, alertou.

Assim como outros 
famosos, Whindersson 
encontrou dificuldade 
de transportar o oxigê-
nio para Manaus já que 
a carga precisa seguir 
padrões de segurança e 
isso inclui um limite de 50 
cilindros por voo. E ainda 

garantiu que pessoas re-
almente serão ajudadas.

“Galera meu irmão 
Marcos, que mora em 
Manaus, vai cuidar de 
distribuir nos hospitais 
pequenos e nós interio-
res que também estão 
precisando! Ele está em 
contato com a galera 
das doações lá! Jorge e 
Mateus e Alok entraram 
pesado na doação, vai 
acontecer”, alertou.

Marília Mendonça 
foi ao twitter perguntar 
como poderia ajudar Ma-
naus e compartilhou uma 
conta no stories do Insta-
gram. O cantor sertanejo 
Gusttavo Lima garantiu a 
compra de 150 cilindros 
de oxigênio e garantiu 
que a doação chegasse 
a Manaus no sábado.

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Wandell SeixaS - O plan-
tio de mais de mil mu-
das nativas está previs-
to para a manhã deste 
sábado (16) na Vereda 
do Sapo, bacia do rio 
Taquari, no município 
de Bela Vista de Goiás, 
a cerca de 40 quilômetros 
de Goiânia. O ato é espon-
tâneo e não conta com 
apoio governamental.

A iniciativa é da As-
sociação SOS Rio Pira-
canjuba e contará com a 
participação de pelo me-
nos quinze voluntários, 
em sua maioria compos-
ta de produtores rurais. 
Viveiros das cidades de 
Bela Vista de Goiás e Pi-
racanjuba forneceram 
as variedades de plantas 
nativas do Cerrado.

 O anúncio desta 
manifestação foi feito, 
ontem, pelo dirigente 
da Associação SOS Rio 

Piracanjuba, Rosimar 
Silva, durante entrevista 
na Gazeta Rural, trans-
mitida de segunda a sex-
ta-feira pela Tv. Gazeta.

Segundo a entidade, 
todos os protocolos de 
segurança contra o coro-
navírus serão respeitados. 
Não haverá aglomeração. 
A ação se dará em céu 
aberto com um número 
limitado de pessoas.

Rosimar Silva, tam-
bém um produtor, infor-
mou na entrevista que a 
ideia é recompor de for-
ma gradual seis mil hec-
tares na bacia hidrográ-
fica. O Taquari é um dos 
afluentes do Meia Ponte, 
que abastece de água a 
Grande Goiânia, que de-
tém uma população su-
perior a 1.500 mil pessoas.

Ele está seguro de que 
a “iniciativa do Projeto 
de Recuperação da Micro 

Bacia do Taquari contri-
bui para reduzir a polui-
ção das águas da bacia”.

A associação pede 
que se “faça sua parte 
para contribuir com o 
planeta e frear as mu-
danças climáticas”. Soli-
cita, ainda, colaboração 
para o plantio de mais 
árvores no planeta. A re-
gião da bacia é habitada 
por médios e pequenos 
produtores de leite.

Rosimar faz questão de 
lembrar que a água abaste-
ce pessoas e animais. E seu 
uso apropriado contribui 
para a produção agrope-
cuária. As árvores nativas, 
por outro lado, preservam 
o meio ambiente. Preser-
var as nascentes dos rios e 
córregos significa preser-
var água, evitar erosões e 
consequentes quedas de 
matas. Enfim, o produtor é 
um dos beneficiários.

CULTURA

Preto Zezé lança livro em Goiânia

Francisco Batista Perei-
ra de Lima, presidente na-
cional da Central Única das 
Favelas (Cufa), prefere ser 
chamado de “Preto Zezé”. A 
vida dura na favela das Qua-
dras, em Fortaleza, forjou o 
empreendedor e ativista so-
cial que ele vem se tornando 
ao longo dos anos. Falar a 
língua do povo das periferias 
e conseguir dialogar com 
vários outros setores da so-
ciedade foi uma das habili-
dades que lhe permitiu, jun-
tamente com Celso Athayde 
e o rapper MV Bill, fundar e 
estruturar a Cufa.

Instituição que existe 
há mais de 20 anos, criada 
com a ajuda do próprio Pre-
to Zezé e outras lideranças 
que receberam também o 
reconhecimento internacio-
nal, a Cufa está presente em 
comunidades vulneráveis 
de cada um dos 27 estados 
brasileiros, apostando no po-
tencial de famílias que vivem 
nas habitações chamadas 
de “sub-normais” pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A ação 
da instituição atualmente 

abrange também outros 17 
países do mundo. A Cufa 
conta, inclusive, com uma 
sede em Nova Iorque (EUA).

Em 2020, a Cufa mos-
trou todo o poder da união 
entre voluntários, parceiros 
e a sociedade na defesa dos 
mais vulneráveis. Mais de 5 
milhões de famílias brasi-
leiras, sendo, aproximada-
mente 350 mil

pessoas do estado de 
Goiás, receberam ações de 
assistência emergencial 
promovidas pela institui-
ção. Mais de 300 mil goia-
nos estão entre os benefi-
ciados pelas ações. Tudo foi 
feito em megaoperações 
de um verdadeiro exército 
de voluntários, com uma 
logística baseada na capi-
laridade dos líderes da Cufa 
dentro das comunidades.

As ações de transferên-
cia de renda, entrega de 
alimentos, produtos de hi-
giene e limpeza, máscaras, 
chips com internet e liga-
ção gratuitos e, até mesmo, 
ceias natalinas se mostra-
ram urgentes e necessárias 
em meio à pandemia do co-

ronavírus. Mas o que o livro 
do Preto Zezé conta é como 
se construiu uma entida-
de tão forte que conseguiu 
ser, para muitos, a única 
assistência no caos que se 
instalou nas favelas com a 
crise sanitária e econômica 
de 2020. Só uma institui-
ção sólida, que prioriza os 
líderes locais e dialoga com 
todos os setores da socieda-
de, conseguiria tal façanha.

O presidente também foi 
o convidado de honra para 
o encontro estadual da Cufa 
– GO. No estado, a Cufa tem 
lideranças espalhadas em 
mais de 200 comunidades 
vulneráveis em 22 cidades 
goianas. Os líderes locais, 
voluntários e parceiros da 
Cufa-GO se reuniram no 
evento que foi feito o balan-
ço das ações desenvolvidas 
em 2020 e o planejamento 
das ações de 2021, conci-
liando as ações emergen-
ciais, que ainda se fazem 
necessárias, com o desen-
volvimento de projetos que 
precisaram ser suspensos 
no ano passado, dentro das 
possibilidades de retomada. 

Líder internacional da Central Única das Favelas virá à capital para lançar “Das 
quadras para o mundo”, obra que aborda questões sociais e a trajetória da 
Cufa, instituição presente em todo o Brasil e em 17 países do mundo

Plantio de mudas nativas é previsto 
para hoje em Bela Vistwa de Goiás
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PANDEMIA

Vacina contra covid-19: a 
estratégia do país que decidiu 
vacinar os jovens antes dos idosos
A Indonésia lançou um programa de vacinação em massa gratuito contra 
a covid-19 em uma tentativa de impedir a propagação do vírus e fazer sua 
economia voltar a se aquecer

BENEFICIÁRIOS

Benefícios pagos pelo INSS 
são reajustados. Advogada 
esclarece o que muda

O governo oficia-
lizou na quarta-feira 
(13/01), por meio de 
uma portaria postada 
pelo Diário Oficial Da 
União, o reajuste de 
5,45% para beneficiá-
rios e aposentados do 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) que 
recebem acima de um 
salário mínimo (o nú-
mero total é de 11,7 mi-
lhões de aposentadorias 
e pensões). Com isso, o 
teto passa de R$6.101 
para R$6.433,57. 

Especialista no as-
sunto, a advogada pre-
sidente da Comissão 
de Direito Previdenciá-
rio da OAB Goiás, Ana 
Carollina Ribeiro, ex-
plica que “a estimativa 
do governo foi inferior 
ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC) e que devido a 
isso, muito provavel-
mente ocorra o reajuste 
do salário mínimo vi-
gente, que passou de R 
$1045,00 para R $1.100”.

Os benefícios com o 
reajuste começam a ser 
pagos de maneira retro-
ativa a partir do dia 25 
de janeiro, dependendo 
do valor que o segurado 
recebe e dependendo 
do final do número do 
benefício, sem conside-
rar o dígito. Para aqueles 
que recebem um salário 
mínimo, os depósitos 

referentes a janeiro se-
rão feitos entre os dias 
25 deste mês e 5 de fe-
vereiro. Segurados com 
renda mensal acima do 
piso nacional terão seus 
pagamentos creditados 
a partir de 1 de fevereiro.

E, a partir de primei-
ro de fevereiro, os que 
ganham além do piso 
nacional irão começar a 
receber, seguindo até o 
dia cinco do mesmo mês. 

Apesar de que desde 
2017, com exceção de 
2019, o reajuste dos be-
nefícios vem acima do 
salário mínimo, “o que 
temos que ter em men-
te é que o brasileiro não 
pode perder o seu poder 
de compra, muito em-
bora seja um valor pe-
queno, mas de grande 
impacto para os cofres 
públicos que pagam, 
por exemplo, os benefi-
ciários, previdenciários 
e assistenciais atrelados 
ao salário mínimo”, con-
cluiu a advogada goiana.

NathaN Sampaio

EPA

Rebecca HenscHke e PijaR 
anugRaH/bbc - Mas o país 
está adotando uma abor-
dagem diferente dos de-
mais. Em vez de vacinar 
os idosos na primeira fase, 
depois dos trabalhadores 
da linha de frente, ela terá 
como alvo os trabalhado-
res mais jovens com idade 
entre 18 e 59 anos.

A Indonésia vai usar a 
CoronaVac, a mesma que 
o Instituto Butantan forne-
cerá para parte da popu-
lação brasileira. No Brasil, 
no entanto, o Ministério da 
Saúde vai priorizar traba-
lhadores de saúde e idosos.

O presidente Joko Wi-
dodo, 59, foi a primeira 
pessoa no país a receber 
a vacina na quarta-feira. 
O vice-presidente Ma’ruf 
Amin, de 77 anos, não 
receberá a vacina ainda 
porque está fora do gru-
po prioritário.

O professor Amin Soe-
bandrio, que faz parte de 
um conselho que asses-
sorou o governo em sua 
estratégia de “juventude 
primeiro”, argumenta que 
faz sentido priorizar a imu-
nização dos trabalhado-
res — aqueles “que saem 
de casa e se espalham por 
todo o lugar e depois à noi-
te voltam para casa, para 
suas famílias “.

“Nosso alvo é aqueles 
que provavelmente espa-
lharão o vírus”, disse ele à 
BBC Indonésia, serviço de 
notícias da BBC para o país.

Ele argumenta que essa 
abordagem dará ao país a 
melhor chance de obter 
imunidade de rebanho, 
algo que ocorre quando 
uma grande parte de uma 
comunidade se torna imu-
ne por meio de vacinações 
ou da disseminação em 
massa de uma doença.

Acreditava-se que 60-
70% da população glo-

Trabalhadores mais jovens são vistos como a chave para enfrentar a crise do vírus

Divulgação

Ana Carollina Ribeiro, da 
OAB-GO, diz que salário 
de benefício e o salário de 
contribuição não poderão ser 
inferiores a R$ 1.100,00 nem 
superiores a R$ 6.433,57

bal precisaria ser imune 
para impedir que o co-
ronavírus se propague 
facilmente. No entanto, 
esses números aumenta-
rão consideravelmente se 
as novas variantes, mais 
transmissíveis, se espa-
lharem amplamente.

“Esse é o objetivo de 
longo prazo — ou pelo me-
nos reduziremos significa-
tivamente a propagação do 
vírus para que a pandemia 
fique sob controle e pos-
samos fazer a economia 
andar novamente”, disse o 
professor Soebandrio.

A Indonésia, com po-
pulação de 270 milhões, 
tem o maior número 
cumulativo de casos de 
covid-19 no sudeste da 
Ásia. Segundo dados do 
governo, cerca de 80% 
dos casos são da popula-
ção trabalhadora.

Embora escolas e escri-
tórios do governo estejam 
fechados há quase um ano, 
o governo tem resistido a 
colocar em prática restri-
ções rígidas, temendo o 
impacto na economia do 
país. Mais da metade da 

população trabalha no se-
tor informal, portanto, para 
muitos, trabalhar em casa 
não é uma opção.

O ministro da Saúde 
do país, Budi Gunadi Sadi-
kin, defendeu a estratégia 
e insiste que não se trata 
apenas da economia, mas 
de “proteger as pessoas 
e visar primeiro aqueles 
que provavelmente a pe-
garão e espalharão”.

E QUANTO 
AOS IDOSOS?

O governo argumen-
ta que oferecerá também 
proteção aos idosos.

“Imunizar os membros 
que trabalham em uma fa-
mília significa que eles não 
estão trazendo o vírus para 
dentro de casa, onde estão 
seus parentes mais velhos”, 
disse Siti Nadia Tarmizi, 
porta-voz do Ministério da 
Saúde para o programa de 
vacinação contra covid-19.

A maioria dos idosos 
na Indonésia vive em la-
res com pessoas de outra 
geração, e isolá-los do 
resto da família costuma 
ser impossível. 
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Denatran passa a operar 
com documentos digitais
No DF, a Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo 
começa a ser emitida na próxima semana

Dois tempos
1.  De 05 a 07 de fevereiro, acontece simultane-

amente de forma on-line, o 6º Encontro Goiano de 
Registro Civil – Webnar e o 2º Simpósio do Notariado 
Goiano, realizado pela Arpen – GO e pelo CNB - GO, 
visando abordar temas atuais ligados aos serviços 
notariais e de registro. O foco é capacitar, orientar 
e esclarecer dúvidas de profissionais da área sobre 
os procedimentos, normas e atualizações do direito 
notarial e registral.

2. Às inscrições podem ser feitas através do site 
https://www.sympla.com.br/6-encontro-goiano-
-de-registro-civil---webinar--2-simposio-do-no-
tariado-goiano__1097264, para os associados  das 
entidades e seus colaboradores não haverá custo. 
Para os demais interessados, será cobrada uma taxa 
de R$30,00 (trinta reais). Informações: (62) 99908-
5774. E-mail: eventos@annabarroseventos.com.br

Credenciado
O Hospital Geral de Goiânia, o conhecido HGG, 

passou a ser o primeiro Centro de Ensino e Treina-
mento em Endoscopia (CET) de Goiás. Hoje, o Brasil, 
conta apenas com 44 unidades credenciadas. 

Vitrine

Néphilie Hann 

JUNTA DE CARTORÁRIOS ON-LINE 

Bruno Quintiliano, presidente da  Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais de Estado de 
Goiás (Arpen – GO) e Evelyn Valente, oficial de registro 
civil de Caldas Novas (foto), mais Alex Valadares 
Braga, presidente do Colégio Notarial do Brasil 
– Goiás (CNB - GO), vão conduzir o 6º Encontro 
Goiano de Registro Civil – Webnar e o 2º Simpósio do 
Notariado Goiano, que serão realizados em conjunto 
de forma on-line, entre os dias 05 e 07 de fevereiro

 Reprodução

DISTRITO FEDERAL

Bianka Muniz

FAMOSIDADE 
O ator Thiago Cozzato (E), que está no elenco da 
novela Gênesis, da Record, que estreia amanhã 
(dia 19), atuando no papel de Hakan, personagem 
vilão que surge na fase Torre de Babel, circulou 
em Goiânia e participou de uma sessão de 
fotos no espaço de eventos Belo Luar, dos 
empresários, Leandro César de Oliveira e Gabriela 
Simões. O figurino usado é da Imagine Eventos

n VOCÊ SABIA? Pode-
se utilizar o alecrim para 
máscaras tonificantes e 
purificantes da pele.
n JÁ ESTÁ EM VIGOR 
- Cursos públicos e 
processos seletivos, 
promovidos pela 
prefeitura de Goiânia, 
terão de respeitar 
crenças religiosas da 
pessoa, observando 
seu rito religioso: dia 
de guarda e descanso, 
celebração de festas 
e cerimônias em 
conformidade com a 
doutrina de sua religião 
ou convicção religiosa.
n NOVO MOMENTO 
- Fundado em 2008, 
o escritório Vellasco & 
Velasco Advogados, 
iniciou 2021 realizando 
novos projetos. Os 
advogados Samuel 
Rios Vellasco De 
Amorim, Pedro 
Henrique Batista 
e Mariana Lima 
Gonçalves, passaram 
a fazer parte da 
sociedade com os 
sócios fundadores, 
Franco Velasco e Pedro 
Vellasco. O escritório 
que agora atua pelo 
nome “Vellasco, 
Velasco, Batista & Lima 
Sociedade”, passou 
por modificação na 
sua logomarca, além 
do ingresso de novos 
profissionais na banca 
de advogados.

n NOVO MOMENTO 
– Advogada Mariana 
Lima Gonçalves 
figura na sociedade 
da “Vellasco, Velasco, 
Batista & Lima 
Sociedade, escritório 
que acaba de passar 
por reestruturação e 
ampliação das áreas 
de atuação

AgênciA BrAsíliA - O Depar-
tamento Nacional de Trân-
sito (Denatran) unificou 
todas as informações de 
licenciamento anual e de 
propriedade dos veículos 
em um único documen-
to e determinou o fim do 
Certificado de Registro de 
Veículo (CRV) impresso em 
papel-moeda a partir do 
dia 4 deste mês – data em 
que entrou em vigor a Re-
solução 809/2020 do Con-
tran, publicada no Diário 
Oficial da União em 24 de 
dezembro de 2020.

Com a mudança, que 
vale para todo o Brasil, tan-
to as informações sobre 
propriedade quanto sobre 
licenciamento do veículo 
ficarão no Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo em meio digital 
(CRLV-e). Para essa tran-
sição, foi criada a Autori-
zação para Transferência 
de Propriedade do Veícu-
lo (ATPV-e); com isso, ne-
nhum órgão de trânsito do 
país poderá mais imprimir 
esses documentos.

 “Nossos servidores tra-
balharam diuturnamen-
te durante o período das 
festas de fim de ano para 
adequar o sistema do De-
tran às modificações feitas 
pelo Denatran”, explicou o 
diretor-geral, Zélio Maia. 

“Entendemos que a digi-
talização dos documentos 
simplifica e desburocra-
tiza a vida do cidadão”. A 
previsão de emissão do 
novo documento é para a 
próxima semana.

 PROCEDIMENTOS
Para os veículos regis-

trados a partir do dia 4 des-
te mês, o Detran expedirá 
somente o CRLV-e, em for-
mato digital. A autorização 
de transferência, que antes 
vinha em branco no verso 
do documento, agora será 
expedida somente quando 
o proprietário for vender o 
veículo, momento em que 
ele deve solicitar a ATPV-e 
ao Detran, informando os 
dados do comprador para 
que a autorização seja emi-
tida com todos os dados 
preenchidos e com o QR 
Code de segurança. De-
pois, é preciso levar o do-

cumento ao cartório para 
fazer o reconhecimento de 
firma, e ao Detran, para a 
efetivação da transferência 
de propriedade.

Para os veículos regis-
trados antes de 4 de janei-
ro, continua valendo o CRV 
impresso em papel-moe-
da, que deve ser utilizado 
para transferir a proprieda-
de. Quando esse proprie-
tário for vender o veículo, 
segue o mesmo procedi-
mento atual: preenche o 
verso do documento com 
os dados do comprador, 
reconhece firma no cartó-
rio e, por fim, o comprador 
vai ao Detran para efetivar 
a transferência.

Para atender as neces-
sidades de Pessoa Jurídica, 
o Detran está desenvol-
vendo um módulo espe-
cífico do Portal Serviços, 
onde será possível gerar o 
ATPV-e e o CRLV-e.

Valquíria Cunha/Detran-DF

Projeto de Telemedicina faz a 
diferença para crianças internadas

HGP

A Unidade Terapia In-
tensiva Pediátrica (Utip), 
do Hospital Geral de Pal-
mas (HGP), presta assis-
tência a crianças que 
necessitam realizar proce-
dimentos cirúrgicos de alta 
complexidade ou apresen-
tam um estado grave. Há 
dois anos, a unidade conta 
com o projeto de suporte 
de profissionais de exce-
lência do Hospital Moi-
nhos de Vento, de Porto 
Alegre (RS), e vem fazen-
do a diferença no trabalho 
dos profissionais e na as-
sistência a estes pequenos 
pacientes que inspiram 
cuidados especializados. 
O suporte inclui discussão 

de casos e esclarecimen-
tos de dúvidas da rotina 
diária de atendimentos da 
UTI, com uso da tecnolo-
gia do Projeto de Teleme-
dicina Pediátrica.

O HGP foi um dos dois 
hospitais do Brasil selecio-
nados para implantar este 
projeto nas Unidades de 
Terapia Intensiva Pediá-
trica, sendo o único hos-
pital da Região Norte. Os 
outros que também foram 
implantados a telemedici-
na  são: Hospital Regional 
Norte (Sobral - CE) e Hos-
pital Federal Cardoso Fon-
tes (Rio de Janeiro - RJ).

Este trabalho faz parte 
do Programa de Desenvol-

vimento Institucional do 
Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS) do Ministé-
rio da Saúde, voltado ao 
fortalecimento do SUS, 
especificamente em tele-
medicina. Segundo a mé-
dica especialista, quando 
o paciente é internado na 
UTI, já é cadastrado pre-
viamente no sistema do 
projeto, com autorização 
da família para liberação 
de imagens. “O médico 
do hospital gaúcho pos-
sui os dados e a imagem 
do paciente (pela câme-
ra) e conversamos sobre o 
caso”, explica.

Luciana de Barros/
Governo do TocanTins
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n HD Hércules Dias
www.herculesdias.com.br

HD a griffe do jornalismo

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

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

Clóvis de Barros Filho
Com o intuito de estimular a reflexão sobre a vida e seus desafios, o Colégio Integrado 
promove na quarta-feira, 20 de janeiro, às 19 horas, a primeira edição de 2021 do 
“Integrado a Você”. O Professor Clóvis de Barros Filho, que possui mais de 30 anos 
de experiência acadêmica, além de ser autor de mais 15 obras, é o convidado do 
programa que vai abordar o tema “A vida que vale a pena ser vivida”. Para participar, 
basta se inscrever no link: https://integrado.saber.com.br/palestra-integrado-a-voce. 

Baleia
Na Câmara, Maia decidiu escolher Baleia 
Rossi (MDB-SP) como seu sucessor. O 
objetivo de Maia e Rossi é construir o 
discurso de uma candidatura que garanta 
uma Câmara independente do governo 
federal, com pautas que vão além dos 
interesses do presidente Jair Bolsonaro

Live
Nos últimos anos, Fanta - a 2ª maior marca 
da The Coca-Cola Company no Brasil - 
tornou-se conhecida por mostrar para as 
pessoas que não vale a pena se levar tão 
a sério, sendo um incentivo para que todo 
mundo desperte o seu espírito livre e jovem - 
independentemente de sua idade. 

BENEFÍCIO

Entrega de cartões do prato cheio 
começa nas agências do BRB
O beneficiário, que vai receber R$ 250, precisa apresentar o CPF 
e um documento de identificação com foto

ESPERANÇA

Governo do Tocantins já tem o Plano 
de Imunização e a logística prontos 
para vacinação contra a Covid-19

Enquanto aguarda 
a aprovação da vacina 
pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e as orientações 
do Ministério da Saúde 
(MS) sobre a imunização 
da população contra a 
Covid-19, o Governo do 
Tocantins trabalha para 
deixar organizadas todas 
as providências que lhe 
compete. Por determinação 
do governador Mauro 
Carlesse, o Estado já possui 
um Plano de Imunização. 
“O nosso compromisso 
é estar preparado para 
vacinar o tocantinense tão 
logo o Ministério da Saúde 
dê início à distribuição das 
vacinas. Para isso, temos 
um estoque de seringas 
com agulhas necessárias 
e a logística definida para 
agilizar a entrega das doses 
aos 139 municípios”, garante 
o Governador.

O Estado foi um dos 
primeiros entes federativos 
a apresentar o Plano 
Estadual de Imunização, 

além de participar 
efetivamente da construção 
do Plano Nacional de 
Imunização contra a 
Covid-19.  “Assim que as 
vacinas forem aprovadas 
e disponibilizadas, a 
Secretaria de Estado 
da Saúde está pronta 
para distribuir todos os 
imunizantes a cada um dos 
municípios tocantinenses, 
obedecendo às etapas 
dentro do processo de 
vacinação, que deve 
ser determinado pelo 
Ministério da Saúde”, 
afirma o superintendente 
em exercício de Vigilância 
em Saúde da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
Evesson Farias.

O Tocantins já tem, 
no Estoque Regulador 
Estadual, 466 mil seringas 
com agulhas para dar início 
à vacinação da Covid-19. 
Já comprou outras 117.200 
unidades, aguardando 
somente a entrega, e está 
com processo de compra já 
licitado e concluído de mais 

1.665.957. “Para o ano de 
2021, estima-se o consumo 
de 2.521.660 seringas, 
levando em consideração 
a rotina de vacinação e as 
campanhas. Somente para 
a campanha de vacinação 
contra a Covid-19, é 
estimado o uso de mais 
901.460 seringas, que serão 
utilizadas exclusivamente 
nos grupos prioritários 
elencados preliminarmente 
pelo Ministério da Saúde 
no Plano Nacional. Os 
processos para aquisição 
para reposição de estoques 
para 2021 já estão em 
andamento”, elenca a 
gerente de Imunização da 
SES, Diandra Rocha.

Segundo o titular da 
SES, doutor Edgar Tollini, 
o Governo do Tocantins 
já tem infraestrutura 
para armazenamento 
e distribuição de doses 
de vacina e a frota da SES 
será priorizada para essa 
distribuição das doses. 

Aldenes limA/
Governo do TocAnTins

Lá vem a 
Chalana
O cantor 
Eduardo Costa 
lançou nesta 
sexta-feira, 
15, a segunda 
parte do DVD 
Pantanal. 
“Chega de 
Sujeira”. “A 
Saudade é uma 
Estrada Longa”, 
“Chalana” 
e “Saudade 
Pesada” são 
as faixas dessa 
segunda parte 
do trabalho 
que teve todo 
o repertório 
escolhido por 
Eduardo Costa 

enquanto viajava pelo Pantanal, produzindo e gravando durante quatro dias, no “berço 
da música caipira”, como ele mesmo define. 

AgênciA BrAsíliA - As agên-
cias do BRB abrem mais 
cedo, às 9h, até o próximo 
dia 21, para facilitar a en-
trega dos cartões dos no-
vos beneficiários do Prato 
Cheio. O programa de se-
gurança alimentar e nu-
tricional da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Sedes), que nesta nova 
etapa do projeto convocou 
11.529 novos beneficiários.

O BRB utilizou o en-
dereço informado pelo 
beneficiário na hora do 
cadastramento para 
programar a retirada do 
cartão em uma agência 
bancária mais próxima 
possível de sua residência.

O Banco também divi-
diu a entrega dos cartões 
por ordem alfabética, e 
conforme cronograma 
abaixo, de modo a faci-
litar o atendimento nas 
agências, especialmente 
por conta da necessidade 
de distanciamento social 
imposta pela pandemia 
da Covid-19. Para retirar 
o cartão, que tem crédito 
de R$ 250 reais, o benefi-
ciário precisa apresentar 
o CPF e um documento 
de identificação com foto.

Para acompanha-

mento do saldo do car-
tão, que só pode ser uti-
lizado na função débito e 
em estabelecimentos ali-
mentícios, o BRB oferece 
o aplicativo BRB Social.

COMO PROCEDER
A agência para reti-

rada do cartão foi sele-
cionada de acordo com o 
seu endereço informado 
pelo beneficiário durante 
o atendimento na unida-
de socioassistencial.

A entrega dos cartões 
nas agências bancárias 
do BRB ocorrerá da se-
guinte forma
n  15/01 – Letras A a D
n 18/01 – Letras E a I
n 19/01 – Letras J a L
n  20/01 – Letras M a Q

n  21/01 – Letras R a Z
n  Para retirada do cartão, 
o beneficiário deve com-
parecer à agência portan-
do documento de identi-
ficação com foto e o CPF;
n  O beneficiário poderá 
desbloquear seu cartão 
diretamente na agência 
bancária ou por meio da 
Central de Atendimento 
no telefone 3029-8440;
n  O desbloqueio do car-
tão e acompanhamento 
do saldo poderá ser reali-
zado por meio do Aplica-
tivo BRB Social;
n O valor do benefício é de 
R$ 250,00 por família e pode 
ser utilizado apenas na fun-
ção débito em estabeleci-
mentos que comercializam 
produtos alimentício.

Divulgação

People
Por isso, a marca lança o movimento 
global “Colorful People”, que tem 
como objetivo empoderar os jovens 
de espírito a lutarem contra o cinza e 
espalharem diversão em mais de 60 
países pelo mundo.

Cores
Galera com mais cores reforça 
ainda mais as ideias que temos 
colocado em prática nos últimos 
anos. Por isso, em 2021, 
queremos ir mais fundo 
na criação de experiências. 
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Roney e Aldo conver-
sam sobre o passado. 
Mitsuko chega ao hos-
pital e Nena a leva para 
ver o médico. MB expli-
ca para Lica e K1 a pre-
sença de Edgar. Mitsuko 
descobre que precisará 
de plaquetas de sangue. 
Anderson mostra o clipe 
dos Lagostins. Felipe diz 

para Lica que Samantha 
escolheu a música por 
causa de Lica. Mitsuko 
consegue um doador. 
Anderson recebe uma 
ligação do hospital. O de-
tetive de Malu revela que 
achou algo sobre Ellen. 
Benê mostra a notícia 
sobre Ellen. Keyla tenta 
convencer Aldo a ficar.

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Castro repassa a orien-
tação de Dionísio para que 
Hélio possa depor na del-
egacia. Carol avisa a Lino 
que um canal de televisão 
inglês quer entrevistá-lo 
para um programa sobre 
os novos nomes da moda 
no Brasil. Hélio mente em 
seu depoimento e afirma 
ter sido o mandante do 
sequestro e da tentativa 

de homicídio contra Sam-
uel. Cassiano desconfia 
da confissão de Hélio. 
Bibiana e Donato estran-
ham quando percebem a 
felicidade de Hélio, que 
faz planos para quando 
sair da prisão. Amaralina 
e Rodrigo se entendem. 
Guiomar pergunta a Maria 
Adília se Candinho é filho 
de Dionísio.

Larissa e Renan ajudam 
Murilo a se reconciliar com 
Carol. Tancinha deixa claro 
para Beto que ainda gosta de 
Apolo. Aparício planeja insta-
lar Rebeca e as amigas em 
um pequeno apartamento. 
Aparício descobre que Agil-
son e Lucrécia apoiarão Fe-
dora. Aparício decide seguir 

Agilson. Dinamite ameaça 
contar tudo o que sabe so-
bre Leozinho se o marido de 
Fedora não lhe der dinheiro. 
Aparício e Ariovaldo desco-
brem onde Agilson vai todas 
as noites. Aparício diz a Agil-
son que, se ele apoiar Fedora, 
mostrará a todos o que faz 
em suas saídas noturnas.

Tomás Ferraz, que na ver-
dade é Tobias, vai até o Café 
Boutique e pergunta como 
Beto está. Armando aparece 
e diz que Maria Cecília irá se 
casar com Junior. Cintia vai 
ao Café Boutique e conver-
sa com Armando no eleva-
dor. Ela diz que não quer 
mais vê-lo de papo com 

Carmen. Armando quase 
lhe beija, mas ela mantém a 
postura. Os dois mantêm 
um caso. Ambos saem do 
elevador discutindo e dão 
de cara com José Ricardo, 
que exige explicação so-
bre a discussão. Cintia diz 
que viu Armando maltratar 
um funcionário.

Joyce acredita que Eu-
gênio ainda está envolvido 
com Irene. Na clínica de 
reabilitação, Silvana não 
assume seu vício. A polícia 
interroga Bibi sobre o pa-
radeiro de Rubinho. Biga 
compartilha com Nonato 
suas suspeitas de que Sil-
vana tenha furtado o talão 
de cheques de Dantas. 
Bibi flagra Caio e Jeiza 
conversando, e a policial 
desconfia da relação en-
tre os dois. Jeiza revela a 
Zeca que ele está livre de 

acusações. Cibele desco-
bre que Ivana está toman-
do testosterona. Irene se 
recusa a devolver o carro 
de Eugênio para Amaro. 
Edinalva insinua a Marilda 
que Abel é apaixonado por 
ela. Ivana faz um anún-
cio para a família. Joyce 
se desespera com a rev-
elação de Ivana. Simone 
tenta confortar a prima. 
Ruy desabafa com Rit-
inha sobre a irmã. Eurico 
confronta Dantas sobre o 
talão de cheques perdido. 

Recebi muitas ligações 
de corretores de imóveis 

perguntando se eu tinha interesse 
em vender minha casa.
Certo dia, irritado com tanta pressão, fui um 
pouco brusco:
– Não quero vender minha casa!
Quero ficar aqui até morrer!
– Ah – disse o corretor –, e quando será isso?

TEIXEIRA MENDES CONTA

7 VINHOS CHILENOS E REFRESCANTES PARA DIAS QUENTES

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

Paula TheoTonio - Chega a época 
mais quente do ano e, com ela, uma 
pequena mudança de hábitos. A 
vontade é de apreciar bebidas que 
harmonizem com os pratos leves 
que costumamos saborear no verão, 
ou que acompanhem programa-
ções ensolaradas, como um dia na 
piscina ou à beira-mar.  

Segundo David Giacomini, pro-

dutor e curador da importadora Vi-
nhos Novo Chile, o denominador 
comum para todo e qualquer “vinho 
de verão” é o frescor. “Esta caracte-
rística é amplamente encontrada 
em brancos, rosés e tintos jovens, 
sem estágio em barricas de carvalho, 
vindos de regiões mais frias”, aponta. 

Ele explica, ainda, que algumas 
uvas têm naturalmente mais aci-

dez, como Sauvignon Blanc e Pinot 
Noir, resultando geralmente em 
vinhos frescos. “O enófilo também 
pode escolher rótulos com corpo 
mais leve e menor teor alcoólico, 
que vão pesar menos no paladar”,  
complementa Giacomini. 

Confira uma lista com 7 vinhos 
que trazem essas características e 
farão bonito no seu verão:

AVID Sauvignon Blanc (Valle 
de Casablanca) — Traz grande 
complexidade aromática, 
excelente acidez e equilíbrio, 
mesmo com teor alcoólico mais 
elevado, de 14%. É frutado, 
mineral, untuoso e com notas de 
salsa e capim limão. Harmonize-
os com moquecas, nhoque ao 
pesto com lascas de parmesão, 
atum selado com crostas de 
gergelim, purê de mandioquinha 
e risoto de limão siciliano. 

Erasmo Rosé de Mourvedre 
(Valle del Maule) — Elaborado 
com uvas colhidas manualmente 
e fermentado com leveduras 
nativas, este rosé delicado traz 
em sua análise sensorial aromas 
de frutas vermelhas, framboesas 
e flores selvagens; com acidez 
refrescante e equilíbrio com final 

frutado. Servir geladinho, ao lado 
de carnes brancas, massas leves 
e saladas; ou à beira da piscina. 

TRAPI Savage Pinot Noir (Valle 
de Osorno) — Um tinto macio, 
que exala aromas de frutas 
vermelhas frescas e suculentas. 
Vai bem da beira da piscina ao 
jantar com amigos. Saboreie-o 
com queijos de média 
intensidade, risoto de shitake e 
filé ao molho de ervas finas.

Laluca Merlot (Valle de 
Colchagua) — De cor rubi 
claro, este tinto possui aromas 
intensos de frutas vermelhas, 
como cereja e ameixa. Na boca 
é vívido e fresco. Harmonize 
com pimentões e legumes 
grelhados, salada de camarão 
e carnes brancas. 

Erasmo Garnacha Alicante 
(Valle del Maule) — Suculento e 
equilibrado, traz intensos aromas 
de frutas vermelhas frescas e 
nuances de avelãs tostadas, 
resultantes do estágio em 
carvalho francês por três meses. 
Combine-o com uma tábua de 
queijos e embutidos, com massas 
ao sugo, pizza, hambúrguer e 
queijos de meia cura.

Laluca Malbec (Valle de 
Colchagua) — De um violeta 
profundo, traz notas de ameixa 
e violetas. De corpo médio, 
carrega consigo forte expressão 
de fruta no paladar, como 
framboesa e amoras. Para 
acompanhá-lo, nada como 
um polvo ou frango grelhados, 
carnes magras, massas com 
molhos vermelhos ou queijos 
de meia cura.  

Fillo Carignan (Valle de Maule) 
— Elaborado a partir de vinhas 
velhas de 60 anos, traz um 
pouco mais de estrutura que os 
demais, mas é bastante floral e 
frutado. Com acidez de sobra 
e também um certo caráter 
mineral, tem final longo e intenso. 
Combina com peixes mais 
gordurosos, carnes brancas, 
vermelhas e sobremesas 
contendo frutas e cremes.
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PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

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

a olhar para ele.

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Peanuts

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Peanuts
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