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Edu Falaschi: Elba Ramalho é a primeira 
convidada confirmada no álbum “Vera Cruz”
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FORMOSO DO ARAGUAIA
Custodiados da Unidade 
Penal trabalham na 
restauração de mobiliários 
em escola municipal
Cidadania e Justiça/Governo do Tocantins

ACRESCENTAR FACILIDADES
Ouvidoria da Secretaria da 
Segurança Pública amplia canal 
de atendimento à população

Estudantes, vêm aí 
as inscrições para as 
vagas remanescentes

NOVA CHANCE

Luis Tavares

PANDEMIA

Ipasgo suspende cirurgias eletivas 
para liberar leitos para Covid-19
Decisão, prevista na Portaria Normativa n° 3/2021, tem validade pelos próximos 
21 dias, a partir desta terça-feira, dia 16. “Neste momento, a prioridade é garantir 
que beneficiários porventura vítimas de contaminação pelo novo coronavírus 
recebam atendimento adequado”, explica Hélio José Lopes, presidente do órgão
Fotos: Divulgação

DECISÃO DO TJGO
Unimed tem de fornecer 
medicamento à base de 
canabidiol para criança 
com paralisia cerebral

REGISTRATO
Sistema do Banco 
Central permite 
consultar se CPF foi 
usado por terceiros
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Edu Falaschi: Elba 
Ramalho é a primeira convidada 
confirmada no álbum “Vera Cruz”

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Toffoli suspende 
julgamento do 
“quadrilhão do MDB 
no Senado”

O ministro Dias To-
ffoli, do STF, suspendeu 
o julgamento conhecido 
por “quadrilhão do MDB 
no Senado”, que pode tor-
nar réus Edison Lobão, 
Renan Calheiros, Romero 
Jucá, Valdir Raupp e Jader 
Barbalho por condutas 
enquadradas, em tese, no 
tipo penal de associação 
criminosa, previsto na lei 
12.850/13.

Toffoli pediu destaque 
e retirou o inquérito do 
plenário virtual. Agora, o 
caso será analisado pe-
los ministros em sessão 
por videoconferência, em 
data ainda a ser definida.

Segundo narrado na 
peça acusatória, todos 
fariam parte do chama-
do “núcleo político” do 
PMDB no Senado, in-
cluindo o codenunciado 
Sérgio Machado, que, 
embora esteja classifica-
do como pertencente ao 
“núcleo administrativo”, 
teria papel relevante por 
ser o agente público que 
supostamente viabili-
zava a prática de crimes 
no âmbito da subsidiá-
ria integral da Petrobras 
(Transpetro) por ele pre-
sidida. O ministro Fachin, 
relator do caso, havia vo-
tado pelo recebimento da 
denúncia contra os políti-
cos. Migalhas

Governo deve viabilizar vacinação 
prioritária de quilombolas, vota decano

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Segundo Marco Aurélio, o governo apenas 
incluiu as comunidades quilombolas na fase 
prioritária de vacionação; no entanto, não 
estabeleceu objetivos, metas, cronograma e 
providências para a imunização

Até a próxima terça-
-feira, 23, os ministros 
julgam ação que pede 
providências para o com-
bate da covid-19 nas co-
munidades quilombolas. 
Único a se manifestar até 
o momento, foi o minis-
tro Marco Aurélio, rela-
tor, que votou no sentido 
de que a União formule 
plano nacional de en-
frentamento da pande-
mia covid-19, versando 
providências e protocolos 
sanitários voltados a asse-
gurar a eficácia da vacina-
ção na fase prioritária.

A ação foi proposta 
pela Conaq - Coordena-
ção Nacional de Articu-
lação das Comunidades 
Negras Rurais Quilom-
bolas e cinco partidos 
políticos, que alegaram 
supostos atos comissivos 
e omissivos do Executivo 
Federal no enfrentamen-
to do coronavírus nessas 
comunidades. Segundo 
os autores, as comuni-
dades correm riscos imi-
nentes de desagregação 
ou desestruturação, em 
razão da morte de seus 
integrantes e da perda de 
suas referências culturais.

A doença, de acordo 
com as entidades, afeta 
de forma relevante a re-
produção física, social, ét-
nica e cultural de cada co-
munidade, que, por estar 
à margem da sociedade, 
não tem acesso a direitos 

e garantias fundamentais 
e são prejudicados em seu 
desenvolvimento.

RELATOR
O decano Marco Auré-

lio verificou que no Plano 
Nacional de Operaciona-
lização da Vacinação, o 
governo Federal proce-
deu à inclusão dos povos 
quilombolas na fase prio-
ritária, em virtude do es-
tado de vulnerabilidade. 
No entanto, se limitou a 
fazer indicação genérica, 
“deixando de prever pro-
tocolos sanitários volta-
dos à efetividade da me-
dida e de articular ações 
programáticas a fim de 
evitar descompasso nas 
unidades da Federação”.

O relator observou que 
no documento não há es-
pecificação nem do quan-
titativo populacional nem 
das doses a serem desti-
nadas aos remanescentes 
dos quilombos. Tampou-
co foram estabelecidos 
objetivos, metas, crono-
grama e providências para 
a imunização prioritária, 
salientou o ministro.

O ministro explicou 
que os quilombos cons-
tituem grupo tradicional 
de resistência e luta pela 
liberdade, considerado o 
período de escravidão. Se-
gundo a CF/88, salientou 
o ministro, é dever do Es-
tado de proteger a diver-
sidade cultural. Migalhas

&&

No Jornal da Gazeta Edi-
ção do Almoço desta terça-
-feira, 16, o apresentador 
Thiago Mendes conversou 
com a Secretaria Executiva 
da Secretaria Municipal de 
políticas para as mulheres, 
Ludmila Rosa. Na ocasião,  
Ludmila falou sobre as atri-
buições da secretaria e tam-
bém sobre os projetos para 
este ano. Thiago Mendes 

conversou também com o 
Advogado, Especialista em 
Direito do Trabalho, Wesder 
Patrício. O Advogado falou 
sobre a decisão do MPT em 
que o  trabalhador que se 
recusar a se vacinar contra 
a Covid-19 poderá ser de-
mitido com   justa causa.  A 
orientação do órgão é para 
que as empresas invistam 
em conscientização e ne-

gociem com seus funcio-
nários, mas o entendimen-
to é de que a mera recusa 
individual e injustificada 
à imunização não poderá 
colocar em risco a saúde 
dos demais empregados. 
Para assistir estas entrevis-
tas acesse  nosso portal no 
YouTube: gazetaplay e con-
fiara   na íntegra. 

itátila Moura

Edu Falaschi tem o pra-
zer de anunciar a cantora e 
ícone da música brasileira, 
Elba Ramalho, como a pri-
meira convidada especial do 
álbum “Vera Cruz”. A artista 
irá realizar um dueto mais 
do que especial com Edu 
Falaschi no novo disco.

“Eu tenho a honra de 
anunciar o primeiro convida-
do especial do álbum “Vera 
Cruz”. Uma obra dedicada 
a história do Brasil e a es-
sência de seu povo. Dessa 
vez eu pude realizar um dos 
meus maiores sonhos, gra-
var uma música com uma 
das grandes representantes 
da música brasileira e do 
meu querido Nordeste, que 
está fortemente representa-

do nesta obra”, disse Edu 
Falaschi. “Elba Ramalho me 
deu a oportunidade de ter 
sua linda voz, interpretação 
e todo seu carisma, talento e 
emoção numa linda canção 
que irá emocionar a todos 
vocês”, completou.

“Elba Ramalho é uma 
das minhas grandes inspi-
rações e influências. Uma 
artista refinada e de extrema 
importância. Sua história e 
sua obra são um tesouro 
nacional. Suas raízes estão 
fortemente impressas na 
melodia e arranjos dessa 
canção. Eu não poderia es-
tar mais feliz e ansioso para 
mostrar a vocês essa linda 
união! Vamos em frente”, fi-
nalizou Edu Falaschi. Vera 

Cruz é o nome do primeiro 
álbum solo gravado com 
repertório inédito por Edu 
Falaschi, cantor e composi-
tor paulistano projetado nos 
anos 2000 como vocalis-
ta da banda Angra, na qual 
permaneceu até 2012.

O trabalho teve o início 
das gravações em novembro 
de 2020 no Rio de Janeiro 
e está sendo produzido por 
Edu Falaschi e Roberto Bar-
ros e co-produzido por Thiago 
Bianchi. O disco conta com 
a participação dos mesmos 
companheiros de banda de 
Falaschi que o acompanham 
desde o início da carreira solo: 
Aquiles Priester, Fábio Lagu-
na, Raphael Dafras, Roberto 
Barros e Diogo Mafra.
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DECISÃO DO TJGO

Fotos: Divulgação

Ipasgo/go - As cirurgias de 
caráter eletivo estão sus-
pensas por 21 dias na rede 
credenciada ao Instituto de 
Assistência dos Servidores 
Públicos de Goiás (Ipasgo).

A decisão, prevista 
na portaria normativa nº 
3/2021, cumpre uma deter-
minação do Governo de Goi-
ás e tem como objetivo au-
mentar a disponibilidade de 
leitos nos hospitais da rede 
Ipasgo para atender aos ca-
sos de internação em função 
da pandemia de Covid-19.

Neste período, somente 
serão efetivados procedi-
mentos e cirurgias de urgên-
cia e emergência que te-
nham riscos e necessidades 

comprovados pela auditoria 
do Instituto.

O presidente do Ipasgo, 
Hélio José Lopes, explica que 
cirurgias eletivas não têm 
caráter de urgência e podem 
ser agendados sem provocar 
prejuízos. “Neste momento, 
a prioridade é garantir que 
os beneficiários porventu-
ra vítimas de contaminação 
pelo novo coronavírus re-
cebam o atendimento ade-
quado”, afirma. As medidas 

integram o plano de ação 
emergencial do Governo 
de Goiás para combater o 
avanço da segunda onda do 
coronavírus no Estado.

O presidente do Ipasgo 
diz que a determinação do 
governador Ronaldo Caia-
do é para que todos os es-
forços sejam destinados às 
ações de controle, preven-
ção e estruturação da rede 
de saúde pública e privada 
para este momento.

Ipasgo suspende cirurgias eletivas 
para liberar leitos para Covid-19

Unimed tem de fornecer 
medicamento à base de canabidiol 
para criança com paralisia cerebral

O desembargador Gil-
berto Marques Filho, da 3ª 
Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJGO), 
determinou que um pla-
no de saúde forneça o re-
médio Pure 100 mg/ml. O 
medicamento a base de 
canabidiol é destinado um 
paciente com transtornos 
neurológicos. Trata-se de 
uma criança de três anos de 
idade, diagnosticada com 
paralisia cerebral e epilep-
sia refratária por sequela 
anóxia perinatal grave.

Segundo o advogado 
André Luis Moreira Silva, 
um dos responsáveis pelo 
recurso favorável ao usu-
ário da Unimed Goiânia, 
há diversos estudos que 
comprovam a eficácia do 
tratamento com o medica-
mento. “A jurisprudência 
é firme no sentido de que 
é o próprio médico quem 
deve escolher a terapia 
adequada, e não o plano 
de saúde”, ressaltou.

O advogado explicou 
que a Unimed Goiânia se 
negava a promover a co-
bertura do tratamento ao 
argumento de que medica-
mentos à base de canabi-
diol não constam no Rol de 
Procedimentos e Eventos 
autorizados pela Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS). “Até pouco 
tempo a Anvisa não regu-
lamentava o uso dessas 
medicações no Brasil”, ex-
plicou. Isso só veio ocorrer 

em 2020, com a publicação 
das resoluções 315 e 327 da 
própria agência.

RESOLUÇÃO 
DA ANVISA

Segundo a advogada 
Aline Machado Gonçalves, 
também responsável pelo 
caso, por meio dessas reso-
luções da Anvisa, o uso e a 
comercialização de medi-
cações a base de canabidiol 
no Brasil foram regulamen-
tadas. Além disso, Aline ex-
plicou que existem juris-
prudências que afirmam 
que o Rol de Procedimentos 
e Eventos da ANS é mera-
mente exemplificativo. “Se 
no rol exemplificativo da 
lista de procedimentos e 
eventos consta as medica-

ções para uso do CID 10, 
que é o CID dos transtornos 
neurológicos, os planos de 
saúde devem fornecer essa 
cobertura”, argumentou.

Ao analisar o caso, 
Gilberto Marques Filho, 
relator do processo no 
TJGO, entendeu que o 
plano de saúde deverá 
fornecer o medicamen-
to conforme prescrição 
médica e enquanto durar 
o tratamento da criança. 
Para Gilberto Marques 
Filho,  a demora na re-
solução da celeuma ju-
dicial poderá acarretar 
lesão grave e/ou de difícil 
reparação em relação à 
saúde, vida e bem estar 
da criança.

Rota JuRídIca

Decisão, prevista na 
Portaria Normativa n° 
3/2021, tem validade 
pelos próximos 21 dias, 
a partir desta terça-
feira, dia 16

Gilberto Marques Filho entendeu que o plano tem de 
fornecer o remédio conforme prescrição médica

REGISTRATO
Sistema do Banco Central permite 
consultar se CPF foi usado por terceiros

Sistema do Banco 
Central permite consultar 
histórico de contas aber-
tas para verificação se o 
CPF foi usado indevida-
mente por terceiros. A fer-
ramenta pode ser interes-
sante devido aos recentes 
vazamentos de dados de 
consumidores. Desde o 
mês passado, episódios 
de divulgação em mas-
sa expuseram na internet 
informações financeiras 
de milhões de brasileiros 
e abriram caminho para 
golpes virtuais.

De posse de dados 
pessoais, criminosos en-
viam contas falsas de te-
lefone e de televisão por 
assinatura por e-mail, 
com nome completo 
e endereço, por exem-
plo. Nesse caso, basta 
o consumidor entrar 
diretamente no site da 
operadora e verificar a 
situação, sem acessar ne-
nhum link suspeito.

Outros golpes po-
dem trazer prejuízos 
reais, quando o CPF é 
usado por terceiros para 
abrir contas bancárias, 
chaves Pix e fazer em-
préstimos em seu nome. 
No entanto, o sistema 
desenvolvido pelo Banco 
Central (BC) permite ao 
cidadão precaver-se con-
tra fraudes ao consultar a 
situação financeira.

VAZAMENTOS
No vazamento mais 

grave, foram expostas 

informações de mais de 
220 milhões de brasilei-
ros, vivos e mortos.

Ao todo, foram di-
vulgados 37 bases de 
dados que abrangem 
nome, Cadastro de Pes-
soa Física (CPF), ende-
reço, foto, score (pon-
tuação, em inglês) de 
crédito, renda, situação 
na Receita Federal e no 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

Um caminho para 
contornar a situação é 
o Registrato, sistema do 
BC que fornece um ex-
trato das informações 
de uma pessoa com ins-
tituições financeiras.

A ferramenta permi-
te a consulta online do 
histórico de pessoa físi-
ca ou jurídica em ban-
cos e financeiras. En-
tre as informações que 
podem ser levantadas, 
estão a abertura de con-
tas bancárias (ativas ou 
inativas), dívidas (liqui-
dadas ou em aberto) e 
envios de dinheiro para 
o exterior.

CADASTRO
1. O cidadão deve 

credenciar-se no site do 
Banco Central. É preci-
so fornecer CPF, data de 
nascimento e primeiro 
nome da mãe.

2. No mesmo site, o 
usuário deve informar 
um banco em que tenha 
conta para validar o ca-
dastro. O Banco Central 

comparará as informa-
ções prestadas com a 
base de dados da insti-
tuição financeira.

3. O sistema fornecerá 
uma frase de segurança, 
que precisa ser copiada.

4. O usuário deverá 
abrir, em outra aba do na-
vegador, o site do banco 
informado anteriormente.

5. Na página do ban-
co, basta buscar pela op-
ção “Registrato” e colar 
a frase de segurança. O 
sistema pedirá a senha 
de seis dígitos da conta 
corrente. Caso não faça 
o procedimento em até 
48 horas, o cliente deve 
gerar uma nova frase de 
segurança no site do BC.

6. Após validar a 
frase de segurança no 
site do banco, o usuário 
deve retornar ao site do 
BC e concluir o cadas-
tramento, clicando no 
botão “Próximo”.

7. No site do BC, o 
cliente deve digitar no-
vamente o CPF, a frase 
de segurança e sele-
cionar a instituição fi-
nanceira. Em seguida, 
a página pedirá para in-
formar um endereço de 
e-mail e criar uma se-
nha de oito dígitos.

8. Basta rolar a página 
e clicar no botão “Con-
cluir credenciamento”. 
Caso o procedimento dê 
certo, aparecerá uma ja-
nela pop-up com a op-
ção “Acessar Registrato”.

da Redação com aBR
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com Estudantes, vêm aí 

as inscrições para as 
vagas remanescentes
Oportunidade é para quem perdeu o prazo de inscrição ou de matrícula

Da reDação com ag. Brasília - 
Novos estudantes que dese-
jam ingressar na rede pública 
de ensino do Distrito Federal 
terão uma nova oportunida-
de de conseguir vaga. De 18 a 
21 de fevereiro, estará aberto 
o prazo de inscrições para as 
chamadas vagas remanes-
centes, ou seja, aquelas que 
sobraram após o período de 
efetivação das matrículas.

A oportunidade é para 
quem perdeu o prazo de 
inscrição ou de matrícu-
la. Estudantes que já estão 
matriculados em escolas 
da rede pública não pode-
rão se inscrever.

As inscrições serão ex-
clusivamente on-line para a 
educação infantil (pré-esco-
la, a partir de quatro anos de 
idade completos ou a com-
pletar até 31 de março de 
2021), ensino fundamental 
e ensino médio. Também há 
vagas na educação de jovens 
e adultos (EJA) e, neste caso, 
os interessados deverão en-
trar em contato diretamente 
com as secretarias escolares.

BALANÇO
Pelo sistema on-line, 

dos 31.092 inscritos, 11.212 
confirmaram a matrícula 
na pré-escola, ensino fun-
damental e ensino médio. 
Já entre os mais de dois mil 
candidatos para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
267 asseguram a vaga.

Mas este número não re-
presenta o total de estudan-
tes já matriculados. Tendo 
em vista que o prazo termi-
nou no dia 11, as confirma-
ções feitas presencialmente 
ainda estão sendo inseridas 
pelas escolas no sistema in-
formatizado da Secretaria de 
Educação. A opção de pro-
curar diretamente a unidade 
mediante agendamento foi 
dada aqueles que tiveram di-
ficuldade para fazer o proce-
dimento pela internet.

PASSO A PASSO 
DA INSCRIÇÃO

O sistema de inscrição 
será aberto no site da Se-
cretaria de Educação no dia 
18 de fevereiro. Somente 
a partir desta data os pais, 
responsáveis ou os próprios 

estudantes (no caso de 
maiores de 18 anos) terão 
acesso ao formulário.
n Preencher os dados 

solicitados, tais como nome 
completo do candidato, con-
forme a certidão de nasci-
mento; data de nascimen-
to; CPF do candidato à vaga 
(obrigatório); nome da mãe; 
e formas de contato. Não 
usar em nenhum campo 
acento ou cedilha.
n Em seguida, vai apa-

recer o número de vagas 
disponíveis e o número de 
estudantes que procuraram 
a vaga em cada escola/série 
em tempo real.
n O candidato deverá 

marcar o campo com a série/
ano pretendido para o ano 
letivo de 2021.
n Logo depois, será ne-

cessário selecionar a opção 
da Coordenação Regional 
de Ensino e a escola. O in-
teressado pode dar até três 
opções de escola.

Somente serão mostra-
das as escolas que possuem 
vagas disponíveis para a 
série/ano que o candidato 
deseja. Mesmo assim, a ins-
crição não garante vaga na 
escola pretendida.

É fundamental preencher 
o CEP da residência ou do 
trabalho dos pais ou respon-
sáveis, porque caso não haja 
mais vaga na escola para a 
qual o candidato fez a opção, 
ele será direcionado para a 
unidade mais próxima que 
tiver disponibilidade.
n Para terminar, é preciso 

clicar em enviar. A inscrição 
somente será finalizada se os 
dados informados estiverem 
corretos. É importante con-
ferir as informações antes de 
finalizar a inscrição e anotar 

o número de protocolo.
O resultado das inscri-

ções das vagas remanescen-
tes será divulgado no site da 
Secretaria de Educação do 
DF no dia 1º de março, a par-
tir das 18h.

Depois disso, os pais ou 
responsáveis terão de 2 a 4 
de março para confirmar a 
matrícula, também on-line.

Documentação para efe-
tivação de matrícula

O envio da documenta-
ção abaixo é necessário para 
confirmação da matrícula 
dos estudantes da educação 
Infantil, do ensino funda-
mental e do ensino médio.a 
a efetivação, é preciso apre-
sentar original e cópia dos 
seguintes documentos dos 
estudantes:
n certidão de 

nascimento
n CPF do estudante
n duas fotos 3X4
n comprovante de 

residência
n comprovante de tipa-

gem sanguínea e fator RH 
nos termos da lei distrital nº 
4.379/2009
n carteira de vacinação, 

conforme lei nº 6.345/2019
n declaração provisó-

ria de matrícula ou histó-
rico escolar

 O responsável menor de 
idade também precisa apre-
sentar RG e CPF.

ESTUDANTES DA EJA
As inscrições para vagas 

remanescentes da educação 
de jovens e adultos (EJA) se-
rão ofertadas diretamente 
nas secretarias das unidades 
escolares que oferecem a 
modalidade de ensino.  

com informações Da 
secretaria De eDucação

Dois tempos
1. Amanhã, dia 18, a partir das 18h, a Associação 

Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e 
Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD) 
realiza a primeira apresentação ao mercado do Progra-
ma de Educação Continuada para Agentes Autônomos 
de Investimentos (AAIs), iniciativa que implanta, a par-
tir de 2021, ferramenta para medir o aperfeiçoamento 
profissional do segmento de AAIs.

2. O webinar reunirá representantes da Associação 
Brasileira de Agentes Autônomos de Investimentos (ABA-
AI) com o gerente de certificação e credenciamento da 
ANCORD., para discutir sobre a importância do programa, 
detalhar sobre a implementação das ações e esclarecer as 
dúvidas sobre o tema. A transmissão, gratuita, poderá ser 
acompanhada pelo YouTube, no canal da ANCORD.

Internet segura
A Secretaria Municipal de Educação, em parceria 

com a SaferNet Brasil, receberá até o dia 19 deste mês, 
inscrições para o curso Internet Segura, Cidadania Digi-
tal, destinado a professores da rede municipal e demais 
servidores interessados. São dez mil vagas e o curso 
tem carga horária de 40 horas, online, com início dia 24 
de fevereiro e encerramento em 10 de abril. Dentre os 
conteúdos, serão abordados Direitos e Deveres online, 
Cyberbullying, Sexualidade online e Segurança digital.

Vitrine

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
A JC Comunicação 
Assessoria de 
Imprensa, pilotada 
pelo jornalista Jonhy 
Cândido (foto), está 
de novo endereço, 
agora, no Setor Nova 
Suíça. A mudança é 
graças a uma parceria 
com as empresárias 
Anna Barros e 
Tuanni Guimarães, 
da Simplifique Work. 
A JC Comunicação 
tem mais de cinco 
anos no mercado, e 
trabalha o elo com 
a imprensa, entre 
empresa, pessoa 
pública, ou produtos, 

além de tornar a marca conhecida, o seu fortalecimento e 
os porta-vozes em fonte de informações

Arquivo

NOVA CHANCE

n VOCÊ SABIA? A 
banana é indicada para 
quem tem anemia.

n ABERTO PARA 
VENDAS - Em parceria 
com a EA3 Urbanismo, 
a EBM Desenvolvimento 
Imobiliário abriu 
processo de vendas do 
novo empreendimento, 
o Residencial Kazas 
Jardins Bellágio, na 
região do Parque 
Atheneu. O Condomínio 
fechado de casas traz 
conceito de amplitude 
com lazer e segurança 
com o melhor custo-
benefício.

n EMPREGO - O 
GRUPO GR está com 
23 vagas para os 
cargos de controlador 
de acesso, porteiro, 
vigilante, auxiliar de 
serviços gerais, líder de 
limpeza e operador de 
varredeira em Campinas 
e região. Os pré-
requisitos estão listados 
no link https://grupogr.
com.br/ , no campo 
Trabalhe Conosco. 
A candidatura é feita 
somente online 
no site relacionado.

Weber Felix

GASTRONOMIA RUSSA 
Os empresários, Daniel Lell e Daniel Scodro, abriram 
o Bräuhaus Restobier, casa que traz a harmonização 
da alta gastronomia no estilo europeu, com cervejas 
artesanais e drinks à base de cerveja. Localizada na 
Alameda Ricardo Paranhos, o restobier é uma evolução 
da escola de cervejas da dupla, que agora agregará 
pratos internacionais, incluindo a inédita gastronomia 
russa e um aquário de ostras para que os pratos sejam 
feitos conforme a tradição litorânea

Divulgação

n MUSICA DO 
BEM - Logo mais, 
das 19h às 20h, o 
cantor, compositor, 
apresentador e 
produtor musical, 
Lucca Castro inaugura 
as apresentações 
do Menu Musical do 
mês de fevereiro, no 
Shopping Cerrado. Os 
shows são gratuitos, 
acontecem duas vezes 
por semana, na praça 
de alimentação, cada 
dia com uma atração 
diferente
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O Sistema Nacional de 
Empregos (Sine) gerido pelo 
Governo do Tocantins, por 
meio da Secretaria de Es-
tado do Trabalho e Desen-
volvimento Social (Setas), 
apresenta nesta quarta-fei-
ra, 17, 321 oportunidades 
de emprego em suas nove 
unidades no Estado. São 119 
vagas em Palmas, sendo oito 
delas exclusivas para pesso-
as com deficiência; 17, em 
Taquaralto; 79, em Aragua-
ína; 27, em Paraíso do To-
cantins; 30, em Guaraí; oito, 
em Porto Nacional; 26, em 
Gurupi; sete, em Araguatins; 
e 16, em Dianópolis.

São destaques no pai-
nel de Palmas desta quar-
ta-feira, 17, as vagas na 
área da construção civil. 
São 11 vagas para pedrei-
ro, quatro para serralheiro 
e duas para servente de 
pedreiro. De acordo com 
a gerente das unidades o 
Sine, Meire Bezerra, o setor 
da construção civil conti-
nua aquecido sendo um 
dos setores que mais dis-
ponibilizam vagas no Sine, 
juntamente com o ramo 
atacadista e de comércio e 
serviços. “O Sistema conti-
nua atendendo de forma 
remota em todo o Estado 
devido à pandemia da Co-
vid-19, mas temos muitas 
vagas disponíveis e os inte-
ressados podem nos pro-
curar”, explica a gerente.

CANAIS DE ACESSO
Os trabalhadores inte-

ressados em concorrer às 
vagas podem acessar o Apli-
cativo Sine Fácil, seguindo 
o passo a passo no https://
setas.to.gov.br/trabalho/
passo-a-passo-aplicativo-
-sine-facil.

Outro meio de acessar 
o serviço é pelos seguin-
tes e-mails e números de 
Whatsapp. Em Palmas, pelo 
WhatsApp: 3218-1957 ou 
e-mail: vagasinepalmas@
gmail.com; em Paraíso, 
pelo WhatsApp (63) 3602-
3340 ou e-mail: vagasine-
paraiso@gmail.com; e em 
Gurupi, pelo WhatsApp (63) 
3351-2477 ou e-mail sine-
gurupivagas@hotmail.com.

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

Nas demais unidades do 
Sine, o contato só pode ser 
feito por telefone conven-
cional e os números podem 
ser acessados no site da Se-

tas https://setas.to.gov.br/
vagas-de-emprego/conta-
tos-do-sine-tocantins-/.

Araguaína: 3414-3634 (Das 8 
às 18 horas);
Araguatins:  3474-1100 (Das 8 
às 14 horas);
Paraíso: 3602-3340 WhatsApp 
(Das 8 às 14 horas);
Porto Nacional: 3363-2717 
(Das 8 às 14 horas);
Guaraí: 3464-1710 (Das 8 às 
14 horas);
Dianópolis: 3692-1628 (Das 8 
às 14 horas);
Gurupi: 3351-2477 WhatsApp 
(Das 8 às 14 horas).
Painel de vagas
Para conferir, diariamente, 
a oferta de vagas nos nove 
postos do Sine Tocantins, 
acesse o site da Setas, 
https://setas.to.gov.br/vagas-
de-emprego ,ou as redes 
sociais, sendo no  Facebook 
o perfil @setasTo; e no 
Instagram Setas Tocantins.

Lara Tavares/
Governo do TocanTins

OPORTUNIDADE

Painel de vagas do Sine tem 
destaque para a construção civil

A ação, iniciada há uma semana no Colégio Municipal Dom Alano, já restaurou 
mais de 160 móveis entre cadeiras, mesas e armários utilizando a mão de obra de 
sete custodiados

FORMOSO DO ARAGUAIA ACRESCENTAR FACILIDADES

Custodiados da Unidade Penal 
trabalham na restauração de 
mobiliários em escola municipal

Ouvidoria da Secretaria da 
Segurança Pública amplia canal 
de atendimento à população

SSP/Governo do Tocantins

Márcia rosa/Governo do 
TocanTins - Em extensão às 
ações do programa Novo 
Tempo desenvolvido pela 
Superintendência de Ad-
ministração dos Sistemas 
Penitenciário e Prisional 
da Secretaria de Estado da 
Cidadania e Justiça (Seci-
ju), executado por meio da 
Gerência de Reintegração 
Social, Trabalho e Renda 
ao Preso e Egresso, a Uni-
dade Penal de Formoso do 
Araguaia trabalha na res-
tauração de mobiliário em 
escolas e creches do muni-
cípio utilizando a mão de 
obra prisional.

A ação, iniciada há uma 
semana no Colégio Mu-
nicipal Dom Alano, já res-
taurou mais de 160 móveis 
entre cadeiras, mesas e ar-
mários utilizando a mão 
de obra de sete custodia-
dos. A intenção é que mais 
restaurações sejam feitas 
após finalizado o trabalho, 
dessa vez em uma creche 
do município.

De acordo com o su-
perintendente de Admi-
nistração dos Sistemas 

Penitenciário e Prisional 
da Seciju, Orleanes Alves, 
essa é mais uma ação que 
envolve a gestão munici-
palista. “A atual gestão pri-
ma pela profissionalização 
e pelo trabalho de pesso-
as privadas de liberdade 
com foco na reintegração 
social. Com isso, a pasta 
coloca à disposição dos 
municípios a mão de obra 
carcerária que tem muito a 
contribuir com a socieda-
de”, ressalta o gestor.

MAIS AÇÕES
“A unidade já tem um 

Termo de Cooperação assi-
nado com a prefeitura para 
a produção de artefatos de 
concreto e, agora, segue 
com a utilização da mão de 
obra carcerária nas escolas 
do Município. É um traba-
lho gratificante, ao nosso 
ver, por cooperar para um 
ambiente melhor para os 
estudantes locais”, destaca 
o diretor da Unidade Pe-
nal, Miller Azevedo.

O custodiado R.M.C., 
que trabalha nas restau-
rações, fala da satisfação 

de ajudar e aprender um 
ofício. “Participar desse 
projeto foi muito signifi-
cante, sendo uma forma 
de nos reintegrar à so-
ciedade e também para 
podermos remir a pena, 
sem falar no aprendizado 
para levarmos depois que 
saímos”, pontua.

A diretora do Colégio 
Municipal Dom Alano, 
Elaine de Aquino, ressalta 
a importância do trabalho 
para custodiados e refor-
ça a parceria. “A Unidade 
de Formoso do Araguaia 
tem feito um trabalho de 
excelência com os deten-
tos, aproveitando as ha-
bilidades de cada um e 
isso é de suma importân-
cia para a ressocialização 
deles e acreditando nessa 
visão propusemos a par-
ceria. Somando também 
os benefícios éticos que 
o trabalho, por si só gera 
no homem, além da situ-
ação econômica na qual 
estamos vivendo e preci-
samos pensar alternativas 
que gerem menos gastos”, 
reforça a diretora.

Cidadania e Justiça/Governo do Tocantins

Com o objetivo de am-
pliar o acesso aos canais de 
atendimento, a Ouvidoria 
da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP) 
implementou a ferramen-
ta do aplicativo Whatsapp 
para que o cidadão tenha 
mais facilidade e recurso 
para enviar reclamações, 
denúncias, reivindicações, 
sugestões, elogios, agrade-
cimentos e demais mani-
festações relacionadas aos 
serviços e às atribuições 
da SSP e dos órgãos a ela 
vinculados. O novo canal já 
está disponível pelo núme-
ro (63)  98145-0151.

De acordo com a Ou-
vidoria, o órgão já possui 
um canal de comunicação, 
que é gratuito, por meio do 
telefone 0800 645 6898, e 
este permanecerá. O órgão 
também tem o e-mail ouvi-
doria@ssp.to.gov.br como 
contato para denúncias. A 
ferramenta do Whatsapp 
vem para acrescentar faci-
lidades. O cidadão poderá 

mandar mensagens de tex-
tos, áudios, fotos e vídeos 
sobre sua denúncia e/ou 
sugestão em qualquer ho-
rário. É importante desta-
car que o horário de aten-
dimento presencial das 
solicitações permanece o 
mesmo, das 8 às 14 horas, 
em dias úteis.

Você conhece os ser-
viços da Ouvidoria da 
SSP-TO?

O órgão consiste na 
recepção, no registro e a 
busca de soluções para as 
insatisfações manifestadas 
por usuários da Segurança 

Pública do Tocantins, sen-
do porta-voz da população, 
ouvindo, encaminhando e 
acompanhando denúncias, 
reclamações e representa-
ções de atos que violem di-
reitos individuais e coleti-
vos. Qualquer pessoa física 
e jurídica pode solicitar o 
serviço. O prazo de resposta 
à demanda, conforme a Lei 
n° 12.527/2011 de acesso à 
informação, é de no míni-
mo 10 dias. Saiba mais em: 
https://central3.to.gov.br/
arquivo/512105/.

PaTricia de Paiva/
Governo do TocanTins

Carlessandro Souza/Governo do Tocantins
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Classificados

 CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE 

AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANA GLAUCIA 
DE OLIVEIRA SALES, CPF: 564.682.611-04.

PROTOCOLO: 112.069
REQUERIMENTO Nº 49565

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ANA GLAUCIA DE OLIVEIRA SALES, 
CPF: 564.682.611-04, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA B 
LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORIPA III, LOTE 04 DA 
QUADRA 52 CONJUNTO B, SETOR 01, PARQUE DA BARRAGEM, NES-
TA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
CASA B LOCALIZADA NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORIPA III, 
LOTE 04 DA QUADRA 52 CONJUNTO B, SETOR 01, PARQUE DA BAR-
RAGEM, NESTA CIDADE QNP 18 CONJUNTO H CASA 10, CEILÂNDIA 
SUL, BRASÍLIA-DF 72231808, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 54.157 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 37.870,50 ( trinta e sete 
mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de 
prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que 
se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de 
Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – 
Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

Seu anúncio 
também 
é visto 

no Jornal 

Gazeta 
do Estado

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

o lote 17, com 50,00 metros, objeto da 
matrícula n°. 65.516 do Registro de 
Imóveis da Comarca de Águas Lindas 
de Goiás-GO, que será desmembrado 
em 04 (quatro) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 19-A da 
quadra C-05, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 400,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 05/A, com 
20,00 metros, pelo fundo com o lote 
17, com 20,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 19-B, com 20,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com a Rua 03, 
com 20,00 metros”, “Lote 19-B da 
quadra C-05, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 05/A, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
17, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 19-C, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com Lote 19-A, 
com 20,00 metros”, “Lote 19-C da 
quadra C-05, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 05/A, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
17, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 19-D, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com Lote 19-B, 

com 20,00 metros”, “Lote 19-D da 
quadra C-05, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 05/A, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
17, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 20, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com Lote 19-C, 
com 20,00 metros”, conforme plan-
ta e memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Municipal 
de Aprovação do Parcelamento ex-
pedida em 20/01/2021, onde cons-
ta o processo administrativo de n° 
2021001679. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediuse 
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 termos do artigo 19 da citada Lei 
Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os in-
teressados que AUZENI DE 
FREITAS MORORÓ DA SIL-
VA, costureira, portadora da 
CI-357.995 SESP/DF, inscrita 
no CPF/MF-116.883.861-49, 
casada com: ANTONIO MA-
NOEL DA SILVA, auxiliar de 
serviços gerais, portador da 
CI-741.737-SESP/DF, inscrito 
no CPF/MF-292.230.91420, 
sob o regime da comunhão 
parcial de bens, na vigência da 
Lei 6.515/277 , ambos brasilei-
ros, residentes e domiciliados 
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 de-
zembro de 1979, para registro 
de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado 
Lote 19 da quadra C-05, 
situado no loteamento deno-
minado MANSÕES VILLA-
GE, nesta cidade, com a área 
de 1000,00 metros quadrados. 
Confrontando pela Frente com 
a Rua 03, com 20,00 metros, 
pelo fundo com o lote 20, com 
20,00 metros, pelo lado direito 
com a Rua 5/A, com 50,00 me-
tros, e pelo lado esquerdo com 

UNIMED DE CALDAS NOVAS COOPERATIVA 
DE TRABALHO MÉDICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA

O Presidente da Unimed de Caldas Novas Cooperativa de 
Trabalho Médico, no uso das atribuições estatutárias convo-
ca os(as) senhores(as) Cooperados(as) para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de 
março (sexta-feira) de 2021, na sede da UNIMED CALDAS 
NOVAS situada na Rua Antônio Coelho de Godoy, n. 154, 
Setor Oeste, às 20:30 horas em 1ª Convocação com a 
participação de 2/3 dos cooperados aptos a votar, às 21:30 
horas em 2ª Convocação com a participação de 50% mais 
01 dos cooperados aptos a votar e às 22:30 horas em 3ª 
Convocação com a presença de no mínimo 10 cooperados 
para deliberarem sobre as seguintes ordem do dia:
  
I. Aprovação da reforma do Estatuto Social; 
II. Aprovação do Regimento Interno da Cooperativa;
III.E outros assuntos.

O número de Cooperados Votantes - 52 Cooperados

Caldas Novas (GO), 18 de fevereiro de 2021.

Dr. Otaviano Silva
Presidente da Unimed de Caldas Novas

UNIMED DE CALDAS NOVAS COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Unimed de Caldas Novas Cooperativa 
de Trabalho Médico, no uso das atribuições estatutárias 
convoca os(as) senhores(as) Cooperados(as) para se reu-
nirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 19 de março 
(sexta-feira) de 2021, na sala de reuniões da Unimed Caldas 
Novas, situada à Rua Antonio Coelho de Godoy, 154, Setor 
Oeste,  Centro,  às 17:00 horas em 1ª Convocação com a 
participação de 2/3 dos cooperados aptos a votar, às 18:00 
horas em 2ª Convocação com a participação de 50% mais 
01 dos cooperados aptos a votar e às 19:00 horas em 3ª 
Convocação com a presença de no mínimo 10 cooperados 
para deliberarem sobre as seguintes ordem do dia:
  
I. Prestação de contas (exercício de 2020) do Conselho 
de Administração, apresentação do balanço patrimonial e 
a demonstração de sobras ou perdas acompanhadas do 
parecer do Conselho Fiscal e sua respectiva deliberação 
para aprovação;
II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do 
exercício de 2020; 
III. Deliberação dos planos de trabalho do Conselho de 
Administração;
IV. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e 
das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal;  
V. Fixação do valor da Quota Capital para novos cooperados;
VI. Eleição do Conselho Fiscal exercício 2021;

O número de Cooperados Votantes - 52 Cooperados

Caldas Novas, 18 de fevereiro de 2021.

Dr. Otaviano Silva
Presidente da Unimed de Caldas Novas
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Karina se recusa a dar 
explicações para o pai 
e é ríspida com Bianca. 
Gael orienta Karina a não 
procurar briga na rua para 
descontar a raiva. Dalva 
consola Duca. Sol inventa 
uma desculpa para Lincoln 
e convence Jeff a estudar 
na Ribalta sem que o pai 
saiba. Karina decide parar 

de falar com Bianca. Cobra 
se desculpa com BB. Pedro 
implica com Karina. João 
reclama por Dandara sair 
com Gael. Bianca confessa 
a Duca que ainda está con-
fusa. João não vai à escola. 
Jeff chega para suas aulas 
na Ribalta. Jade se atrapal-
ha na aula de dança. Lobão 
procura Cobra. 

Malhação “Sonhos”

Flor do Caribe

Gênesis

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Ester afirma para Ama-
ralina que não está grávi-
da. Aurora chega a Vila 
dos Ventos. Otto garante 
a Dionísio que o ajudará 
a fugir do Brasil. Manolo 
diz a Aurora que a neta 
poderá entrar na casa de 
Dionísio como cozinheira. 
Guiomar se surpreende 
quando Alberto concorda 
em ir ao médico com ela. 

Cassiano comenta com 
Olívia que está preocu-
pado com Ester. Auro-
ra revela a Lindaura que 
grampeará o telefone da 
casa de Dionísio. Ester 
resolve ir à cidade de 
Natal de bugue e acaba 
sofrendo um acidente. 
Alberto presencia o ac-
idente de Ester. Alberto 
socorre Ester. 

Camila diz a Giovanni 
que não consegue parar 
de pensar no rapaz. Apolo 
se preocupa com a possi-
bilidade de magoar Tamara. 
Seguindo as orientações 
de Aparício, Agilson é rude 
com Rebeca e lhe apresenta 
o contrato de casamento. 
Giovanni desiste de viajar 

com Bruna. As amigas de 
Rebeca ficam horroriza-
das com as cláusulas do 
contrato de casamento e 
incentivam a arquiteta a não 
aceitar. Camila e Giovanni 
ficam juntos. Tancinha tem 
novamente uma reação 
alérgica ao beijar Beto e vai 
parar no hospital. 

Terá e Nadi despistam 
Amat. O corpo de Kala é 
sepultado. Enlila conso-
la Ibbi-Sim. Em conversa 
com Amat, Terá fala sobre 
sua vontade de enriquec-
er antes de deixar Ur. Enlila 
se mantém firme diante de 
Ekur. Dois meses depois, Ib-
bi-Sim sente medo e deses-

pero com a possibilidade 
de ter um assassino a sol-
ta. Terá pede para Kissare 
aceitar seu filho Abrão na 
escola de escribas. Enlila 
avisa ao rei que está grávida. 
Dez anos se passam e Terá 
deixa Amat para trabalhar. 
Sunuabum, líder dos amor-
itas, prepara um ataque a Ur.

O policial confere os 
documentos de Silvana. 
Eurico interroga Dita ao 
não encontrar Silvana. 
Jeiza diz a Cândida que 
falará com Caio sobre a 
situação de Zeca e Ruy. 
Silvana é rendida por ban-
didos, mas Bibi a defende. 
Eurico e Simone confron-
tam Silvana. Bibi resgata 
Dedé e se despede de Au-
rora. Carine recebe uma 
mensagem de Rubinho. 
Edinalva conta para Eu-
gênio sobre as atitudes 

de Ruy. Abel discute com 
Zeca e afirma que irá para 
Parazinho. Preocupa-
da com o desfalque na 
empresa, Cibele questio-
na Simone e Ivan sobre 
Nonato. Ruy pega uma 
arma para se proteger de 
Zeca. Irene inventa para 
Eugênio e Joyce que terá 
uma menina. Caio con-
forta Aurora. Simone de-
scobre que Silvana estava 
com Bibi. Simone acusa 
Silvana e Dita de serem 
cúmplices de Bibi.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Fui na lanchonete e 
perguntei se o salgado era 

de hoje.
- Não é de ontem.

- E como faço pra comer o de hoje?
- Volte amanhã!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Durante a semana, é 
válido incluir no cardápio 
uma receita prática e gosto-
sa para deixar os dias ainda 
melhores. Pensando nisso, a 
Richester, marca da M. Dias 
Branco, ensina como prepa-
rar uma sobremesa especial, 
o Verrine de Queijadinha. A 
receita rende 20 unidades 
e fica pronta rapidinho, em 
apenas 30 minutos.

INGREDIENTES
200 g de creme de leite 
fresco
100 g de goiabada
200 g de Biscoito 
Queijadinha Richester

MODO DE PREPARO
Corte a goiabada em 
cubinhos uniformes.
Quebre os biscoitos em 
pedaços irregulares.
Bata na batedeira de 8 a 10 
min o creme de leite fresco 
até que fique em ponto 
de chantilly. Monte nas 
tacinhas os 3 elementos, 
intercalando-os.

É COXINHA, MAS É CREME...

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

ALMÔNDEGAS GRATINADAS COM SALADA VERDE

Muito lembrada por 
quem quer economizar na 
hora de comprar proteína 
para as refeições, a carne 
moída é uma excelente op-
ção no cardápio da sema-
na. Além do preço mais em 
conta, o que já é um grande 
atrativo, é versátil, fácil de fa-
zer e pode render inúmeros 
pratos, pois possibilita o pre-
paro desde receitas simples 
até as mais elaboradas.

Para mostrar como a 
carne moída consegue ser 
protagonista de diversas re-
feições, a equipe de especia-
listas em nutrição e gastro-
nomia responsável pelo site 
Sabores Ajinomoto (www.
saboresajinomoto.com.br), 
da Ajinomoto do Brasil, uma 
opção de pratos com esse 
alimento.

Se o objetivo é se alimen-
tar de forma balanceada, as 
Almôndegas Gratinadas 
com Salada Verde são per-
feitas. A refeição é leve, com-
pleta e o SAZÓN® Tempera 
& Dá Liga Sabor Tradicional 
elimina etapas do preparo 

e deixa tudo mais delicioso 
e prático.

INGREDIENTES
ALMÔNDEGAS
500 g de patinho 
bovino moído
1 embalagem de SAZÓN® 
Tempera & Dá Liga Sabor 
Tradicional
1 colher (sopa) de óleo
3 colheres (sopa) de 
margarina sem sal (45 g)
5 colheres (sopa) de farinha 
de trigo (45 g)
3 xícaras (chá) 
de leite (600 ml)
1 pitada de noz-moscada
3 colheres (sopa) de queijo 
tipo parmesão ralado (50 g)
SALADA
1 pé de alface americana

buquês pequenos 
de 1 maço de brócolis, 
al dente (300 g)
12 ovos de codorna 
cozidos e cortados 
ao meio,
2 colheres (sopa) 
de azeite de oliva
1 sachê de Tempero 
SAZÓN® Saladas

Modo de fazer:
Faça as almôndegas: em 
uma tigela média, coloque 
a carne moída, o SAZÓN® 
Tempera & Dá Liga e 
misture bem. Modele 30 
almôndegas de 3 cm de 
diâmetro. Grelhe, em fogo 
baixo com o óleo aquecido, 
por 15 minutos, virando 
de todos os lados ou até 

mudarem completamente 
de cor. Retire do fogo, 
transfira para um refratário 
retangular pequeno (16 x 26 
cm) e reserve.
Em uma panela média, 
coloque a margarina e leve 
ao fogo médio para derreter. 
Acrescente a farinha de trigo 
e misture bem, sem deixar 
dourar. Adicione o leite, aos 
poucos, e cozinhe por 4 
minutos ou até encorpar, 
mexendo sempre. Adicione 
a noz-moscada e misture. 
Retire do fogo, regue as 
almôndegas e salpique o 
queijo ralado pela superfície. 
Leve ao forno médio (180 
graus), preaquecido, por 30 
minutos ou até gratinar.
Prepare a salada: em uma 
saladeira grande, disponha 
as folhas de alface e os 
brócolis. Regue com azeite, 
previamente misturado 
ao Tempero SAZÓN®, e 
misture bem. Junte os ovos 
de codorna e reserve.Retire 
as almôndegas do forno 
e sirva em seguida 
com a salada.

Divulgação/Ajinomoto do Brasil
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Entretenimento

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Querido Deus, sei como 
deve ser muito difícil amar 

todas as pessoas. Aqui 
em casa tem só quatro 
e eu quase não consigo

Tenha atenção com 
as confusões emo-
cionais e com pos-
síveis expectativas. 

As experiências pelas quais 
você vem passando pedem de 
você novas reflexões filosófi-
cas e empenho para promover 
assuntos éticos e judiciais. O 
autoconhecimento é essencial.

A forma como 
você vem lidando 
com os investi-
mentos merece 

atenção, principalmente em se 
tratando do dinheiro de outras 
pessoas. Tenha atenção com 
as expectativas e com espe-
culações. Seja o mais correto 
possível e faça o seu melhor.

Busque se colo-
car no lugar do 
outro para enten-

der o que está acontecendo. 
Tem uma pessoa importante 
passando por um processo 
muito difícil. Os sentimentos 
levam tempo para ser cura-
dos, então colabore com 
posturas positivas.

É importante 
analisar as suas 
posturas no tra-

balho ou a forma como você 
vem sendo produtivo. É im-
prescindível avaliar as condu-
tas e levar em consideração 
possíveis mágoas ou distor-
ções com colaboradores. Dê 
um sentido à sua rotina.

A autoestima é 
fundamental nes-
te processo pelo 

qual você vem passando no 
campo afetivo. Busque de-
senvolver o essencial em sua 
jornada, levando em consi-
deração motivações a dois. 
É preciso soltar o passado 
para renovar a relação.

As memórias 
são elementos 
impor tantes 

para curar e ressignificar a 
sua história afetiva em fa-
mília e também no campo 
amoroso. Tais posturas não 
são fáceis, mas lhe propor-
cionarão uma trajetória de 
cura importante.

Não queira que 
as pessoas à sua 
volta entendam o 

momento pelo qual você está 
passando. É você quem preci-
sa mudar as posturas, porque 
são as suas experiências e as 
suas percepções. Todo esse 
processo exige muito de você, 
principalmente perdão.

Preste atenção em 
como você vem 
desenvolvendo o 

seu potencial e possíveis 
expectativas que precisem 
de reparos no setor finan-
ceiro. O foco é avaliar os 
investimentos destinados 
a dependentes financeiros, 
principalmente aos filhos.

Você vem passan-
do por mudanças 
em suas percep-

ções, então as memórias e 
os sentimentos ficam mais 
expostos. É um dia para 
permitir que tais sentimen-
tos lhe tragam entendimento 
e compreensão da necessi-
dade de ressignificar. 

Busque refletir 
sobre os senti-
mentos e as ex-

pectativas que vêm sendo 
armazenadas. Talvez o me-
lhor a ser feito é expressar 
os seus sentimentos para 
as pessoas certas. O medo 
pode gerar prisões e blo-
queios emocionais.

Pode ser que você 
se sinta confuso e 
indeciso a respei-
to de como deve 

atuar com projetos e ideias 
que devem ser tiradas da 
gaveta. É um dia para avaliar 
o quanto a vulnerabilidade e 
possíveis distorções prejudi-
cam o seu desenvolvimento.

Será necessário 
examinar as suas 
percepções e as 

suas atitudes diante de si-
tuações que precisam de 
verdade e discernimento. É 
um dia para cuidar mais dos 
sentimentos e de tudo aquilo 
que vem atrapalhando a sua 
visão profissional.

Peanuts
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