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Caiado abre 50 novos leitos de UTI e alerta para que 
goianos se unam para conter avanço da pandemia
Com mais estruturas, Estado vai atingir marca de 168 unidades abertas neste mês. Ampliação da rede de saúde começa 
nesta semana em Quirinópolis, São Luís de Montes Belos e Itumbiara. “O momento é grave, não é de omissão, nem de se 
acovardar”, reforça governador
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Todas as escolas na Inglaterra devem reabrir em 
8 de março, como parte de um plano “cauteloso” 
do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, 
para suspender o lockdown contra o coronavírus
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Ana Maria Braga sobre 
possível encontro com Karol Conká: 
“Quarta não venho’’

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Ex-procurador da 
Lava Jato pede 
trancamento de 
investigação no STJ

O ex-procurador da 
Lava Jato Diogo Castor 
pediu, no STF, o tranca-
mento do inquérito ins-
taurado pelo presidente 
do STJ, ministro Humber-
to Martins.

O presidente do Tri-
bunal da Cidadania de-
terminou a instauração 
de inquérito para apurar 
a suposta tentativa de in-
timidação e investigação 
ilegal de ministros da Cor-
te, bem como de violação 
da independência juris-
dicional dos magistrados.

Segundo a defesa do 
ex-procurador, “o STJ não 
tem competência para 
instaurar inquérito para 
averiguar suposta condu-
ta de Procurador da Repú-
blica, nos termos do artigo 
108, inciso I, alínea “a” da 
Constituição Federal e ar-
tigo 18, inciso II, alínea “c” 
da Lei Complementar n° 
75, de 20 de maio de 1993”. 
Diogo Castor sustentou, 
ainda, que é vedada pelo 
ordenamento jurídico a 
investigação de qualquer 
cidadão baseado única e 
exclusivamente em pro-
vas ilícitas. O pedido de 
HC foi distribuído à mi-
nistra Rosa Weber, rela-
tora preventa para julgar 
os casos decorrentes da 
operação Spoofing.

Migalhas

Pátria armada, Brasil - As mudanças 
na questão das armas

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

O presidente da República já mexeu cinco vezes no 
Estatuto do Desarmamento. Todas as alterações 
foram para ampliar e facilitar o acesso às armas.

Quem morou no 
Distrito do Jardim Ân-
gela, bairro da zona sul 
da cidade de SP, no ano 
de 1996, viveu uma dura 
realidade. Realidade 
constatada, até mesmo, 
pela ONU: a região foi 
eleita a mais perigosa 
do planeta, registrando 
a taxa anual de 116,23 
assassinatos para cada 
100 mil habitantes.

Muito do que contri-
buiu para o alto índice 
de violência na região, 
segundo se dizia, era a 
facilidade com que os 
cidadãos brasileiros ti-
nham em comprar uma 
arma. Sem muita buro-
cracia, as pessoas com 
mais de 21 anos pode-
riam se dirigir a lojas 
de artigos esportivos e 
adquirir pistolas e revól-
veres, os quais estavam 
expostos nas prateleiras. 

No ano seguinte ao 
desditoso título de pos-
suir no país a região mais 
violenta do mundo, em 
1997 o Brasil passou a 
controlar o acesso às ar-
mas. O Congresso apro-
vou e o então presiden-
te Fernando Henrique 
Cardoso sancionou a lei 
9.437/97, que instituiu 
o Sinarm - Sistema Na-
cional de Armas como o 
responsável pelo contro-
le de armas de fogo em 
poder da população.

Todavia, mesmo com 
maior controle pelo Si-
narm, os índices de vio-
lência no Brasil não pa-

raram de aumentar. Por 
isso, quatro anos mais 
tarde, em 2003, veio 
uma nova legislação, 
que, aí sim, restringiu 
o acesso às armas. Tra-
ta-se do “Estatuto do 
Desarmamento”. Na 
época, o presidente 
era Lula, que prome-
tou “fechar o cerco” em 
torno dos traficantes 
de armas, salientando 
que a violência no país 
“constrangia” nossa 
imagem no exterior.

E O QUE DIZ O TÃO 
QUESTIONADO 
ESTUTO DO 
DESARMAMENTO?

Proíbe o porte em 
todo o território nacio-
nal, salvo exceções para 
profissionais da área;

Dá mais poder de 
controle ao Sinarm;

Impõe maior con-
trole sob quem compra 
e exige responsabili-
dade jurídica de quem 
vende armas;

Apenas permite 
que sejam vendidas 
munições com calibre 
correspondente ao da 
arma registrada;

Empresas que co-
mercializam armas de-
vem comunicar a venda 
à autoridade competen-
te e manter um banco 
de dados com as carac-
terísticas das armas;

Legitima a Polícia 
Federal para expedir os 
certificados de registros.

Migalhas

&&

No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço desta 
segunda-feira, 22, o apre-
sentador Thiago Mendes  
conversou com o plane-
jador financeiro, Maurício 
Vono. Na ocasião, Maurí-
cio falou sobre a Mistura 
entre contas de pessoas 
físicas e jurídicas que  
pode resultar em falência 
de empresas. De acordo 

com dados da empre-
sa Boa Vista, os pedidos 
de falência aumentaram 
12,7% em comparação 
com 2019. Já as falências 
decretadas apresentaram 
crescimento de 1,9% du-
rante o mesmo período. 
Thiago Mendes conversou 
também com as idealiza-
doras do projeto ‘parque 
santa rita’, Jessika Ribeiro 

e Thays Torres. O projeto 
visa arrecadar alimentos 
e roupas  para serem dis-
tribuídos aos moradores 
do bairro. A próxima ação  
acontece no dia 06/03 às 
9h. Para assistir estas en-
trevistas e os destaques do 
Jornal da Gazeta Edição 
do Almoço, acesse o portal 
no youtube gazetaplay.  

itátila Moura

A apresentadora do 
Mais você, Ana Maria Bra-
ga, brincou sobre a possível 
eliminação da cantora Karol 
Conká, no Big brother Brasil 
(BBB21). Durante apresenta-
ção do programa na manhã 
desta segunda-feira (22/2), 
a loira apresentava o raio-X 
da semana na competição 
quando questionou o repór-
ter Ivo Madoglio: “Quem leva 
esse paredão?”.

O repórter brincou ao fa-
lar sobre o café da manhã 
em que ela costuma fazer às 
quartas, entrevistando o eli-
minado do programa: “Karol 
Conká, 100% do Brasil quer 
ela (sic) aqui no café da ma-
nhã de quarta-feira. Embora 
o pessoal tá (sic) falando que 

você já pediu atestado mé-
dico para quarta-feira não 
vir trabalhar”.

“Acho que eu vou dizer 
que trabalhei muito hoje e 
que estou esgotada. Ama-
nhã eu faço um bico e quar-
ta-feira né? Falo: ai, não 
sei, não venho”, brincou a 
apresentadora em resposta. 
Ivo ainda falou que se fosse 

fazer um queridômetro daria 
as figurinhas de uma cobra 
e uma bomba para Karol: 
“Vem para esse café da ma-
nhã que o Brasil te espera”.

A saída da rapper está 
sendo muito aguardada 
por fãs e famosos, que já 
estão fazendo mutirão para 
que ela seja eliminada com 
outro recorde.
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EXPANSÃO NECESSÁRIA CORONAVÍRUS

Divulgação

Secom/Go - O governador 
Ronaldo Caiado prepara a 
abertura de mais 50 Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTI), em diferentes regi-
ões do Estado, para garantir 
tratamento adequado aos 
pacientes com Covid-19. A 
expansão se faz necessária 
devido ao aumento susten-
tado da taxa de ocupação 
hospitalar. Entretanto, a ges-
tão estadual defende que, 
para frear a disseminação 
do vírus e o avanço da pan-
demia, somente a abertura 
de leitos não é suficiente. 
Constantemente, o governa-
dor Ronaldo Caiado reforça 
a necessidade do distancia-
mento social e do cumpri-
mento dos protocolos de se-
gurança sanitários por parte 
de toda a população.

Para esta semana, está 
prevista a abertura de 11 lei-
tos de UTI em Quirinópolis, 
no Sudoeste goiano; nove 
em São Luís de Montes Be-
los, na região Oeste; e 10 em 
Itumbiara, no Sul do Estado. 
Até 1º de abril, outros 20 se-
rão abertos no Hospital das 
Clínicas Dr. Serafim Carva-
lho, unidade da Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO), localizada em Ja-
taí. Atualmente, a rede esta-
dual conta com um patamar 
de leitos superior à primeira 
onda, em unidades próprias 
e conveniadas. Essas estru-
turas estão distribuídas em 
20 hospitais, localizados em 
15 diferentes municípios de 
todas as cinco macrorregiões 
de saúde goiana.

Além destas 50 novas 
UTIs, nos últimos dias o Go-
verno de Goiás abriu mais 
118 leitos para pacientes 
críticos. Destes, 24 estão na 
capital, sendo dez no Centro 
Estadual de Reabilitação e 
Readaptação Dr. Henrique 
Santillo (Crer) e 14 no Hos-
pital de Campanha para en-
frentamento do coronavírus 
(HCamp) de Goiânia. Já no 
interior foram criadas 94 
unidades críticas em parce-
ria com prefeituras, além de 
unidades próprias e conve-
niadas. Localizados em oito 
municípios, os leitos recém 
criados estão em Itumbiara 
(10), Luziânia (10), Mineiros 
(5), Nerópolis (26), Porangatu 
(5), Rio Verde (25), Senador 
Canedo (11) e Trindade (2).

Durante reunião on-line 
realizada com autoridades 
políticas, na última quarta-
-feira (17/02), o governador 
Ronaldo Caiado destacou 
que, em virtude do cresci-
mento do número de in-
fectados, o Estado trabalha 
na abertura de novos leitos 
para garantir assistência às 
pessoas que necessitarem 
de internação. Ele afirmou 
que “o momento é grave, 
não é de omissão, nem de 
se acovardar”, e alertou para 
que cada cidadão goiano 
faça sua parte e siga as me-
didas sanitárias. “É afron-
toso ver, neste momento, 
pessoas morrendo e outras 
festejando como se não 
houvesse nada, como se não 
ampliassem a disseminação 
[do coronavírus]”, disse.

O secretário de saúde Is-
mael Alexandrino tem en-
fatizado reiteradas vezes a 
necessidade de a população 
fazer a sua parte para que se 
diminua a contaminação, 
sobretudo neste momento 
em que o Brasil apresenta 
números crescentes e que 
há o surgimento de novas ce-
pas circulantes do vírus. “Não 
caiam na cilada de pensar 
que é só abrir leitos. Não é só 
isso, são necessários equipe e 
equipamentos”, pontuou, ao 
frisar que, se os goianos não 
seguirem as medidas sanitá-
rias, somente a abertura de 
estruturas para tratamento 
da Covid-19 não irá conter a 
disseminação do coronaví-
rus no Estado. 

OUTRAS MEDIDAS
O Governo de Goiás tam-

bém emitiu uma nota téc-
nica, na última terça-feira 
(16/02), com recomendações 
para barrar o avanço da Co-
vid-19 no território goiano. 
O documento orienta que 
municípios trabalhem de 
maneira pactuada e articu-
lada na formulação de de-

cretos e protocolos. Também 
aponta uma série de medidas 
em função do aumento no 
número de casos e de óbitos 
confirmados, bem como no 
quantitativo de solicitações 
de internações e na taxa de 
ocupação hospitalar.

Para guiar as ações volta-
das para gestão de serviços 
e controle de contágio, foi 
considerada uma divisão 
de 18 regiões no Estado e 
criado um mapa definindo 
a gravidade de cada local. 
Para tal, foram considerados 
seis indicadores, divididos 
da seguinte maneira: veloci-
dade de contágio no tempo 
(Rt); incidência de casos de 
síndrome respiratória aguda 
grave e variação de mortali-
dade por Covid-19, para ava-
liar a aceleração do contágio; 
e as taxas de crescimento de 
solicitações de leitos de UTI; 
de ocupação de leitos de 
UTI; e de ocupação de leitos 
de enfermaria, públicos e 
privados, dedicados para pa-
cientes com Covid-19, para 
avaliar a sobrecarga do siste-
ma de saúde.   

De acordo com o do-
cumento divulgado pela 
SES-GO, as regiões estão 
divididas em três situações: 
alerta (amarelo), crítica (la-
ranja) ou calamidade (ver-
melho). A partir da classifi-
cação de cada localidade, é 
possível que as prefeituras 
implementem medidas 
de combate e controle do 
coronavírus, com procedi-
mentos padronizados. 

Ismael Alexandrino res-
saltou que os gestores mu-
nicipais devem dar a devida 
atenção ao mapa para adotar 
as providências recomenda-
das. “Não se esquivem de 
tomar decisão, não banali-
zem a vida com algum receio 
político ou de entidade de 
classe”, ponderou. “Qualquer 
cidadão que banalizar a vida, 
a história jamais o absolverá”.

Caiado abre 50 novos leitos 
de UTI e alerta para que 
goianos se unam para 
conter avanço da pandemia

Reino Unido anuncia reabertura 
após queda de casos de covid 
com lockdown e vacinas

Ampliação da rede 
de saúde começa 
nesta semana em 
Quirinópolis, São Luís 
de Montes Belos 
e Itumbiara

Johnson pretende anun-
ciar seu roteiro detalhado 
para a reabertura do Reino 
Unido, após dois meses de 
um lockdown severo.

A média diária de pes-
soas infectadas saltou de 
15 mil, no final de novem-
bro, para 60 mil em janeiro. 
Agora, após o lockdown e o 
avanço da vacinação, essa 
média caiu para 11 mil. No 
total, 4,1 milhões de pesso-
as pegaram o coronavírus e 
120 mil morreram.

Do que já se sabe dos 
planos de Johnson, até seis 
pessoas (ou duas famílias) 
poderão se reunir ao ar livre 
a partir de 29 de março. As 
regras serão suspensas em 
etapas, e quatro condições 
devem ser atendidas em 
cada uma dessas fases.

A primeira etapa de re-
abertura será dividida em 
duas partes:

De 8 de março: todas as 
escolas serão reabertas com 
esportes e atividades ao ar 
livre após as aulas permiti-
das. Recreação em um es-
paço público — como em 
parques — será permitida 
entre duas pessoas de casas 
diferentes, o que significa 
que elas poderão se sentar 
para tomar um café, beber 
ou fazer um piquenique.

A partir de 29 de março: 
encontros ao ar livre de seis 
pessoas ou duas famílias se-
rão permitidos. Entende-se 
que isso incluirá encontros 
em espaços privados aber-
tos, como jardins de casas. 
As instalações esportivas 
ao ar livre, como quadras 
de tênis ou basquete, serão 
reabertas e os esportes or-
ganizados para adultos e 
crianças, como futebol de 
base, também retornarão. 
Embora as escolas estejam 
programadas para reabrir 
a todos os alunos em 8 de 
março, acredita-se que al-
guns dias de flexibilidade 
podem ser incluídos para 
permitir que medidas como 
testes em massa sejam im-
plementadas. Também em 8 
de março, novas regras per-
mitirão que cada lar de ido-
sos residente na Inglaterra 
tenha um visitante regular, 
com quem eles podem ficar 
de mãos dadas.

E a partir de 29 de 
março também ficou cla-
ro que as pessoas mais 
uma vez poderão viajar 
para fora de suas áreas 
residenciais — embora a 
orientação provavelmente 
recomende permanecer 
no local e pernoites não 
serão permitidos.

Dados sobre a propa-
gação da doença serão 
usados para tomada de 
decisões em cada etapa da 
retirada das restrições, dis-
se Johnson.

4 CONDIÇÕES 
PARA O AVANÇO 
DA REABERTURA

O roteiro de Johnson in-
clui quatro etapas para ate-
nuar as restrições. Mas an-
tes de prosseguir para cada 
etapa seguinte, o governo 
examinará os dados dispo-
níveis para avaliar o impacto 
das mudanças anteriores.

As quatro condições que 
devem ser atendidas em 
cada fase de atenuação do 
bloqueio são:

- O programa de vacina 
contra o coronavírus precisa 
continuar dentro do plane-
jado

- É preciso haver evidên-
cias de que as vacinas estão 
reduzindo suficientemente 
o número de pessoas que 
morrem com o vírus ou pre-
cisam de tratamento hos-
pitalar

- As taxas de infecção 
não podem apresentar risco 
de aumento nas internações 
hospitalares

- Novas variantes do ví-
rus não alterem fundamen-
talmente o risco de suspen-
são das restrições

O governo britânico dis-
se que as quatro condições 
estão sendo cumpridas atu-
almente, e que, portanto, a 
primeira etapa da flexibi-
lização do bloqueio na In-
glaterra poderá continuar 
conforme planejado em 8 
de março.

O primeiro estágio de 
flexibilização das restrições 
será em toda a Inglaterra de-
vido à atual disseminação 
uniforme do vírus.

Os parlamentares ainda 
precisam aprovar os planos 
do governo.

O Partido Trabalhista, 
de oposição ao governo de 
Johnson, disse que o gover-
no está “certo em ser caute-
loso” para encerrar o lock-
down em etapas.

A oposição apoia a rea-
bertura de escolas para to-
dos os alunos na Inglaterra, 
mas pediu um plano para 
garantir que isso possa ser 
feito com segurança — com 
medidas como sistemas de 
ventilação, testes e prioriza-
ção de professores para va-
cinas contra o coronavírus.

As regras anunciadas 

por Boris Johnson valem 
para a Inglaterra. As demais 
nações do Reino Unido — 
Escócia, País de Gales e Ir-
landa do Norte — têm au-
tonomia para definir suas 
regras.

Todas as quatro nações 
do Reino Unido estão fecha-
das desde dezembro, depois 
que hospitais foram coloca-
dos sob pressão sem prece-
dentes devido à rápida dis-
seminação de uma variante 
do vírus, que foi detectada 
pela primeira vez no sudeste 
da Inglaterra.

Na Escócia, a primeira-
-ministra Nicola Sturgeon 
deve traçar uma rota para 
sair do confinamento nos 
próximos dias, mas alertou 
as pessoas para não faze-
rem planos para o feriado 
da Páscoa.

No País de Gales, o 
primeiro-ministro Mark 
Drakeford disse que espe-
ra que a exigência de “ficar 
em casa” termine dentro de 
três semanas, com algumas 
lojas não essenciais e cabe-
leireiros possivelmente re-
abrindo ao mesmo tempo. 
Crianças de três a sete anos 
estão iniciando um retorno 
gradativo às escolas galesas 
na segunda-feira, junto com 
alguns estudantes universi-
tários. O ministro da Saúde 
da Irlanda do Norte mini-
mizou a possibilidade de as 
restrições serem ameniza-
das a tempo para a Páscoa. 
De todo modo, uma revisão 
das medidas atuais ocorrerá 
em 18 de março.

Na Inglaterra, as autori-
dades de saúde passarão a 
publicar novos dados sobre 
o impacto das vacinas nas 
taxas de transmissão.

Há dados preliminares 
sugerindo uma redução na 
transmissão do vírus em 
pessoas que receberam a 
vacina, com as internações 
caindo “muito mais acen-
tuadamente” do que na pri-
meira onda da pandemia, 
segundo o secretário de 
Saúde, Matt Hancock.

No entanto, Hancock 
disse à BBC que o número 
de pessoas hospitalizadas — 
atualmente em torno de 18 
mil — ainda era “muito alto”. 

Da reDação com BBc

PA Media
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A segunda temporada do programa Idade 

Mídia, produzido pela Deusdará Filmes e exibido 
pelo Canal Futura, abre edital para selecionar alu-
nos de universidades de todo o Brasil. Com estreia 
prevista para o segundo semestre de 2021, a nova 
temporada reunirá cinco estudantes de diferentes 
gêneros e regiões do País, para realizar o programa, 
sob a orientação e apresentação do professor e pes-
quisador Alexandre Sayad.

2. Com novo formato, novo cenário e partici-
pação ainda mais ativa do LAB.ME - laboratório 
de mídias aplicadas à educação, para acolher o 
olhar da juventude e da diversidade brasileira no 
programa, o laboratório abre oportunidade para 
estudantes universitários de todo o País por meio 
de seleção pública, aberta até o dia 24 de feve-
reiro. Link de acesso: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdtpYWl9wY3pafB7btecc1l-
fAD5Zyx6brBmryA1Jv4sEoRs4Q/viewform

Compartilhando experiências
O dentista Rogério Penna visando compartilhar 

suas experiências, fará uma sequência de lives para 
colegas de profissão e profissionais de saúde sobre 
performance, autorresponsabilidade e disciplina. 
Serão 12 dias seguidos, iniciado no dia 22 de feverei-
ro, sempre às 6h01, no @drrogeriopenna. Tudo com 
foco para alcançar resultados acima do esperado

Vitrine

NOVO PRESIDENTE DA CEASA 
O ex-prefeito de Jaraguá, engenheiro Lineu Olímpio de 
Souza assumiu a presidência da Ceasa, no lugar de Wilmar 
Gratão. Desde 2019, ele ocupava o cargo de assessor 
especial da Secretaria Especial da Governadoria. Na Ceasa, 
ele diz que vai modernizar o entreposto e aproximar todos os 
segmentos que compõe a central de abastecimento

Vasconcelos Neto

n VOCÊ SABIA? O 
iogurte dá a sensação 
de saciedade, se 
acompanhado de 
cereais integrais.

n PRIORITÁRIO - 
Na segunda (15), o 
Ministério da Saúde 
publicou a 4ª edição 
do Plano Nacional de 
Operacionalização 
da Vacinação Contra 
a Covid-19, e desde 
então passou a incluir 
todas as pessoas com 
deficiência permanente 
(PCD), como grupo 
prioritário.

n AVANÇO - O 
termo “severa” foi 
retirado do novo 
texto, como condição 
para a priorização. O 
vereador de Goiânia, 
William Veloso, que 
defende essa bandeira, 
acredita que o ato 
oficial é um avanço 
na preservação das 
vidas dessas pessoas 
por elas estarem mais 
suscetíveis a infecções 
e impactos causados 
pela doença.

Divulgação

COMEMORAÇÃO A DOIS 
O empresário João Tomaz Aimiri celebrou nova 
idade, no sábado, 20 de fevereiro, ao lado da 
amada, arquiteta Claudia Oliveira, em jantar 
romântico, na Churrascaria Favo de Mel

 Arquivo

n TBC POP – Logo 
mais, às 22h, estreia 
o TBC Pop, mais 
uma atração na grade 
da TV Brasil Central, 
programa de variedades 
e entretenimento 
voltados para pessoas 
de todas as idades e 
classes sociais, que 
será apresentado pela 
consultora, empresária 
e palestrante Mariana 
Gidrão, com uma hora 
de duração, e reprise aos 
domingos, às 19h
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Brasília vai ganhar 
duas marinas públicas
Procedimento para que empresas possam apresentar estudos focados no 
modelo do projeto foi publicado no DODF

Da reDação com ag. Brasí-
lia - A população do DF vai 
ganhar mais duas opções 
de lazer que trarão à capital 
federal mais investimentos 
privados. A Secretaria de 
Projetos Especiais (Sepe) 
publicou no Diário Oficial 
do Distrito Federal (DODF), 
o Edital de Chamamento 
Público para que empresas 
manifestem interesse em 
apresentar a estruturação 
do projeto de implantação 
de marinas públicas na 
Orla do Lago Paranoá.

Serão selecionadas 
empresas interessadas em 
desenvolver estudos de 
modelagem técnica, eco-
nômico-financeira e jurí-
dica para a implantação, 
gestão, operação, manuten-
ção, além da infraestrutura 
necessária para o funcio-
namento das marinas. A 
documentação, conforme 
especifica o edital, deverá 
ser entregue até 23 de mar-
ço. O modelo de contrata-
ção será definido na fase 
de realização dos estudos, 
que poderá ser concessão 
comum ou Parceria Públi-
co-Privada (PPP).

Este é o terceiro do Pro-
cedimento de Manifestação 
de Interesse (PMI) publi-
cado pela Sepe neste ano. 
Segundo o secretário de 
Projetos Especiais, Bruno 
Oliveira, além das loterias e 
jogos estaduais, a concessão 
do aterro sanitário e agora 
a das marinas públicas, em 
breve a secretaria vai publi-
car um novo procedimento.

CIDADE ATRATIVA
“Este é um ano com os 

trabalhos sendo desenvol-
vidos de uma forma mais 
enfática, porque 2020 foi um 
ano diferente, mas não com 
menos trabalho”, afirma o 

secretário. “Com a pande-
mia, os projetos continua-
ram, e nós refletimos e con-
solidamos as parcerias entre 
o público e o privado. Por 
isso, 2021 será mais ágil.”

Outro ponto destacado 
pelo titular da Sepe é o fato 
de Brasília ser uma cidade 
atrativa para investimentos 
nessa área, inclusive por ter 
a quarta maior frota náuti-
ca do país. “Os empresários 
têm se manifestado posi-
tivamente, porque há uma 
confiança no governo lba-
neis Rocha, e nós temos um 
grande potencial turístico 
que precisa ser desenvol-
vido”, diz.

MARINAS PÚBLICAS
Neste primeiro momen-

to, serão desenvolvidos es-
tudos para duas áreas que 
ficam no Lago Sul e que já 
foram definidas pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação (Se-
duh) como locais para a im-
plantação de marinas.

A primeira área está lo-
calizada no Setor de Clu-
bes Esportivos Sul, próxi-
mo à Ponte das Garças, na 
altura da QL 8. A segunda 
fica na altura do Conjunto 
4 da QL 20.

Esses locais vão contar 
com edificação de suporte 
para as atividades da ma-
rina, com área molhada, 
vagas secas, atracadouro, 
rampa para barcos, áreas 
esportiva e social, restau-
rantes, área logística, ofici-
na, estacionamento, ponte 
de pedestres compartilha-
da com ciclistas, playgrou-
nd, quiosques para lan-
chonete e sanitários, entre 
outras estruturas.

“Quando foi aprovado 
o Masterplan desenvolvi-
do pela Seduh, a questão 

ambiental também já foi 
estudada”, informa o se-
cretário. “As áreas foram 
destinadas às marinas pú-
blicas de comum acordo 
com outras instituições que 
trabalham com a preserva-
ção, como o Iphan [Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional].”

O Masterplan é um pla-
nejamento que possibilita 
traçar diretrizes de ocupa-
ção futura da área. Inicial-
mente, é feito um diagnós-
tico do terreno, com estudo 
das legislações pertinentes, 
cruzamento com planos 
governamentais e avaliação 
do potencial da região. O 
planejamento é elaborado 
para áreas grandes, sempre 
que se deseja ter uma noção 
prévia de todo o projeto.

O PROCEDIMENTO
Podem participar do 

PMI pessoas jurídicas de 
direito privado, indivi-
dualmente ou em grupo. 
Essa primeira etapa do 
processo tem por objetivo 
a análise da documenta-
ção das empresas.

Concluída essa fase, as 
empresas consideradas ap-
tas poderão desenvolver os 
estudos para uma área de 
marina pública ou para as 
duas. O prazo para a entre-
ga do projeto é de até 120 
dias, a contar da publicação 
das empresas habilitadas 
no DODF.

Depois de escolhido o 
projeto vencedor, vem a 
fase de consulta e audiên-
cia públicas. Só então é que 
a licitação poderá ser pu-
blicada, dentro dos prazos 
previstos em lei. Confira 
mais informações sobre a 
documentação e o Edital de 
Chamamento Público.

com informações Da sepe

URBANISMO E LAZER

Divulgação/ Ag Brasília
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SSP
Cidadania e Justiça mobiliza ação 
para emissão de documentação civil 
básica de custodiadas da Unidade 
Penal Feminina de Palmas
Ao todo, 18 mulheres privadas de liberdade tiraram fotografias 3x4 na 
própria Unidade, com o apoio da Assessoria de Comunicação, que serão 
utilizadas para emissão de RG e CPF

Cerca de 15 produto-
res rurais do município 
de Almas, sudeste do 
Tocantins, receberam 
nessa quinta-feira, 18, 
o total de 1,5 mil alevi-
nos, que vão beneficiar 
63 famílias das comu-
nidades quilombolas 
Baião e Poço Dantas em 
parceria com o Institu-
to de Desenvolvimento 
Rural do Tocantins (Ru-
raltins). Em dezembro 
de 2020, os produtores 
rurais já haviam recebi-
do 5 mil alevinos que, no 
total, vão beneficiar 63 
famílias das comunida-
des quilombolas Baião e 
Poço Dantas.

O projeto Barragi-
nhas foi realizado ini-

cialmente com os ob-
jetivos de renovar o 
lençol freático, evitar o 
escoamento superficial, 
aumentar a infiltração 
da água no solo, umede-
cer baixadas e amenizar 
enchentes, por meio da 
contenção da água da 
chuva e de enxurradas. 
Inicialmente, pretendia 
evitar a erosão do solo e 
o assoreamento do lei-
to dos rios, bem como 
melhorar a recarga dos 
aquíferos subterrâneos. 
Com o tempo, os pro-
dutores rurais encon-
traram outra forma de 
se beneficiar com os re-
servatórios, iniciando a 
criação de peixes.

O custo médio de 

cada Barraginha foi 
de R$ 370 financiado 
pelo Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos 
(FERH). Atualmente, o 
Estado conta com mais 
de 4 mil Barraginhas na 
região sudeste, aten-
dendo os municípios 
de Santa Rosa, Chapa-
da da Natividade, Nati-
vidade, Rio da Concei-
ção, Almas, Dianópolis, 
Porto Alegre, Novo Jar-
dim, Ponte Alta do Bom 
Jesus, Taipas, Concei-
ção, Taguatinga, Auro-
ra, Lavandeira, Com-
binado, Arraias, Novo 
Alegre, Paranã e São 
Valério da Natividade.

Robson CoRRêa/
GoveRno do ToCanTins

RURALTINS

Meio Ambiente participa da 
entrega de alevinos para povoar 
Barraginhas na região de Almas

MELHORIAS
Hospital Regional de Paraíso 
recebe equipamentos novos

O Hospital Regional 
de Paraíso do Tocantins 
recebeu da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), 
na última semana, sete 
monitores e um arco ci-
rúrgico. Os equipamen-
tos irão auxiliar no aten-
dimento das demandas 
da Unidade Hospitalar.

“Um dos dias mais in-
críveis de se viver diante 
do serviço que atuamos. 
Recebemos também o 
intensificador de ima-
gem, já instalado e fun-
cionando”, explicou a di-
retora-geral do hospital, 
Leiliani Alves da Silva.

Os monitores foram 
instalados na ala Co-
vid-19 do hospital e a 
equipe da unidade hos-
pitalar já recebeu treina-
mento para utilização do 
arco cirúrgico.

UNIDADE HOSPITALAR
O Hospital Regio-

nal de Paraíso (HRPA) é 
uma unidade de porte 
II, sendo referência para 
16 municípios da Região 
de Saúde do Cantão, que 
compreende os muni-
cípios de Barrolândia, 
Monte Santo, Divinó-
polis do Tocantins, Ma-
rianópolis do Tocantins, 

Caseara, Dois Irmãos 
do Tocantins, Abreulân-
dia, Araguacema, Pug-
mil, Nova Rosalândia, 
Cristalândia, Lagoa da 
Confusão, Pium, Fáti-
ma, Oliveira de Fátima e 
Chapada de Areia.

saúde/GoveRno 
do ToCanTins

Lauane dos santos/Governo 
do tocantins - Toda pessoa 
tem o direito de exercer a 
sua cidadania. Tendo isso 
como princípio, a Secreta-
ria de Estado da Cidada-
nia e Justiça, por meio da 
Superintendência de Ad-
ministração dos Sistemas 
Penitenciário e Prisional, 
iniciou uma ação conjun-
ta para emissão de docu-
mentos de custodiadas da 
Unidade Penal Feminina 
de Palmas (UPF), na ma-
nhã desta segunda-feira, 
22. Ao todo, 18 mulheres 
privadas de liberdade tira-
ram fotografias 3x4 na pró-
pria Unidade, com o apoio 
da Assessoria de Comuni-
cação, que serão utilizadas 
para emissão de RG e CPF, 
em parceria com a Direto-
ria de Direitos Humanos e 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública (SSP).

Conforme Rízia Vieira, 
responsável pelo Departa-
mento de Assistência Social 
da Gerência de Assistên-
cia Educacional e Saúde ao 
Preso e Egresso, o primeiro 
passo para exercer a cida-
dania é a emissão dos do-
cumentos. “Para efetivar o 
trabalho de reintegração 
social, com inclusão em 
cursos profissionalizantes, 
ensino, trabalho e renda, 

é preciso ter os documen-
tos básicos e como mui-
tas entram na Unidade 
até mesmo sem certidão, 
essa ação se faz necessária 
para garantir que exerçam 
a cidadania e tenham seus 
direitos básicos resguarda-
dos”, afirmou.

A assistente social da 
UPF, Aline Glese Marçal, 
explicou que a demanda 
foi percebida durante as 
triagens feitas pela equipe. 
“Vimos que a maioria não 
tem a documentação bási-
ca e isso dificulta o acesso 
aos demais direitos e à rede 
de serviços socioassisten-
ciais. Além disso, dificulta 
na hora de inscrevê-las em 
programas educacionais. 
Por isso, esporadicamente 
fazemos o levantamento 
dentre as custodiadas para 
garantir a emissão de RG e 

CPF”, completou.
A.W.S.S., de 22 anos, 

perdeu seus documen-
tos há cinco meses, di-
ficultando o acesso aos 
serviços ofertados tanto 
dentro da Unidade quan-
to após finalizar o cum-
primento da pena estipu-
lada. “É ótimo pra mim, 
porque terei a segunda 
via da minha documen-
tação e vai facilitar para 
usar em cursos e estudos 
fora daqui”, afirmou.

As fotografias, tiradas 
com o suporte da equipe 
de assistência social e se-
gurança da UPF, serão en-
viadas para impressão pela 
Diretoria de Direitos Hu-
manos e, posteriormente, 
emissão da documentação 
pela SSP, ao serem solicita-
das via ofício pela direção 
da Unidade Penal.

Lauane dos Santos/Governo do Tocantins

Saúde/Governo do Tocantins
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POLÍCIA PENAL DE GOIÁS
Na última Sexta feira (19), 

tivemos uma rebelião no pre-
sídio de Aparecida de Goiâ-
nia, onde os detentos grava-
ram vídeos em tempo real. 
Tirando a situação de ter um 
telefone dentro da cela;  si-
tuação que não me assusta, 
pois sabemos que o sistema 
tem suas falhas em qualquer 
órgão público ou privado. 

A ação da polícia foi rápida, 
no comando do Governador 
Dr Ronaldo Caiado. “Bandido 
não dita ordem no meu es-
tado, sou o chefe da minha 
polícia”. Diz Caiado 

Ressaltamos a eficiência 
da polícia penal, no comando 
do Superintendente Jonathan 
que comandou a operação 
juntamente com o novo di-
retor Roberto Luís Lorenço; o 
Superintendente Jonathan fa-
lou com a impressa após o fim 
da rebelião, “não iremos aten-
der bandido, estamos aqui 
pra manter a ordem; sobre as 
gravações, no sistema a falhas 
que já estamos cientes pra to-
mar as providências de um 
equipamento mais moderno”. 

Parentes dos presos e até os mesmos fizeram vídeos dentro e fora do presídio, 
para chamar a atenção dos direitos humanos, mas se esquecem de chamar os 
mesmos na hora que vão matar, roubar, traficar, dentre outros delitos. 

Erros são cometidos e não devemos jogar a culpa nos governantes e sim nos 
policiar, celulares e drogas não entram sozinhos em presídios, na maioria das vezes 
os próprios parentes arriscam a liberdade na travessia de objetos não permitidos.

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

“Não importa o que as pessoas 
pensam, se você acredita que 
vale a pena, lute por isso”
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Classificados

Leia o Jornal Gazeta do Estado

gazetadoestado.com.br

Maria Divina Altomari, inscrito no CPF 521.235.371-87, torna 
público que requereu à SMMA – Superintendência Municipal 
de Meio Ambiente de Morrinhos – GO, a Licença Prévia/
instalação, para a atividade de Criação de Frangos para 
Corte - Avicultura, situada na Fazenda Faz Paraiso, núcleo 
Primavera, situada na Rod. GO 476 Zona Rural, Morrinhos 
- GO. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

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

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. 

com o lote 18, com 50,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com a Rua 5/A, 
com 50,00 metros, objeto da matrí-
cula n°. 89.503 do Registro de Imó-
veis da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado 
em 04 (quatro) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 20-A da 
Quadra C-02, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 05-A, com 10,00 
metros, pelo fundo com parte do lote 
18, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com a Rua 03, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 20-B, 
com 20,00 metros”, “Lote 20-B da 
Quadra C-02, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 05-A, com 10,00 
metros, pelo fundo com parte do lote 
18, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 20-A com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 20-C, 
com 20,00 metros”, “Lote 20-C da 
Quadra C-02, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 05-A, com 10,00 
metros, pelo fundo com parte do lote 
18, com 10,00 metros, pelo lado direito 

com o lote 20-B, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 20-D, 
com 20,00 metros” e “Lote 20-D da 
Quadra C-02, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás, com a 
área de 400,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 05-A, com 20,00 
metros, pelo fundo com parte do lote 
18, com 20,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 20-C, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 19, com 
20,00 metros”, conforme planta e me-
morial descritivo, que fazem parte inte-
grante da Certidão Municipal de Apro-
vação do Parcelamento expedida em 
11/01/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021000322. 
Para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 03 
(três) dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da data da 
última publicação, tudo nos termos do 
artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os in-
teressados que JOAQUIM 
PEDRO GOMES DA CRUZ, 
filiação: Valentino Gomes da 
Cruz e Felipa Mendes San-
tigo, guarda patrimonial, 
CI-6724165-PC/GO e CPF-
068.117.361-00 e seu cônju-
ge: NOEMIA E SILVA CRUZ, 
filiação: Tharcilio e Silva e Ger-
sonita Maria da Silva, servidora 
pública, CI-883.574-SSP/DF 
e CPF-357.698.661-87, am-
bos brasileiros, casados sob 
o regime da comunhão de 
bens, anterior a vigência da 
Lei 6.515/1977, residentes e 

domiciliados em Águas Lindas 
de Goiás-GO, depositou nesta 
serventia os documentos ne-
cessários exigidos pelo artigo 
18 da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEM-
BRAMENTO do imóvel deno-
minado Lote 20 da Quadra 
C-02, situado no loteamen-
to denominado MANSÕES 
VILLAGE, nesta cidade, com 
a área de 1.000,00m². Con-
frontando pela frente para a 
Rua 03, com 20,00 metros, 
pelo fundo com o lote 19, com 
20,00 metros, pelo lado direito 

EDITAL DE PREGÃO N° 003/2021 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 003/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPAMERI-GO, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 07.777.639/0001-27, com sede na cidade 
de Ipameri-Go, à Avenida Pandiá Calógeras n° 84, centro, Palácio Entre Rios,  torna 
público para conhecimento de interessados, que fará licitação na modalidade pregão 
(presencial) para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo proposta de menor preço POR 
ITEM, no dia 09 de março de 2021 às 09h00min, no auditório Oedi Silva,  no Prédio da 
Prefeitura Municipal, Palácio Entre Rios, tendo por objeto Futura e eventual aquisição 
de MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS para atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde de Ipameri.  De acordo com as normas da Lei Federal 
nº 10.520/02, subsidiária a 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
123/2006 e especificações do anexo I do edital normativo.   

O edital estará à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, 
em horário de expediente (de segunda a sexta das 8:00h as 17:00h), site (www.
ipameri.go.gov.br) ou pelo fone (64) 3491 6000.

Prefeitura Municipal de Ipameri-GO, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2021.

TIAGO MARTINS DA SILVA
Pregoeiro 
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Bianca decide ir embora e 
frustra Duca. Pensando em 
se aproximar de Bianca, João 
sugere que Dandara convide 
Gael e suas filhas para jan-
tar. Gael se descontrola ao 
ver uma foto de Ana com 
René no quarto de Karina, 
e Bianca desconfia. Tomtom 
aconselha Pedro a compor 
músicas de amor. Jeff beija 

Mari para enganar Lincoln. 
Bianca brinca com João que 
eles serão irmãos, e Pedro 
implica com o amigo. Duca 
se desculpa com Bianca. 
Marcelo e Delma namoram. 
Karina se irrita ao ver Pedro 
na casa de Dandara. Bianca 
e João se aproximam. Bete 
descobre que Sol dormiu 
durante uma prova. 

Malhação “Sonhos”

Flor do Caribe

Gênesis

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Manolo decide ficar em 
Vila dos Ventos. Lindau-
ra sugere que os ciganos 
fiquem acampados em um 
terreno próximo ao sítio de 
Veridiana. Cassiano e os te-
nentes conseguem assum-
ir o comando do voo sem 
que Dionísio perceba. Hélio 
desconfia de Castro, quan-
do o advogado avisa que 
foi contratado por seus pais 

para defendê-lo. Juliano se 
oferece para ajudar Natália 
com seu projeto de pesqui-
sa. Dionísio é algemado e 
Cassiano avisa que ele irá 
para a cadeia. Alberto tem 
um surto e é internado em 
uma clínica psiquiátrica. 
Cassiano diz a Dionísio 
que ele será levado para a 
Alemanha para pagar pelos 
crimes que cometeu.

Tancinha tenta acalmar 
Beto. Apolo garante que 
descobrirá o que aconteceu 
com ele na noite anterior ao 
seu casamento. Felipe afir-
ma a Jéssica que provará a 
inocência de Shirlei. Guido 
desconfia que Vitória tenha 
armado contra Shirlei. 
Carmela sente medo de 

Adônis. Beto pede Tancinha 
em casamento. Leozinho 
organiza sua fuga com 
Fedora. Safira e Lucrécia 
seguem Agilson. Tancinha 
avisa que se casará com 
Beto e Apolo fica arrasado. 
Giovanni leva Camila para 
fazer trabalho voluntário 
em uma igreja. 

Kissare é socorrido. Kis-
sare é operado. Amat sai 
a procura de Abrão. Gurik 
pede a mão de Danina a 
Sharur. Morabi se preocu-
pa ao saber que a cirurgia 
de Kissare foi bem suce-
dida. Sunuabum arma um 
plano contra a família do 
rei. Abrão é encontrado. 

Ele desafia o príncipe. Mo-
rabi tenta silenciar Kissare. 
Amat enquadra Nadi. Mo-
rabi não consegue realizar 
seu plano contra Kissare. 
Hasabia não se conforma 
com a atitude de Nidana 
contra Terá e Amat. Amat 
fica aliviada ao desabafar 
com Nadi.

Rubinho encontra com 
Carine. Dedé e Bibi estra-
nham a demora de Rubin-
ho. Caio e Jeiza celebram 
sua viagem. Alan e Érica 
visitam Abel e Nazaré, e o 
treinador explica que não 
conseguiu avisar a Jeiza 
sobre Zeca. Ruy confron-
ta Ritinha. Simone conta 
a Ivan que Cláudio voltará 
para o Brasil. Irene provo-
ca Joyce. Bibi descobre 
que Rubinho mentiu. 
Jeiza vai ao encontro de 
Zeca. Abel revela a Cibele 

que Ritinha é bígama. 
Cibele tenta subornar a 
família de Zeca, e Abel 
e Nazaré repreendem a 
menina. Jeiza afirma a 
Zeca que ele precisa rev-
elar tudo o que sabe à 
polícia. Silvana perde no 
jogo, e Dita teme a reação 
do agiota. Edinalva plane-
ja a fuga de Ritinha para 
o Pará. A polícia avisa a 
Caio que descobriram o 
paradeiro de Rubinho. Ci-
bele conta a Ruy e Eugê-
nio que Ritinha é bígama.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

O professor perguntou 
para Joãozinho:

- Joãozinho, quem nasce na Bahia é?
- Baiano!

- Quem nasce em Minas Gerais?
- Mineiro!
- E quem nasce no Rio?
- Peixe!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Que tal arrasar com um 
cardápio especial de verão?

Os dias quentes de 
verão já estão entre nós, 
e nestes dias queremos 
mais leveza em tudo que 
fazemos. Com nossa ali-
mentação não seria di-
ferente, nada melhor do 
que saborear pratos leves 
e trazem refrescância para 
o nosso dia a dia. Prepa-
ramos um menu rechea-
do de ingredientes leves e 
saborosos, para que você 
prepare um delicioso al-
moço com tudo de melhor 
que tem na época mais 
quente do ano. O cardápio 
especial possui entrada, 
prato principal e sobre-
mesa dos chefs Henrique 
Escábia, consultor da Sa-
bor das Índias, Melchior 
Neto do Gema Restauran-
te e Dani Faria Lima.

INGREDIENTES
400g de Filé de Peixe 
Branco de água salgada 
ou doce - (Namorado, 

Robalo, Tilápia, Saint 
Peter ou Salmão)
½ cebola roxa cortada 
em cubos pequenos
1 xícara (café) de azeite 
extra virgem
1 colher (sopa) de 
coentro picado
2 colheres (sopa) de 
cheiro verde picado
Suco de 3 limões
Suco e casca de 1 limão 
siciliano
1 colher (café) de Patê 
de Pimenta Habanero
Sal

MODO DE PREPARO
Corte o peixe em cubos 
pequenos e coloque em 
uma tigela, acrescente 
a cebola roxa picada, 
o azeite e as ervas 
frescas picadas. Com 
um descascador de 
legumes, retire a casca 
do limão siciliano (sem 
a parte branca), pique 
e misture ao peixe. 
Coloque o patê de 
pimenta habanero, o sal 

e o suco dos limões. 
Misture bem e deixe 
na geladeira por uns 

15 minutos. Sirva com 
chips de batata doce, 
torradinhas ou salada.

 SORBET DE BANANA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

GRAVATINHA DE VERÃO

INGREDIENTES
400g de peito de frango 
cozido e desfiado
250g de macarrão tipo 
gravatinha
100g de morangos 
fatiados
100g de queijo de cabra 
bolinha
2 limões

50g de coentro picado
2 colheres (sopa) de 
azeite
Sal e pimenta do reino 
a gosto

Modo de fazer:
Em uma panela 
com água fervendo 
coloque o macarrão 

para cozinhar, 
seguindo sempre o 
tempo de cozimento 
recomendado na 
embalagem. Em 
uma tigela coloque 
o frango desfiado e 
tempere com o azeite, 
limão, coentro sal e a 
pimenta, acrescente 

os morangos fatiados 
e reserve. Quando o 
macarrão estiver cozido 
escorra a água 
e passe ele 
por água fria 
para interromper 
o cozimento. 
Misture o macarrão 
com o frango e sirva.
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PODERAIN
LÃARRIADA

TEORARN
RETIMOT

MALDIZENTE
NUTGNF

INCONSTANTE
IOUTROR

CAPIMATOR
OTICOANA

IMPERATRIZ

Carnívoro
aquático

de hábitos
noturnos

Oscar
Niemeyer:
projetou o
Ibirapuera

A maior
região

brasileira
(abrev.) 

(?) Veneto,
rua no

centro de
Roma

A obsessão
de

Ricardo III
(Teatro)

A cúbica
possui o
índice 3
(Mat.)

(?) Maiden,
atração

do Rock in
Rio 2019

Principal
produto

da ovino-
cultura

Descar-
regada

(bateria)

(?)
Delicious,
variedade
de maçã

Cidade
Estado da

Grécia
Antiga

(?) dou-
rado, ma-
terial de
bijuterias

El. comp. 
de "onis-
ciente":
"tudo"

Agência
Nacional
de Águas

(sigla)

Base de pesquisas da
Marinha do Brasil na

AntártidaMetralha-
dora israelense

Decisão em instância
superior (jur.)

Marca do
fundamentalismo

Escritor de
"Os Mise-

ráveis"
Pacto

Proibição
na luta 
de judô

Letra do
logotipo

do Twitter
Tecido de

roupas
hospita-

lares des-
cartáveis

Vocábulo 
que origina

outro
Pesar

"Tom" de
um texto

Que difama
as pessoas

Noz, em
inglês

Volúvel;
instável

Pronome
indefinido

Gênero
musical

Relativo a orelha

Título de Josefina, 1a

esposa de Napoleão

Desaparecer

(?) das Garrafadas, 
episódio que contribuiu para o

fim do Primeiro Reinado 
(Hist. BR)

"Getulio",
em FGV
Prestar
atenção

Filtra

Profissão
de Viggo 

Mortensen

3/nut — red — tnt. 4/iron. 5/étimo.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Estranha criatura é 
o homem, não pede 

para nascer, não 
sabe como viver 

e não quer morrer.

O foco fica no 
desenvolvimento 
em família. O céu 
colabora com in-

vestimentos direcionados à 
família, promovendo novas 
ações domésticas. É preciso 
tomar consciência das no-
vas percepções que cercam 
o seu passado.

É um dia ótimo 
para desenvol-
ver novas ideias, 
estudos e via-

gens. Um novo contato, ou 
mesmo um convite, vem 
para trazer novos movi-
mentos. É importante estar 
aberto e desperto para apro-
veitar as oportunidades.

É um dia ótimo 
para renovar as 
formas de gan-

hos. O céu também pode 
trazer excelentes convites e 
oportunidades profissionais. 
Dedique o dia a permitir a en-
trada de novas experiências 
profissionais, que trarão re-
sultados financeiros positivos.

Hoje é um dia 
maravi lhoso 
para promover 

atividades que colaboram 
com o seu desenvolvimen-
to. É importante inovar 
cem por cento e fazer a 
diferença. O céu pede ou-
sadia, empreendedorismo 
e mudança.

Haverá a oportu-
nidade de obter 
uma percepção 

mais profunda, com foco 
em segurança para inovar e 
assumir uma nova dinâmi-
ca profissional ou de estilo 
de vida. É preciso promo-
ver o autoconhecimento e a 
autoconfiança diariamente. 

Os projetos es-
tão ganhando 
forma e será 

preciso ficar desperto para 
alavancar as suas ideias e 
os seus projetos. Os amigos 
ou um grupo de pessoas o 
ajudam a liderar as ideias 
com sucesso. Agora é preci-
so tomar as decisões certas.

O céu traz convi-
tes profissionais 
e também deixa 

em destaque a sua imagem e 
as suas metas. É preciso ter 
coragem para guiar todos os 
seus projetos, gerando novos 
movimentos. Mudar o curso é 
necessário para conquistar o 
crescimento almejado.

É um dia ótimo para 
ampliar o seu cam-
po de visão sobre 

as possibilidades, principal-
mente no relacionamento ou 
em parcerias. Os caminhos 
estão abertos, mas é essen-
cial ampliar o seu campo de 
visão. Estudos e viagens fi-
cam em destaque.

Uma nova tomada 
de decisão traz re-
novações em sua 

rotina de trabalho ou em seu 
estilo de vida. É preciso atuar 
de uma forma diferente com 
recursos compartilhados e 
com bens materiais. Reflita 
sobre as renovações e a ne-
cessidade de desapego.

É um dia muito 
positivo para o 
relacionamento. 

Se estiver numa relação, é um 
momento para renovar total-
mente a troca e o estilo de 
vida. Mas o céu também co-
labora com a entrada de uma 
nova pessoa em sua vida. É 
uma nova fase a dois.

É um dia promissor 
para desenvolver 
todo o seu potencial 
no trabalho. Se o 

seu desejo é renovar a sua atua-
ção no trabalho, não hesite em 
dar novos passos. Se estiver 
em busca de uma nova oportu-
nidade, esteja desperto, porque 
o caminho está propício.

É um bom dia para 
promover liberda-
de e ações que 

intensifiquem o autodesen-
volvimento. O céu favorece o 
desenvolvimento dos filhos, 
o lazer, o namoro e o seu 
bem-estar. Você se sentirá 
disposto a conduzir os planos 
de uma nova maneira.

Peanuts
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