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Pastor Malafaia está com Covid-19 
e não irá mais orar com Bolsonaro

PÁGINA 05

ENFRENTAMENTO

Ações das Forças de Segurança 
realizadas no interior do Estado têm 
resultados positivos

“Tenham o reconhecimento do Governo de Goiás”, 
diz Caiado ao aplicar vacina contra Covid-19 nos 
primeiros membros das forças de segurança pública

GRUPO PRIORITÁRIO

Profissionais que atuam na linha de frente no Estado serão imunizados dentro de quatro semanas, prevê secretário de 
Segurança Pública, Rodney Miranda. “Nossas forças de segurança e o salvamento foram duramente penalizados com 
percentual de contaminação”, destaca governador ao lembrar que, nessa primeira fase, serão vacinados 1.250 servidores da 
ativa na capital e 5 mil em todo Estado. Titular da Saúde, Ismael Alexandrino fala em avançar grupos prioritários para incluir 
trabalhadores da educação
Júnior Guimarães

Governador Ronaldo Caiado vacina integrantes das forças de segurança contra Covid-19: todos profissionais da ativa recebem primeira dose em até quatro semanas

CEB DISTRIBUIÇÃO

Desconto de até 30% 
para contas vencidas 
há mais de seis meses

Divulgação
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O objetivo é conscientizar e orientar professores quanto aos diversos 
recursos disponíveis na AVAH

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Enfrentamento 

O comércio em Goiânia 
volta a funcionar no reve-
zamento 14x14, a partir de 
amanhã, quarta-feira (31). 
A decisão veio após reunião 
do prefeito Rogério Cruz, 
com representantes do Go-
verno de Goiás, Câmara 
Municipal de Vereadores e 
setor produtivo.

Marketing
A política de marketing 

digital é a arte de explorar, 
principalmente, enganar os 
internautas. Infelizmente 
tem muita gente que ainda 
acredita nas promoções de-
sonestas do Instagram. Perfis 
oferecem cursos 100% grátis 
ou soluções milagrosas que 
não passam de iscas. 

Vergonha!

O prefeito de Inhumas, 
João Antônio Ferreira 
(PSD), enviou projeto de 
lei para a Câmara Munici-
pal da cidade concedendo 
reajuste de 5,19% nos salá-
rios dos servidores. 

Aumento
O aumento beneficia, in-

clusive, o próprio pagamento 
do prefeito e dos vereadores. 
O salário do chefe do execu-
tivo inhumense é de quase 
R$ 22 mil. 

Em Inhumas 
Enquanto os políticos da 

cidade aprovaram seus salá-
rios, pacientes com covid-19 
recebem oxigênio em salas 
improvisadas e até na capela 
da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de Inhumas. 
O município declarou situ-
ação de calamidade pública 
na saúde há 10 dias.

Pedido
Faça sua parte. Se não for 

importante, não saia de casa. 
Se for sair, se proteja. Quan-
do chegar sua vez, se vacine. 
Ajude nossos país a ter uma 
política social mais justa. 

H1N1 
O titular Ismael Alexandrino, da Saúde Estadual, afir-

mou que a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 
deve começar no próximo dia 14 de abril, em Goiás. Pelo 
planejamento, a imunização contra a covid-19 deve 
acontecer de forma simultânea.

De volta à Natureza 
A ambientalista e bom-

beira civil, Carla Moreira, 
comemora a devolução que 
aconteceu na sexta-feira 
(26) de 47 animais silvestres 
aos seus respectivos habi-
tats, na APA do Encantado. 
Os bichos foram resgatados 
em situações de vulnerabi-
lidade, passaram por reabi-
litação e agora respiram o ar 
puro da natureza. 

A política é feita para bene-
fício coletivo, não pessoal”, 

Lissauer Vieira

Goiânia edificada sobre a Rocha 

Impressionante como há muitos que estão 
torcendo para que as mudanças na gestão mu-
nicipal não deem certo. Independentemente 
dos ventos agouros que sopram, o prefeito Ro-
gério Cruz segue firme com dedicação a vistoriar 
obras, fazer acordos necessários, traçar decretos 
sensatos e acima de tudo: continuar edificando 
Goiânia sobre a rocha. 

Prefeito do diálogo e do bom-ouvir, recebe 
todos os representantes de diversos segmentos 
em seu gabinete, pensando na melhor forma de 
flexibilização responsável em equilíbrio com a 
saúde pública. Cruz deveria se chamar Rocha, 
Rogério Rocha. Aquele que está edificado nos 
altos montes. 

Cruz age contrário ao homem sem cautela 
que se deixa impressionar pelo terreno nivelado 
que não precisa de preparo, sem se dar conta que 
a areia é traiçoeira. Por contraste, o prudente pre-
feito pensa no futuro, nos ventos, nas inundações 
e tem escolhido o terreno pedregoso, apesar de 
tal terreno requerer muito preparo e trabalho.

Ao Rogério Rocha não vai faltar tempestades 
e períodos de dificuldade. No entanto, o resul-
tado da reconstrução política da capital justifi-
ca sua decisão na escolha do terreno. A casa é 
o símbolo da vida. E a vida deve ser edificada 
com bom senso, considerando o futuro do 
presente, e não apenas o presente do indicativo 
da nossa cidade. 
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Jogadas rápidas 

n O jornalista Mario Sergio Conti, colunista da Folha de S. 
Paulo, sugeriu que a “nata militar” do Brasil poderia remo-
ver o presidente Jair Bolsonaro.
n O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) pediu 
demissão na manhã de ontem, segunda-feira, 29. 

GOIÂNIA

IMUNIZAÇÃO

Educação abre inscrições de 
formação para plataforma digital

Continha aplicando 1ª dose a 
partir de 66 e 2ª dose para 77 anos

Adriene BAstos - A Secre-
taria Municipal de Edu-
cação (SME), por meio 
da Gerência de Inovação 
e Tecnologia Educacio-
nal (Gertec) e do Núcleo 
de Tecnologia Educa-
cional (NTE), abriu ins-
crições a partir desta 
segunda-feira (29/3), 
para a formação “Jorna-
da AVAH: explorando os 
recursos disponíveis”. 
Os encontros serão reali-
zados por meio de web-
conferências, utilizando 
as ferramentas de comu-
nicação Zoom, Meet ou 
Teams para transmissões 
sincronizadas.

A Jornada tem por 

objetivo sensibilizar, 
motivar, conscientizar e 
orientar os professores 
das instituições educa-
cionais quanto ao uso 
de recursos disponíveis 
na plataforma, oferecen-
do subsídios teóricos e 
metodológicos no coti-
diano educacional, que 
possibilitem escolher as 
opções que melhor se 
adequam à sua realidade.

Serão 6.500 vagas em 
150 turmas, agrupadas 
por etapas: Educação In-
fantil, Ciclo da Infância, 
Ciclo da Adolescência e 
Eaja. Cada uma terá du-
ração de duas horas a três 
horas e não será emitido 

certificado de participa-
ção.Podem participar, 
professores regentes e 
coordenadores pedagó-
gicos e para se inscrever 
basta acessar o Sistema 
de Eventos da SME.

SOBRE O AVAH
O Ambiente Virtual 

de Aprendizagem Híbri-
do (AVAH) é a principal 
ferramenta de aulas re-
motas da SME. Através 
da plataforma são dis-
ponibilizadas atividades 
pedagógicas, permitindo 
o acompanhamento con-
tínuo da aprendizagem 
dos educandos durante 
a pandemia de Covid-19.

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, continuará apli-
cando a primeira dose da 
vacina contra Covid-19 em 
idosos acima de 66 anos e 
abre a vacinação da segun-
da dose em idosos acima 
de 77 anos. O atendimento 
será das 8h às 17h.

Ao todo, a Prefeitura de 
Goiânia continua disponi-
bilizando 25 pontos de vaci-
nação, sendo quatro drives 
(PUC – Área 1, Shopping Cer-
rado, Shopping Passeio das 
Águas e Estádio Serra Dou-
rada) e 21 fixos (7 escolas, 13 
unidades de saúde do mu-
nicípio e no Espaço Sinta-se 
Bem Unimed).

O atendimento a pedes-
tres nas escolas, unidades 
de saúde e Unimed será 
por agendamento realizado 
pelo aplicativo “Prefeitura 
24 horas”, o objetivo é evitar 
aglomerações. Já os drives 
vão atender a demanda es-
pontânea. Nas duas situa-

ções o idoso precisa apre-
sentar cópia do RG, CPF e do 
comprovante de endereço. 
Quem for tomar a segunda 
dose precisa levar o com-
provante da primeira.

Balanço da vacinação em 
Goiânia (atualizado às 17h35 
de 29/3/21):

Primeira Dose
n Trabalhadores da saúde: 
52.518
n Idosos de ILPIs: 809
n Idosos acamados: 3.740

n Demais idosos (acima de 66 
anos): 100.324
Total de idosos: 104.873
Total 1ª dose: 157.391
Segunda Dose
n Trabalhadores da saúde: 
29.872
n Idosos de ILPIs: 779
n Idosos acamados: 2.527
n Demais idosos (a partir de 80 
anos): 22.595
Total de idosos: 25.901
Total 2ª dose: 55.773
Total Geral Vacinação 
Goiânia: 213.164

sirlene MendonçA



Terça-feira, 30 de março de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3Geral

n Marco Aurélio
Siga:

St
aff

Staff
Staff Estado

Estado G
az
et
a

Gazeta

Gazeta
Gazeta Empresa

Empresa Política

Política

Responsabilidade

Responsabilidade

Responsabilidade

CONTÁGIO COVID 19

n Brasil chega a 312 mil mortes em 12.534.688 casos confirmados até o fecha-
mento dessa matéria. Com novos dados sobre a pandemia, o Brasil  segue como 
o segundo com maior número de óbitos e o terceiro em infectados pelo COVID 
19 no mundo. 
n O país atualmente é o líder em acréscimos de mortes diárias, e casos de in-
fectados no mundo.
n O isolamento ainda é primordial neste momento, porém, por outro lado o 
lockdown precisa ser reavaliado, pois a economia sofre diante do contágio. 
n A nova variante do coronavírus  tem preocupado os médicos e cientistas pelo 
alto potencial de transmissão.
n Os sintomas da doença,  são similares aos do vírus inicial,  febre, tosse, dor 
de garganta, fadiga e dores musculares; a nova cepa é diferente principalmente 
na questão do paladar e olfato, onde menos pessoas com teste positivo perdem 
estes sentidos.
n Esta nova variante apresenta uma carga viral mais alta, o que pode resultar 
em uma infecção mais disseminada dentro do corpo.

CIDADANIA 

n Governo Federal e Ministério da Cidadania programam distribuição nacional de ali-
mentos para famílias em situação de emergência devido a pandemia do coronavírus. 
n Os alimentos devem ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social, 
a distribuição de cestas básicas acontecerá nos locais decretado em  situação de 
emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal.

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

“Não aguarde inspiração 
nem atenção de outras 
pessoas: só você pode 
melhorar sua vida!”.

SECOM/GO - Integrantes 
ativos das forças de segu-
rança pública que atuam em 
Goiás começaram a se vaci-
nar contra a Covid-19 nesta 
segunda-feira (29/03). “A 
data de hoje é extremamente 
importante pra mim. É mais 
um passo para dizer àqueles 
que estão na linha de frente: 
tenham o reconhecimento 
do Governo de Goiás”, disse 
o governador Ronaldo Caia-
do durante visita à estrutura 
montada na Academia da 
Polícia Militar, em Goiânia. 
Ele estava acompanhado da 
presidente de honra da Or-
ganização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e coordenadora 
do Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado.

O governador, que tam-
bém é médico, foi o respon-
sável por aplicar a primei-
ra dose em oito integrantes 
das forças de segurança que 
agora pertencem ao grupo 
prioritário da vacinação no 
Estado: o policial militar te-
nente Eliezer Augusto Neto 
Siqueira, o policial federal 
Mário Ribeiro, o policial civil 
Haroldo Neiva Moreira Filho, 
o guarda civil metropolitano 
Carlos Antônio Cordeiro, o 
policial penal Jânio Carmo 
da Silva, o policial rodoviário 
federal Newton Moraes, o pe-
rito criminal Nikolas Chris-
topher Charalabopoulos e o 
bombeiro militar 2º tenente 
Jales Alves Soares.

O policial penal Jânio 
Carmo, que tem 51 anos e é 
lotado no Grupo de Opera-
ções Penitenciárias, afirmou 
ter ficado com as esperanças 
renovadas após receber a pri-
meira dose da vacina. “Bem 
mais animado agora”, disse 
ao lembrar das dificuldades 
enfrentadas até aqui. “Muitos 
colegas ficaram doentes. Uns 
com sintomas mais leves e 
outros, como o Rodolfo, vie-
ram a falecer. Não esqueço 
isso. É muito ruim ver cole-
gas e familiares passando por 
isso”, lamentou. 

Caiado lembrou que a 
imunização das tropas foi 
aprovada pelo Centro de 
Emergências de Goiás (CO-
E-GO). A inclusão delas ao 
grupo prioritário considerou 
um estudo da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(SSP) sobre o grau de expo-
sição desses profissionais. 
Segundo os dados atualiza-
dos pela SSP na última sex-

ta-feira, 26/03, desde o início 
da pandemia 4.295 já foram 
acometidos pela Covid-19. 
A taxa de contágio é supe-
rior a 18%, quase o triplo se 
comparada com a população 
em geral. “Nossas forças de 
segurança e também o sal-
vamento foram duramente 
penalizados com percentual 
de contaminação e, infeliz-
mente, o número de óbitos 
chegou a 47”, ressaltou o go-
vernador.  Serão contempla-
dos com a vacina os servi-
dores da ativa com mais de 
51 anos. O titular da SSP-GO, 
Rodney Miranda, informou 
que essa primeira fase deve 
imunizar 1.250 profissionais 
na capital e cerca de 5 mil em 
todo o Estado. Já os servido-
res da reserva serão vacina-
dos no calendário normal. 
“A prioridade, aqui, é para 
aqueles que estão na linha 
de frente do enfrentamento 
tanto da violência quanto da 
pandemia”, relatou. A previ-
são é concluir a aplicação da 
primeira dose neste grupo 
em até quatro semanas. 

A superintendente da 
Polícia Federal, Cassandra 
Ferreira Alves, classificou 
essa inclusão das forças de 
segurança ao calendário 
de imunização como uma 
“vitória coletiva”. “Estáva-
mos com um peso enorme 
de permanecer em ativida-
de. Não é possível realizar 
trabalho de casa, por tele-
fone, por computador, a 
gente precisa estar na rua, 
nossas equipes são mobi-
lizadas constantemente.”

A resolução n° 030/2021, 
da Coordenação da Comis-
são Intergestores Bipartite do 
Estado de Goiás (CIB), prevê 
a reserva de 5% do quanti-
tativo de imunobiológicos 
contra Covid-19 recebidos 
pelo Estado para a vacinação 
das forças de segurança. O 
secretário da Saúde, Ismael 
Alexandrino, garantiu que a 
ação não vai interferir no an-
damento do calendário para 
idosos. “Ninguém será pre-
judicado. Goiânia, por exem-
plo, já conseguiu abaixar para 
66 anos de idade e, se Deus 
quiser, vamos abaixar dia a 
dia até chegarmos a 60 nos 
próximos 15 dias”, salientou. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS
Ismael pontuou que as 

ações do Estado seguem o 
Plano Nacional de Imuniza-
ção. “Obviamente que, a de-
pender da dinâmica da socie-
dade, [os grupos prioritários] 
são pautados na nossa Co-
missão de Gestores Bipartite, 
e aí acontece a deliberação e 
a votação”, explicou. No caso 
das forças de segurança, hou-
ve uma prioridade devido ao 
alto grau de contaminação, 
como já explicado no estudo 
feito pela SSP-GO. 

Ismael confirmou a pos-
sibilidade de incluir outras 
categorias aos grupos priori-
tários de vacinação contra a 
Covid-19. É o caso dos servi-
dores da educação. “Nós en-
tendemos, assim como a Or-
ganização Mundial de Saúde 
preconiza, que a atividade de 
educação deve ser a última a 
ser fechada e a primeira a ser 
aberta”, ponderou. “Nós pre-
cisamos abrir as escolas em 
alguma porcentagem e, para 
que isso aconteça, é funda-
mental que os professores es-
tejam imunizados”, declarou. 

“Assim que terminarmos 
essa força-tarefa, das forças 
de segurança e salvamento 
que já estão na rua, teremos 
condição de votar uma pro-
porcionalidade para os pro-
fessores, porque eles vão se 
expor também, vão voltar 
suas atividades e só estare-
mos seguros quando todos 
estiverem seguros”, concluiu 
o secretário da Saúde.

Também estiveram pre-
sentes o secretário de Estado 
da Casa Militar, coronel Luiz 
Carlos de Alencar; o superin-
tendente interino da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
Luiz Fernando Sanches;  o 
comandante-geral da Polícia 
Militar de Goiás, coronel Re-
nato Brum dos Santos; o co-
mandante do Corpo de Bom-
beiros do Estado de Goiás, 
coronel Esmeraldino Jacinto 
de Lemos; o diretor-geral da 
Administração Penitenciá-
ria (DGAP), tenente-coronel 
Franz Augusto Marlus Ras-
mussen Rodrigues; o dele-
gado-geral da Polícia Civil 
(DGPC),  Alexandre Pinto 
Lourenço; o superintendente 
da Polícia Técnico-Científica 
(SPTC), Marcos Egberto Bra-
sil de Melo e o comandante 
da Guarda Civil Metropolita-
na de Goiânia (GCM), Wellin-
gton Paranhos Ribeiro.

Júnior Guimarães

“Tenham o reconhecimento do Governo 
de Goiás”, diz Caiado ao aplicar vacina 
contra Covid-19 nos primeiros membros 
das forças de segurança pública
Profissionais que atuam na 
linha de frente no Estado 
serão imunizados dentro 
de quatro semanas, prevê 
secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda

GRUPO PRIORITÁRIO
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Hoje, das 19h às 20h20, o Senac Goiás, por meio do 

programa Senac Infinite, promove o simpósio/webinar 
Forum Women-Tech 2021 – Empreendedorismo de Em-
presárias Goianas, com a participação de quatro empre-
endedoras e representantes do Ecossistema de Inovação 
de Goiás. O evento é gratuito, com transmissão pelo canal 
da instituição no YouTube (youtube.com/senacgo). Ao 
final do evento, os participantes receberão um certificado, 
emitido pela Faculdade Senac.

2. A CEO do Hub do Cerrado, Silvana Oliveira; a supe-
rintendente de Inovação Tecnológica do Governo de Goi-
ás, Lidiane Abreu; a CEO do Orchestra Innovation Center, 
Nathalia Secco, e a fundadora da startup Cuido Sim e con-
sultora do Sebrae, Gabriella Gonçalves Bezerra, são as de-
batedoras e farão relato sobre o cenário e as oportunidades 
para mulheres goianas que têm interesse em empreender 
e participar de startups e empresas de tecnologia.

Sangue novo na Comurg
Pelo andar da carruagem e já meio caminho andado, 

o nome acertado para pilotar a Comurg, será mesmo, 
Luan Deodato Machado Alves, filho do vereador Clécio 
Alves, autor da indicação ao prefeito Rogério Cruz. Luan 
tem tudo para desempenhar com eficiência a Comurg, 
com a vantagem de ser jovem e trazer novas ideias para 
comandar a tão cobiçada pasta. Torcer para que seja um 
dos grandes acertos de Prefeito no seu secretariado.

Vitrine

ANIVERSARIANTE 
DO DIA 
Hoje o dia é todo 
dela: Alda Janaina 
Ferreira Vicente, 
dos quadros do 
Centro Médico, 
da Comurg, por 
mais um ano de 
vida bem vivida. 
Em tempo de 
pandemia, o coro 
de parabéns será 
apenas com o 
marido, os pais, 
a sogra e a titular 
desta coluna, que 
é sua tia, regado 
com comes e 
bebes da cafeteria 
e confeitaria 
Poema Café

Arquivo pessoal

n VOCÊ SABIA? 
O Flavonóides e 
beta-caroteno na 
beterraba ajudam no 
funcionamento do 
fígado.
n CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO - O 
Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) 
prorrogou por tempo 
indeterminado o prazo 
para renovação da 
carteira nacional de 
habilitação vencida a 
partir de 1° de março, 
atendendo à demanda 
do Governo de Goiás, 
apresentada pelo 
Detran Goiás.
n ESPAÇO PARA 
ARTISTAS - A RBC 
FM em parceria com a 
Secult Goiás amplia o 
espaço dedicado aos 
artistas da terra em 
sua programação. A 
emissora de frequência 
modulada da Agência 
Brasil Central (ABC) 
passa a incluir, em sua 
programação, inserções 
diárias de depoimentos 
de músicos goianos, 
falando a respeito 
de seu trabalho, 
composições, carreira 
e além de divulgar suas 
lives, espetáculos e 
shows, e em seguida, 
tocando a sua música.

Arquivo

ANETENADAS 
Arquiteta Claudia Oliveira e a empresária de moda, Silvinha 
Umbelino, leia-se Manga Rosa, ilustram a coluna neste 
penúltimo dia do mês das mulheres. Elas têm o ritmo das 
grandes mulheres que movimentam a sociedade

Divulgação

n OVO COM TOQUE 
DE CERRADO - Está 
disponível nas redes 
sociais da Marajoara 
Laticínios uma receita 
de ovo de Páscoa, de 
colher recheado com 
brigadeiro de barú, 
assinada pela criativa 
chef Adriana Gomes. O 
youtuber e humorista 
Jacques Vanier, estrela 
da marca, é quem 
ensina o passo a 
passo dessa delícia de 
Páscoa, com um toque 
do cerrado
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CEB DISTRIBUIÇÃO

Desconto de até 30% para contas 
vencidas há mais de seis meses
Consumidor ainda poderá escolher se vai pagar à vista ou parcelado no 
cartão de crédito, pelo app CEB Distribuição

AgênciA BrAsíliA - A CEB 
Distribuição, empresa da 
Neoenergia, lança, nes-
ta segunda-feira (29), a 
Campanha Saldão 30%. 
A iniciativa tem como fi-
nalidade zerar a cobrança 
de juros, correção e multa 
dos clientes que possuem 
contas de energia elétrica 
vencidas há mais de 180 
dias, podendo chegar a 
um desconto de até 30% 
no valor total da dívida.

A distribuidora possibi-
litará a quitação do débito 
à vista ou dividido em até 
12 parcelas no cartão de 
crédito. A intenção da com-
panhia é contribuir com a 
recuperação financeira dos 
consumidores que tiveram 
dificuldade de liquidez du-
rante a pandemia.

A campanha terá a du-
ração de um mês e abran-
gerá clientes de todas 
as classes – residencial, 
comercial, industrial, po-
der público ou qualquer 
outro que possua faturas 
em aberto há mais de seis 
meses. As contas de ener-
gia com atraso no venci-
mento inferior a 180 dias 
não se enquadram nessa 
campanha.

PROCEDIMENTOS
O cliente que deseja 

participar deve entrar na 
Agência Virtual da CEB e 
realizar todo processo, fi-
nalizando com a escolha da 
forma de pagamento. Se for 
marcar a opção pela divisão 
em 12 parcelas, é preciso 
utilizar o app CEB Distri-
buição, e são acrescidos os 
juros do cartão de crédito.

“Decidimos fazer isso 
porque entendemos que 
temos um papel social e 
podemos contribuir com 
a recuperação econômica 
neste momento de agrava-
mento da pandemia”, explica 
o diretor superintendente de 
Atendimento da CEB Dis-
tribuição, Gustavo Alvares 

Santos. “Serão 30 dias de ne-
gociação intensa para que 
o maior número de clientes 
seja contemplado.”

A Campanha Saldão 
30% é uma iniciativa do 
+ Fácil para Vc, programa 
que reúne todas as ações 
desenvolvidas pela dis-
tribuidora com foco no 
cliente. Em menos de um 
mês, a empresa ampliou 
as formas de pagamento, 
com possibilidades de ne-
gociação via RecargaPay e 
pelo Teleatendimento 116. 
Todas essas ações tornam 
mais fácil o relacionamen-
to com os clientes e con-
tribuem com o distancia-
mento social neste período 
de pandemia.

Divulgação

Norma contribui para reduzir 
emissão de gases do efeito estufa

O Instituto Brasília Am-
biental publicou no Diário 
Oficial do Distrito Federal 
(DODF) a Instrução Norma-
tiva Nº 13, que tem como 
finalidade a padronização 
do processo distrital de li-
cenciamento ambiental de 
coprocessamento em for-
nos de clínquer.

O documento tam-
bém disciplina as ações de 
controle e monitoramento 
dessa atividade, consolida 
ganhos ambientais já apli-
cados nos processos vigen-
tes – com foco em aumentar 
a destinação de resíduos 
ao coprocessamento – ao 
reduzir o uso de coque de 
petróleo. Esta padronização 
resulta na redução das emis-
sões de poluentes atmosfé-
ricos e gases de efeito estufa.

A atividade de coproces-
samento em fornos de clín-
quer (componente principal 
do cimento) é regulamenta-

Geral

GDF

da pela Resolução Conama 
nº. 499/2020 que consolida 
práticas positivas ao meio 
ambiente como a transmis-
são de dados do monitora-
mento contínuo de forma 
on-line aos órgãos licencia-
dores, delimita as fases do 
licenciamento para cada es-
tudo ambiental, estabelece 
a necessidade de estudo de 
dispersão atmosférica dos 
poluentes e do monitora-
mento contínuo de hidro-
carbonetos totais.

O objetivo da IN é com-
plementar a legislação fede-
ral de forma a contemplar a 
realidade do DF e consolidar 
as boas práticas já aplicadas 
nos processos vigentes. “Uma 
das especificidades locais é 
que na estação seca do ano 
a qualidade do ar apresen-
ta-se bastante deteriorada, 
com fenômenos frequentes 
de inversão térmica e visua-
lização de bastante material 

particulado em suspensão 
na atmosfera (névoa seca). 
Além disso, não há monito-
ramento da qualidade do ar 
respirado pela população 
que permita avaliar as condi-
ções de saturação da atmos-
fera quanto aos principais 
poluentes gasosos”, explica o 
diretor de licenciamento am-
biental do Instituto, Natanael 
Antunes Abade.

AgênciA BrAsíliA

Clínquer, principal 
componente do cimento

Brasília Ambiental
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o ovo de chocolate artesanal, ao ser exposto comercialmente, é passível 
de fiscalização metrológica

TOCANTINS

ENFRENTAMENTO

Agência de Metrologia orienta sobre 
verificação de peso e da necessidade 
do Selo Inmetro nos ovos de Páscoa

Ações das Forças de Segurança 
realizadas no interior do Estado têm 
resultados positivos

Cejane Borges/governo do 
ToCanTins -  Na Páscoa, pre-
sentear com ovos de choco-
late é uma tradição milenar, 
que é cultivada por muitas 
famílias. Os ovos de Páscoa 
simbolizam o renascimento. 
Mesmo em plena pandemia, 
a tradição se mantém e é im-
portante orientar o consumi-
dor sobre o produto.

Nesse sentido, o Gover-
no do Tocantins, por meio 
da Agência de Metrologia, 
Avaliação da Conformidade, 
Inovação e Tecnologia do Es-
tado do Tocantins (AEM-TO), 
órgão delegado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inme-
tro), reforça que os ovos de 
chocolate são mercadorias 
pré-embaladas e por isso se-
guem legislação própria.

De acordo com o presi-
dente da AEM, Rérison Cas-
tro, os produtos pré-medi-
dos são aqueles embalados 
e medidos sem a presença 
do consumidor e que se en-
contram em condições de 
comercialização. “O peso do 
ovo de chocolate descrito 
no rótulo deve ser idêntico 
à quantidade do produto já 
descontada a embalagem e, 
em alguns casos, os brindes 
que estão juntos”, informa o 
presidente.

CHOCOLATES 
ARTESANAIS

A Metrologia Estadual re-
força que todo produto, seja 

ele industrial ou artesanal, 
ao ser exposto em estabele-
cimento comercial deve con-
ter uma embalagem própria 
com o rótulo descrevendo o 
peso bruto do produto. Isso 
significa que o ovo de choco-
late artesanal, ao ser exposto 
comercialmente, é passível 
de fiscalização metrológica.

Quanto ao ovo de colher, 
a equipe técnica da AEM in-
forma que o mesmo deve ser 
comercializado por peso e 
não por unidade, porque a 
medida do produto é massa.

OVOS COM BRINQUEDOS
Muitos ovos de Páscoa 

são comercializados com 
brinquedos e é fundamental 
que, na embalagem, esteja 
estampada a seguinte frase: 
“Atenção: Contém brinquedo 
certificado no âmbito do Sis-
tema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade”. O brinde 
deve, ainda, apresentar o selo 
do Inmetro.

“O Selo Inmetro é a ga-

rantia de que houve avalia-
ção e testes e que o produto 
está em condições seguras 
para ser comercializado, não 
expondo o usuário a riscos 
desnecessários”, ressalta Ré-
rison, presidente da AEM.

COMPRAS EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

É importante ressaltar 
que, neste momento, a reco-
mendação é evitar aglome-
rações. Por isso, sempre que 
possível faça suas compras 
na rede formal, peça a nota 
fiscal e, se puder, utilize o ser-
viço de entrega do estabeleci-
mento, evitando a circulação.

O consumidor que quiser 
contribuir com o trabalho da 
Metrologia Estadual, ao de-
tectar possíveis irregularida-
des, pode entrar em contato 
com a Ouvidoria da AEM. O 
órgão disponibiliza um canal 
direto no telefone 3218-2076 
ou 162, ou no e-mail: ouvido-
ria@aem.to.gov.br.

As ações de cumpri-
mento de medidas de en-
frentamento da Covid-19, 
realizadas pelas Forças de 
Segurança na sexta-feira, 
26, no interior do Estado, 
tiveram saldo positivo. Não 
houve registro de descum-
primento do Decreto Es-
tadual  n° 6.230, de 12 de 
março de 2021.

Polícia Civil, Polícia Mi-
litar (PMTO) e Corpo de 
Bombeiros (CBMTO) esti-
veram em uma força-tarefa 
nas cidades de Araguaína, 
Araguatins, Colinas, Dianó-
polis, Gurupi, Paraíso e Por-
to Nacional, entre outras. 
Dentre as ações realizadas 
estão a orientação e a fisca-
lização em apoio aos órgãos 
de saúde e sanitários em um 
esforço conjunto para con-

ter a incidência de contami-
nação pela Covid-19.

De acordo com a direto-
ra de Polícia do Interior da 
Polícia Civil do Tocantins, 
delegada Melicia Resende 
Rocha Ganzaroli de Àvila, 
é positivo que as ações te-
nham resultado em nenhum 
descumprimento da medi-
da. Segundo a delegada, o 
resultado mostra a efetivi-
dade das orientações e tam-
bém o apoio da população 
que foi orientada a não fazer 
aglomerações e manter o 
distanciamento social.

DECRETO
O Decreto Estadual n° 

6.230 determina mais rigor 
nas medidas de fiscalização 
e alinha ações para enfren-
tamento da pandemia do 

novo Coronavírus. Ele ins-
tituiu a operação Tolerân-
cia Zero para intensificar 
as fiscalizações para evitar 
aglomerações, observar o 
cumprimento do distan-
ciamento social e também 
conscientizar a população 
sobre a necessidade de con-
tribuir com o Poder Público 
para que a Covid-19 não faça 
mais vítimas no Estado.

As ações de fiscalização 
da força-tarefa Tolerância 
Zero são coordenadas pelas 
equipes da Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública (SS-
P-TO), da Polícia Militar do 
Tocantins, do Corpo de Bom-
beiros Militar do Tocantins 
e da Secretaria de Estado da 
Cidadania e Justiça (Seciju).

PaTriCia de Paiva/
governo do ToCanTins 

Pastor Malafaia está com 
Covid-19 e não irá mais orar com Bolsonaro

O pastor Silas Mafalaia 
está com Covid-19. Com o 
diagnóstico para a doença, 
o líder da Assembleia de 
Deus Vitória em Cristo não 
irá mais encontrar Jair Bol-
sonaro nesta segunda (29).

Ele esteve com o presi-
dente há duas semanas, no 
dia 15 de março. Na oca-
sião, Malafaia, Bolsonaro e 
outros pastores gravaram 
um vídeo para convocar 
“todo o povo de Deus” a 
fazer um “jejum em favor 
da nação brasileira”.

Será um jejum de meia-
-noite a meio-dia com abs-
tinência de qualquer ali-
mento e água --com lastro 
bíblico, o hábito é praxe 
entre evangélicos. Mala-
faia voltaria com a comitiva 
pastoral na segunda para 

orar com Bolsonaro.
A pastora Elizete Ma-

lafaia também contraiu o 
coronavírus, mas, segun-
do o marido, já se recupe-
rou. “Minha esposa já saiu 
da Covid-19. Eu que ainda 
estou, devo estar nos últi-
mos dias com esta tralha”, 
diz à Folha. Ele fez um tes-
te que ainda deu positivo 
para a presença do vírus 
em seu organismo.

“Tem que pegar, né? 
A gente lida com pesso-
as, com seres humanos”, 
diz Elizete. “Fui assinto-
mática, graças a Deus. 
Vambora para frente, que 
a vida continuar, e Deus 
tem muito a fazer.”

Segundo Malafaia, o ca-
sal está bem. Ele conta que 
desde setembro toma iver-

mectina, medicação sem 
eficácia comprovada para o 
tratamento da enfermidade, 
além das vitaminas D e K12. 
“Esses troços que ameni-
zam o impacto da Covid. 
Como o pessoal fala, é um 
preventivo para aliviar o im-
pacto dessa tralha.”

“Nunca neguei remé-
dio, pelo contrário”, afirma 
o pastor. “Se for buscar ví-
deos meus lá de trás, digo 
o que Jesus falou: que os 
sãos não precisam de mé-
dicos, mas os doentes. Eu 
não sou pastor que negue 
o poder da medicina. A 
minha grande questão é o 
que estamos vendo aí, o 
que o lockdown contribui. 
Não existe saúde com eco-
nomia destruída, essa que 
é a minha questão.”

TJ/RJ mantém 
desconto de 
mensalidade 
a alunos de 
medicina

A 26ª câmara do 
TJ/RJ manteve decisão 
que determinou uma 
universidade a reduzir 
o valor das mensali-
dades para alunos de 
medicina em razão da 
covid-19. A redução 
vale de abril de 2020, 
em 30% do valor inte-
gral, enquanto perdurar 
a pandemia.

A universidade in-
terpôs recurso após a 
decisão de 1º grau que 
condenou a universi-
dade a reduzir a men-
salidade e a restituir 
os valores pagos pelos 
autores. A entidade ar-
gumentou que as aulas 
práticas foram retoma-
das a partir de agosto de 
2020 e que inexiste abu-
sividade nos atuais valo-
res das mensalidades.

Ao apreciar o recur-
so, a desembargadora 
Sandra Santarém Car-
dinali, relatora, enten-
deu que a sentença não 
merece reforma, pois os 
alunos não estão rece-
bendo aulas a distância 
e, dessa forma, “não cor-
respondendo o serviço 
efetivamente prestado 
ao objeto contratado”, 
disse. Migalhas

“Lei da vacina obrigatória é uma lei 
morta”, disse Rui Barbosa contra 
vacina de doença mortal do século XX

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Anos mais tarde, a Águia de Haia reconsiderou 
sua opinião quanto à vacinação, elogiando 
Oswaldo Cruz na batalha contra a varíola

Era 14 de novembro de 
1904 quando o jornal Gaze-
ta de Notícias estampou um 
cenário desolador da cida-
de do Rio de Janeiro: tiros, 
gritos, interrupção de trân-
sito, bondes queimados, 
estabelecimentos fechados 
e deteriorados construíam 
a narrativa da “mais terrível 
das revoltas populares da 
República”. A causa de ta-
manho descontentamento 
foi a lei que tornava obriga-
tória a vacina contra a varío-
la - doença que matou mais 
de 300 milhões de pessoas 
no século XX.

Dentre aqueles que não 
queriam colocar dentro do 
corpo o vírus da própria 
doença, estava ninguém 
mais, ninguém menos que 
a Águia de Haia, o intelec-
tual Rui Barbosa. Para o es-
tudioso, a vacina não era 
inofensiva. Pelo contrário, 
ele considerava “veneno” a 
introdução no sangue, de 
um vírus, “em cuja influ-
ência existem os mais bem 
fundados receios de que 
seja condutora da moléstia, 
ou da morte”.

A vacina já era fabricada 
na Europa e o diretor-Geral 
de Saúde Pública da época, 
Oswaldo Cruz, tentou im-
plementar a novidade no 
Brasil. Longe de ser pacífica, 
a tentativa ficou conhecida 
como a “Revolta da Vacina”. 
Também pudera: com a pu-
blicação da lei 1.261/04, foi 
criada a “Liga Contra a Vaci-
nação Obrigatória”, forma-

da por agentes sanitários. 
Eles entravam nas casas dos 
populares e vacinavam à 
força todos os moradores. 
A população, é claro, reagiu.

De acordo com a Fio-
cruz, a vacinação compul-
sória rendeu um saldo caó-
tico. Foram 945 prisões, 461 
deportados, 110 feridos e 30 
mortos em menos de duas 
semanas de conflitos. O pre-
sidente da época, Rodrigues 
Alves, viu-se obrigado revo-
gar a vacinação obrigatória. 
No entanto, quem quisesse 
trabalhar, estudar ou casar 
precisava se vacinar.

Com o tempo, o núme-
ro de mortes pela varíola 
diminuiu drasticamente. As 
pessoas, por iniciativa pró-
pria, passaram a procurar 
os postos de saúde.

Três anos mais tarde, o 
diretor-Geral de Saúde Pú-
blica Oswaldo Cruz foi con-
decorado na Alemanha com 
o prêmio mais importante 
de higiene e saúde pública 
da época. Além da varíola, o 
cientista também enfrentou 
a direção do combate a ou-
tras doenças, como a peste 
bubônica e a febre amarela. 

A imprensa, e até mes-
mo Rui Barbosa, que an-
tes eram críticos ferrenhos 
aos métodos sanitários do 
cientista, o consideravam 
herói. Em 1917. Rui Barbosa 
elogiou o cientista dizendo 
que ele não cedeu aos des-
temperos do obscurantis-
mo popular e da oposição.

Migalhas

&&

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2021

O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
licitação no dia 13/04/2021 às 14h na modalidade Pregão Presencial n° 035/2021, Pro-
cesso Administrativo nº 1956/2021, tipo menor preço por item, a realizar-se em sua sede, 
na sala de Licitações, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 
76.400-000, em sessão pública, na forma da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
à Lei Federal nº 8.666/93, objetivando a contratação eventual, futura e parcelada de em-
presa para prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros 
(passagem terrestre – ida e volta) para atendimento das necessidades do município de 
Uruaçu no que se refere ao transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde 
para realização de atendimentos nas cidades de Goiânia (GO) e Anápolis (GO), de acordo 
com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, das 08:00 às 12:00 e 
das 14:00 às 18:00 horas, no site: www.uruacu.go.gov.br ou no e-mail: pregoes@uruacu.
go.gov.br. Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066

Uruaçu-GO, 29 de março de 2021.
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO
DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

PREÂMBULO

PROCESSO: 2021000016
DATA DA REALIZAÇÃO: 13 de abril de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 h
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Sala de Licitações Câmara
Municipal de Caldas Novas

O Edital poderá ser retirado na sede da Câmara Municipal de
Caldas Novas, pelo e-mail
licitacao@camaradecaldas.go.gov.br ou no site
www.camaradecaldas.go.gov.br. Maiores informações ligue
64 3453 1188.

Caldas Novas, 29 de março de 2021.
VINICIUS HENRIQUE COSTA

PREGOEIRO
Portaria 072/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS

Comarca de Padre Bernardo
REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E

DOCUMENTOS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS, E DE INTERDIÇÃO E TUTELAS
Avenida Presidente JK, n° 02, quadra 06, lote 19, centro,

Padre Bernardo-GO CEP. 73700-000
Fone 61 3633-2377

Email – cartorio1padrebernardo@gmail.com
Elhoália Nunes Ferreira – Oficiala Respondente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL)

Elhoália Nunes Ferreira, Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Padre Bernardo/GO, na forma da lei, FAZ SABER a
tantos quantos virem este edital ou dele tiverem conhecimento,
foi protocolado o requerimento pelo qual JOSE TELES DUARTE,
brasileiro, filho de Tiago Pereira Duarte e Rosalina Teles Duarte,
nascido aos 13.11.1971, natural de Padre Bernardo-GO, maior e
capaz, lavrador, portador da CI/RG nº 4325663, órgão
expedidor: DGPC/GO e inscrito no CPF/MF nº 934.705.761-49,
endereço profissional: Fazenda Barrocão, neste Município, e-
mail pessoal e profissional: Não possui, telefone: (61)
9.9992.7099; e ELIZABETH FRANCISCO DA SILVA, brasileira,
filha de André Francisco Meireles e Ana Abadia da Silva
Meireles, nascida aos 24.10.1970, natural de Padre Bernardo-
GO, maior e capaz, do lar, portadora da Carteira Nacional de
Habilitação, registro nº 06564419225, órgão expedidor:
DNT/DETRAN/GO, na qual consta a CI/RG nº 0429452080
SSP/BA e CPF/MF nº 054.660.811-67, endereço profissional:
não possui, e-mail pessoal e profissional: não possui, telefone:
(61) 9.9971.4923; casados em 02.05.1997, sob o regime da
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77,
conforme certidão de casamento apresentada, termo nº 1.842,
às folhas 82, do livro B-14, do Cartório de Registro Civil de Padre
Bernardo-GO, residentes e domiciliados na Fazenda Barrocão,
neste Município; procedimento para Usucapião Extrajudicial do
seguinte imóvel rural: “Uma gleba de terras em comum em um
quinhão na Fazenda Sumidouro, com área de 2.7174 ha,
Perímetro (m): 666,99, neste Município”; que os requerentes
iniciou a posse há 33 (trinta e três) anos, utilizando a soma da
posse dos antecessores, sem oposição ininterrupta, inserindo na
hipótese de usucapião extraordinária, nos termos do artigo
1.238, do Código Civil, devidamente registrada sob os nºs. R.39
da matrícula 1.909 e R. 20 da matrícula 1.911, tendo como titular
registral do imóvel usucapiente: José Gonçalves da Silva, com
os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice P:01, de coordenadas (Longitude: -
48°20'44.181", Latitude -15°10'31.161" e Altitude: 623.00 m);
deste, segue confrontando com Quezia Fernandes de Lima
Melo, com os seguintes azimutes e distâncias: 108°18'38.15" e
128,96 m até o vértice P:02, (Longitude: -48°20'40.080", Latitude
-15°10'32.479" e Altitude: 628,00 m); deste, segue confrontando
com Maria da Costa Meireles, com os seguintes azimutes e
distâncias: 196°42'53.23" e 63,42 m até o vértice P:03,
(Longitude: -48°20'40.691", Latitude -15°10'34.455" e Altitude:
639,00 m); deste, segue confrontando com Conceição da Costa
Meireles, com os seguintes azimutes e distâncias: 198°32'45.10"
e 61,57 m até o vértice P:04, (Longitude: -48°20'41.347",
Latitude -15°10'36.354" e Altitude: 631,00 m); deste, segue
confrontando com Santina da Costa Meireles, com os seguintes
azimutes e distâncias: 197°06'48.83" e 61,17 m até o vértice
P:05, (Longitude: -48°20'41.950", Latitude -15°10'38.256" e
Altitude: 631,00 m); deste, segue confrontando com Quezia
Fernandes de Lima Melo, com os seguintes azimutes e
distâncias: 301°22'28.67" e 186,33 m até o vértice P:06,
(Longitude: -48°20'47.279", Latitude -15°10'35.100" e Altitude:
631,25 m); 306°12'55.49" e 5,00 m até o vértice P:07,
(Longitude: -48°20'47.414", Latitude -15°10'35.004" e Altitude:
632,91 m); 314°14'51.07" e 8,50 m até o vértice P:08,
(Longitude: -48°20'47.618", Latitude -15°10'34.811" e Altitude:
633,53 m); deste, segue confrontando com Quezia Fernandes de
Lima Melo, com os seguintes azimutes e distâncias:
42°26'36.92" e 152,04 m até o vértice P:01, ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro tendo
como datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciada ao Sistema
Geodésico Local (SGL-SIGEF). Todos os azimutes foram
calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso
(Puissant). Perímetro e Distâncias foram calculados pelas
coordenadas cartesianas geocêntricas. Conforme Memorial
Descritivo confeccionado por: Rone Amado Barbosa - Técnico
em Agrimensura CREA: 1015617573TD-GO, datado de 07 de
dezembro de 2018.” Assim sendo, ficam intimados terceiros
eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de
outros direitos em relação ao pedido, apresentado impugnação
escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com razões de
sua discordância em 15 (quinze dias a contar da publicação
deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela requerente,
sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, como o
competente registro conforme determina a Lei. Padre
Bernardo/GO, 26 de março de 2021. (a.) Elhoália Nunes
Ferreira. Oficiala Respondente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Ludimila Amorim da Silva Soares, Oficiala Substituta
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cocalzinho de Goiás-Goiás na forma da lei etc...

Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, o requerimento pelo
qual SUELI MARIA PEDRO OLIVEIRA, brasileira, divorciada, auxiliar administrativa e financeiro,
portadora da carteira de identidade RG n° 4854707 2ª via-SSP/GO, inscrito no CPF sob o n°
010.299.151-05, residente e domiciliada na Rua Mota, Quadra 08, Lote 02, S/N, Setor Parque dos
Pirineus - Cocalzinho de Goiás, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (ORDINÁRIA) previsto no artigo 1.238 do Código Civil), nos
termos do art. 216-A, da Lei n° 6.015/1973, do Lote: Lote 02 Quadra 45, Avenida Goiás, Setor
Centro - Cocalzinho de Goiás, deste município, com a área total de 448,00 metros quadrados;
registrada inscrito sob o n° 19 livro 8-A fls.270 do CRI de Corumbá de Goiás-GO, de propriedade
dos Srs. SILVIO DO ROSÁRIO CURADO FLEURY e sua ESPOSA AUTA BAIA FLEURY;
adquiridos através de: 1) 1 - Em 28 de agosto de 1978, foi celebrado um Instrumento Particular de
Contrato de Compromisso de Venda e Compra onde o promitente vendedor Sr. Silvio do Rosário
Curado Fleury, brasileiro, solteiro, médico, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG,
transferiu para o compromissário comprador Sr. Leocridas Luis Teles, brasileiro, solteiro, residente
e domiciliado na Fábrica de Cimento no Município de Corumbá de Goiás/GO, a posse do imóvel na
Avenida Goiás, Qd 45, Lt 02, Setor Cidade dos Pirineus, Município de Cocalzinho de Goiás/GO,
imóvel este com 448 metros quadrados, sendo 14 metros de frente, 14 metros de fundos, 32
metros do lado direito, trinta e dois metros do lado esquerdo (doc. anexo). 2- Em 09 de janeiro de
1979, o Sr. Leocridas Luis Teles, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Fábrica de Cimento
no Município de Corumbá de Goiás/GO por meio de termo de transferência devidamente assinada
transferiu ao Sr. Pedro Alves Cardoso, brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado na
Fazenda Fação no Município de Cocalzinho de Goiás todos os direitos conferidos anteriormente no
Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra adquirindo assim todos os
direitos e deveres inerentes ao imóvel da Avenida Goiás, Qd 45, Lt 02, Setor Cidade dos Pirineus,
Município de Cocalzinho de Goiás/GO, imóvel este com 448 metros quadrados, sendo 14 metros
de frente, 14 metros de fundos, 32 metros do lado direito, trinta e dois metros de lado esquerdo
(doc. anexo). 3 - Em 26 de janeiro de 1981 o Sr. Pedro Alves Cardoso brasileiro, casado, lavrador,
residente e domiciliado na Fazenda Fação no Município de Cocalzinho de Goiás transferiu por meio
de uma Cessão de Direitos de inscrição n° 552 ao Sr. José Bernardes dos Santos todos os Diretos
e Obrigações referente ao imóvel da Avenida Goiás, Qd 45, Lt 02, Setor Cidade dos Pirineus,
Município de Cocalzinho de Goiás/GO, imóvel este com 448 metros quadrados, sendo 14 metros
de frente, 14 metros de fundos, 32 metros do lado direito, trinta e dois metros do lado esquerdo
(doc. anexo). 4 - Em 14 de fevereiro de 1993, o Sr. José Bernardes passou uma Cessão de
Direitos para o Sr. Amaro Costa Tavares transferindo todos os direitos e obrigações referente ao
imóvel da Avenida Goiás, Qd 45, Lt 02, Setor Cidade dos Pirineus, Município de Cocalzinho de
Goiás/GO, imóvel este com 448 metros quadrados, sendo 14 metros de frente, 14 metros de
fundos, 32 metros do lado direito, 32 metros do lado esquerdo (doc. anexo). 5 - Em 05 de
novembro de 2001, em virtude do falecimento do Sr. Amaro da Costa Tavares a Sra. Maria de
Jesus Tavares meeira juntamente com os herdeiros Lacyr da Costa Tavares, brasileira, do lar,
separada judicialmente; Iracy da Costa Tavares, brasileira, divorciada, do lar; Jovacy da Costa
Silva, brasileira, do lar e seu esposo Nascimento Tertuliano da Silva, brasileiro, pintor; Waldecy da
Costa Tavares, brasileiro, motorista e sua mulher Zilda Alves de Amorim Tavares, brasileira, do lar;
Geni da Costa Tavares de Morais, brasileira, auxiliar de limpeza e seu marido Carlos Antônio de
Morais, brasileiro, motorista, Juares Costa Tavares brasileiro, solteiro, vaqueiro por sua bastante
procuradora Antônia Costa Tavares de Morais e seu marido Manoel Braz de Morais; Zelite da
Costa Tavares, brasileira, solteira, do lar; Joeli da Costa Tavares, brasileiro, solteiro, motorista;
Vanderli da Costa Tavares, brasileiro, solteiro, motorista, passaram uma Cessão de Direitos
Hereditários do bem imóvel situado na Avenida Goiás, Qd 45, Lt 02, Setor Cidade dos Pirineus,
Município de Cocalzinho de Goiás/GO, imóvel este com 448 metros quadrados, sendo 14 metros
de frente, 14 metros de fundos, 32 metros do lado direito, 32 metros do lado esquerdo, para a Sra.
Helena Marques da Silva Neto, brasileira, viuva, cabeleireira passando assim ter todos os direitos e
obrigações sobre o imóvel (doc. anexo). 6 - Em 02 de setembro de 2004, a Sra. Helena Marques
da Silva Neto, brasileira, viuva, cabeleireira, passou uma Cessão de Direitos para a Sra. Silvani
Maria Pedro, brasileira, casada, transferindo todos direitos e obrigações referente ao imóvel situado
na Avenida Goiás, Qd 45, Lt 02, Setor Cidade dos Pirineus, Município de Cocalzinho de Goiás/GO,
imóvel este com 448 metros quadrados, sendo 14 metros de frente, 14 metros de fundos, 32
metros do lado direito, 32 metros do lado esquerdo (doc. anexo).7 -Em 20 de janeiro de 2010, a
Sra. Silvani Maria Pedro e seu esposo Juraci Pereira de Siqueira, passou uma Cessão de Direitos
para o Sr. Luís Matias de Lira, brasileiro, viuvo, motorista aposentado, transferindo todos os direitos
e obrigações referentes ao imóvel situado na Avenida Goiás, Qd 45, Lt 02, Setor Cidade dos
Pirineus, Município de Cocalzinho de Goiás/GO, imóvel este com 448 metros quadrados, sendo 14
metros de frente, 14 metros de fundos, 32 metros do lado direito, 32 metros do lado esquerdo (doc.
anexo). 8 - Em 10 de setembro de 2020, em decorrência do falecimento do Sr. Luis Matias de Lira
seus únicos herdeiros e sucessores Luciana Gonçalves de Lira, brasileira, solteira, auxiliar
administrativo; Lidia Gonçalves de Lira, brasileira, secretária doméstica, separada de fato; Débora
Ferreira Lira Silva e seu esposo José Edecarlos da Silva passaram um Instrumento Particular de
Cessão de Direitos Hereditários para Sra. Sueli Maria Pedro Oliveira, brasileira, auxiliar
administrativo, divorciada, transferindo todos os direitos e obrigações referentes ao imóvel
situado na Avenida Goiás, Qd 45, Lt 02, Setor Cidade dos Pirineus, Município de Cocalzinho de
Goiás/GO, imóvel este com 448 metros quadrados, sendo 14 metros de frente. 14 metros de
fundos, 32 metros do lado direito. 32 metros do lado esquerdo (doc. anexo). Assim sendo, ficam
intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em
relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis,
com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste,
ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados
pelo requerente, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial com o competente registro conforme
determina a Lei 6.015/2017. Cocalzinho de Goiás, 22 de março de 2021. A Oficiala Substituta
Ludimila Amorim da Silva Soares. Selo eletrônico n° 00362103224863009640000 Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CONSTROI CONSTRUTORA - EIRELI, CNPJ: 
27.263.351/0001-41 torna público que recebeu da Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente do Município de Águas 
Lindas de Goiás - SEMMA, a Licença Ambiental Unificada 
- LAU nº 029/2021, com validade até 25/03/2023, para o 
Condomínio situado à Quadra 43, Conjunto A, Lote 59-A, 
Parque da Barragem Setor 02, na cidade de Águas Lindas 
de Goiás - GO.

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO

        EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 13/04/2021, às 08hs00min, licitação 
na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA DE 
MATERIAIS PARA LIMPEZA, PARA ANTEDER AS NECESSIDADES PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO PARA O ANO DE 2021. Mais informações 
www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076 
Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021 

Marcos Antônio Ribeira Tôrre 
Pregoeiro

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO

        EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 13 de abril de 2021, às 14hs00min, 
licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto 
a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO. Mais informações www.santa-
ritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076 
Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021 

Marcos Antônio Ribeira Tôrre 
Pregoeiro

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO

        EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 14/04/2021, às 16hs30min, Tomada 
de Preço, tipo TÉCNICA E PREÇO, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
QUALIFICADA PARA ALUGUEL/LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA 
AUTOMATIZADOS (SOFTWARES) QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS NA AD-
MINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Mais informações www.santaritadonovodestino.
go.gov.br/ou (62) 3394-0076
Santa Rita do Novo Destino-GO, 30 de Março de 2021

Marcos Antônio Ribeira Tôrre 
Pregoeiro

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO

        AVISO DE LICITAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - NOVA DATA 
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO, torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar no dia 26 de abril de 2021, às 15hs00min, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA DE KIT ME-
RENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE GUARANI DE GOIAS NO EXERCICIO 2021, Mais informações www.
guaranidegoias.go.gov.br/ou (62) 3449-1239
Guarani de Goiás-GO, 30 de Março de 2021 

IAGO MARQUES XAVIER 
Pregoeiro

Estado de Goiás
Câmara do Município de Barro Alto-GO

        EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
A Câmara Municipal de Barro Alto-GO, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar no dia 12 de abril de 2021, às 14hs00min, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS AO CONTROLE 
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO DURANTE O ANO DE 2021. mais 
informações: www.camarabarroalto.go.gov.br ou (62) 3347-6364 
Barro Alto-GO, 30 de março de 2021 

Marcelo Nogueira Leão 
Pregoeiro

Estado de Goiás
Câmara do Município de Barro Alto-GO

        EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
A Câmara Municipal de Barro Alto-GO, torna público, para conhecimento dos in-
teressados que fará realizar no dia 12 de abril de 2021, às 08hs00min, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, tendo como objeto a Contratação 
de empresa para prestação de serviços in loco de assessoria, coordenação e geren-
ciamento das atividades junto ao departamento de compras, licitações e contratos 
da Câmara Municipal de Barro Alto durante o ano de 2021. mais informações www.
camarabarroalto.go.gov.br ou (62) 3347-6364 
Barro Alto-GO, 30 de março de 2021

Marcelo Nogueira Leão 
Pregoeiro

Estado de Goiás
Câmara do Município de Barro Alto-GO

        EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
A Câmara Municipal de Barro Alto-GO, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar no dia 12 de abril de 2021, às 10hs00min, licitação na modalidade 
Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM JARDINAGEM, REPAROS ELÉTRICOS, 
HIDRÁULICOS, ALVENARIA E PEQUENOS REPAROS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARRO ALTO DURANTE O ANO DE 2021. mais informações www.camarabarroalto.
go.gov.br ou (62) 3347-6364 
Barro Alto-GO, 30 de março de 2021

Marcelo Nogueira Leão 
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Goiás
 

Torna público que requereu à Secretaria Estadual  de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás – SEMAD,
a Licença Ambiental Online (LAO), para a construção de
uma ponte sobre o ribeirão Ganda na estrada vicinal que liga
a Cidade de Goiás ao povoado de São José da Lajinha.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Cobra se irrita com Nat, 
e Luiz o alerta para ficar 
longe da moça. Heideguer 
fala para Duca ficar atento à 
suposta namorada de Alan. 
João filma o videobook de 
Bianca. Heideguer manda 
Cobra descobrir a identidade 
da suposta namorada de 
Alan. Duca marca um encon-
tro com Nat. Pedro sugere a 

Bianca que pague a segun-
da parcela do acordo, se ele 
conseguir que Karina o ab-
race. Pedro beija Karina, mas 
acaba machucado. Marcelo 
vê Delma conversando com 
Roberta. Duca pede para 
fechar a banca de Dalva, e 
ela desconfia. Heideguer co-
menta com Lobão que uma 
suposta namorada de Alan.

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Maria obriga Matias a pro-
meter que continuará tra-
balhando na casa de Jonas 
até se formar. Jonas reclama 
quando Cris pensa em es-
colher um candidato a do-
ador para sua inseminação. 
Marcos fica angustiado ao 
saber que Dora tirou Olívia 
da natação. Lúcio convence 
Eva a aceitar que Ana receba 
a visita de parentes e amigos. 

Marcos tenta falar com Dora 
na entrada do colégio das 
meninas. Manuela visita Ana 
e deixa com a enfermeira 
um CD com sua voz falan-
do para a irmã. Maria propõe 
que Manuela abra um ne-
gócio com ela, e Iná incentiva 
a neta. Na clínica de fertil-
ização, Jonas fica irritado e 
diz que não concordará com 
a inseminação.

Luna cria um novo perfil 
para se comunicar com Juan 
nas redes sociais. Graziela 
repreende Petra por tentar 
se promover com o desapa-
recimento de Alexia. Zezin-
ho admira Alexia/Josimara, 
e os dois se beijam. Alexia/
Josimara chama Zezinho de 
Renzo e deixa Ermelinda de-
sconfiada. Alexia/Josimara 

agradece Zezinho por ter 
cuidado dela e finge não se 
lembrar do beijo que deu no 
rapaz. Ivo comunica a Luna, 
Alexia e Kyra que, para man-
ter suas famílias vivas, foi 
necessário confirmar a morte 
das três para despistar os 
bandidos. Juan pede satis-
fações à consulesa sobre a 
morte de Luna.

Gênesis
Na casa de Terá, todos se 

desesperam com o incên-
dio. Durante o julgamento de 
Kanope, Agar surpreende a 
todos. Os homens de Yafeu 
invadem a casa de Terá. 
Amat desmaia. Milca (Tatya-
ne Goulart) sente as dores 
do parto. Aat e Khen opinam 
sobre o destino de Agar. 

Milca dá à luz um menino. 
Agar é obrigada a assistir 
a condenação de seu pai. 
Aat e Khen escolhem a nova 
função de Agar no palácio. 
Terá avisa que deixará a ci-
dade de Ur. Adália se des-
pede de Naor. Ayla fica cho-
cada ao saber que Ló não 
tem riqueza. 

Amor de Mãe
No cativeiro, Thelma 

ameaça Lurdes. Vitória 
desconfia dos hemato-
mas no braço de Edilene. 
Sandro afirma a Faru-
la que descobrirá quem 
atentou contra Lurdes. 
Penha garante a Leila 
que Belizário pagará por 
tudo o que fez. Thelma 
conforta Camila. Érica 
teme que Álvaro faça 
algo contra Davi. Álva-
ro descobre o plano de 

Thelma contra Lurdes. 
Raul desconfia do com-
portamento de Sandro. 
Lídia sugere que Magno 
tenha um filho com Leila 
para salvar Brenda, e se 
propõe a cuidar da cri-
ança. Edilene confessa 
a Vitória que está sof-
rendo violência domésti-
ca. Davi é preso, e Érica 
pede ajuda a Vitória. Ver-
ena teme ser reconheci-
da como corrupta. 

O médico nota que o 
paciente está tremendo:

    – Você deve beber muito!
– Não, doutor. Desde que 
comecei a tremer, derramo mais 
do que bebo

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

ROSQUINHA DE VINAGRE

Chegando a tarde, vai 
batendo aquela fominha... 
Geralmente nos pren-
demos somente ao pão 
com margarina, mas que 
tal transformar o seu café 
da tarde com uma receita 
simples, fácil e barata de 
fazer, mas super deliciosa? 
A chef Patrícia da Paz, hoje 
trouxe a receita de Rosqui-
nha de Viangre, que ainda 
ajuda a lembrar dos bons 
tempos da infância

INGREDIENTES
3 ovos
3 colheres (sopa) de óleo
3 colheres de (sopa) de 
vinagre
1 Xícara de açúcar
1 colher(sopa) de 
fermento em pó
Farinha de trigo o quanto 
baste, mais ou menos 

800g
óleo para fritar
açúcar para polvilhar

MODO DE PREPARO
Misturar em uma tigela os 

ovos, o óleo, e o vinagre.
Acrescente a farinha aos 
poucos até desgrudar 
das mãos, acrescente o 
fermento.
Fica macia e não 

muito firme.
Faça rolinhos, molde as 
rosquinhas. Frite em óleo 
quente até dourar.
Passe as rosquinhas no 
açúcar e é só servir.

TORTA FUNCIONAL DE FRUTAS VERMELHAS PARA A SAÚDE RENAL

A nossa saúde, sem dú-
vida, é o nosso maior bem. 
Quando ela está boa, nós 
estamos bem, e, por isso, 
é tão importante cuidar-
mos sempre dela com uma 
alimentação equilibrada, 
com a prática diária de 
exercícios físicos e beben-
do sempre bastante água.

Nosso corpo tem sua 
perfeição de funcionar 
com todos os órgãos em 
plena atividade. Cada um 
desses órgãos desempe-
nha uma tarefa específica 
importante para o bom 
funcionamento do nosso 
corpo. Desse modo, quan-
do algum deles falha, o or-
ganismo todo sofre.

Quando os rins, por 
exemplo, sofrem algum 
dano, é comum sentir 
muita dor. Por isso, para 
ajudar no combate do 
problema, a alimentação 
pode ser uma forte aliada. 
“Para ajudar nos proble-
mas renais, existem alguns 
alimentos específicos que 
auxiliam muito na saúde 
desse órgão. Cada ingre-
diente da receita a seguir 

tem sua funcionalidade, 
propriedades e nutrientes 
especialmente escolhidos 
para a saúde renal”, expli-
ca a chef Patrícia da Paz. 
Acompanhe essa deliciosa 
receita de Torta Funcional 
de Frutas Vermelhas

INGREDIENTES
Para a massa:
2 ovos
2 maçãs
2 xícaras de aveia
1 xícara de açúcar 
mascavo ou de Coco
1 colher de sopa de 
fermento químico

2 xícaras de 
Frutas vermelhas 
( uva, framboesa, 
morango,mirtilo, cereja)
Obs: “As frutas 
podem ser escolhidas 
conforme seu gosto e 
disponibilidade. Não tem 
problema se escolher 
apenas uma. Porém, 
com maior variedade, 
mais nutrientes”, alerta a 
especialista.

MODO DE PREPARO
Em um bowl, rale as 
maçãs, misture os 
ovos, o açúcar e mexa. 

Acrescente a aveia e o 
fermento. Coloque em 
uma forma untada com 
óleo de coco 
ou manteiga.
Arrume a massa com 
uma colher e em seguida, 
coloque as frutas de 
preferência frescas. Se 
forem congeladas, polvilhe 
um pouco de aveia antes 
de colocá-las sobre a 
massa, para não soltar o 
caldo e perder o ponto.
Leve ao forno pré 
aquecido em 180°C 
por aproximadamente 
25 minutos. 
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VBA
COTARACIAL
HOMOHABILIS

AUDITORCSI
VIGORPET

NASAAIRBAG
ATADMIRADO
CRIPTAVIGER

DITAMELAST
DARSEEC

MALLETGANHO
MACROBIOTICA

BITEGON
OSOELODDC

LATIRATRELAR

SOOUACUERA

A Mônica,
em relação
à Magali

(HQ)

"Drive My
(?)", músi-

ca dos
Beatles

Atriz da
série "A

Rainha do
Sul"

Vantagem
dada a

alguém em
particular

Reduto de 
brasileiros
no oeste

da Irlanda

Começar a
ter valida-
de (a lei)

Último, 
em inglês

Marechal
(?),

patrono da
Artilharia

Sigla da
Otan, no
endereço
da internet

Constru-
ção no
interior 
da taba

Nível da
psique

reforçado
pelo elogio

Discagem
Direta a
Cobrar
(sigla)

Com (?) 
de tacho:
decepcio-
nado (pop.)

Ligar o
reboque 
ao auto-
móvel

(?) bem:
causou

boa
impressão

Coisa
antiga ou 

abandona-
da (bras.)

Proposta eleitoral da
reforma política

Fenômeno típico de
zonas industriais

Hominídeo
que viveu
na África

Medida de
inclusão 

implantada
em univer-

sidades

Perito
contábil
Força
física

Longa de
Spielberg
ganhador
do Oscar
de Melhor
Filme de

1994

(?) de feijão, ingredi-
ente do "chop suey"
Romance de Clarice 

Lispector 

A 14ª letra
grega

Garrafa
reciclável

Protege o
motorista
na colisão
Surpreso

Símbolo de
Atmosfera

Física
Locutório

Agência
espacial
dos EUA

Ordem;
regra

O escon-
derijo de
Drácula 

Lucro; ren-
dimento

Capital da
Colômbia

Ver, em
inglês

Radical
(abrev.)

Doou
O alimento
vetado ao 
hipertenso

Dieta alimentar 
que visa equilibrar o

yin e o yang

Imitar a
voz do cão

(?) festas, mensagem
de cartões
de Natal

Dígito
binário

(Inform.) 

3/csi — see. 4/gort — last. 6/acuera — mallet.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Dinheiro sobrando 
e pinto pequeno, 
nenhum homem 
assume que tem.

Bom momento para 
realizar parcerias e 
trabalhar em equi-
pe. Mantenha sua 

comunicação ativa e positiva, 
porque sua capacidade de li-
derança e de ser bem quisto 
aumenta, querido ariano. Mo-
mento de poupar e manter a 
força e a perseverança. 

É preciso permitir 
que seu mundo se 
mantenha organi-
zado e, ao mesmo 

tempo, fluido. Portanto man-
tenha a ordem e zero contro-
le. é momento de manter as 
emoções equilibradas, mas de 
deixar as coisas acontecerem 
e não reagir a elas.

Sua força e sua 
coragem podem 
levá-lo longe, 

querido geminiano, onde 
você sempre sonhou estar. 
Não é hora de procrastinar 
nem perder a meta de vista. 
Qual é mesmo o sonho que 
você queria realizar? O foco 
deve estar aí.

Querido can-
ceriano, você 
pode resolver 

os problemas em casa hoje 
com a ajuda dos familiares. 
Una-se a eles em prol de 
uma resolução em conjun-
to. Hoje, o ideal é se divertir 
um pouco e se permitir estar 
com os amigos. 

Hoje o dia é ideal 
para você se nutrir 
com coisas boas. 

Alimentar-se bem é o que seu 
signo pede hoje, além de man-
ter a motivação e a vontade de 
realizar as coisas, mas respei-
tando seu ritmo interno. Leonino, 
quanto mais trocar ideias com os 
amigos e os parceiros em geral.

Virginianos, suas 
realizações es-
tão se concre-

tizando e ganhando forma. 
Hoje você pode fechar uma 
compra, um contrato ou ver 
suas ideias no trabalho sendo 
acatadas e dando certo. Seja 
como for, seu dia pode ser 
bem produtivo e benéfico.

Mantenha seu 
autoamor em dia. 
Perceba o quanto 

você é criativo e quanto pode 
prosperar quando mantém sua 
motivação elevada. Hoje é dia 
de se permitir um mimo, libria-
no. Talvez valha a pena gastar 
em prol de realizar um desejo 
profundo e importante.

Mudanças estão 
a caminho, então 
é um momento de 

impermanência muito forte. 
Uma coisa pode se desfazer, 
como uma relação ou um con-
trato. Não desanime, fortaleça 
e perceba que qualquer fim 
de ciclo é um momento para 
coisas novas chegarem.

Estudar e manter 
a cabeça ocupada 
com boas coisas é 

a mensagem de hoje para se 
relacionar melhor e manter o 
fluxo de dar e receber... Por-
tanto, manter uma postura 
equilibrada e de aprendiz so-
bre tudo é importante hoje e 
sempre, querido sagitariano.

Quanto mais 
compromisso 
tiver consigo 

mesmo e com suas con-
quistas, mais trabalho virá 
e mais reconhecimento e 
prosperidade conquista-
rá. Não é hora de perder o 
foco. Dia ótimo para se con-
centrar nos seus afazeres.

Expansão e reali-
zação dos sonhos 
para os aquaria-
nos que mantive-

rem a alegria, pois a energia 
criativa do Universo está 
abrindo e trazendo novida-
des! Comprometa-se com 
seus sonhos e mantenha 
sua energia alta.

Intuir e deixar fluir. 
Abrir-se para re-
ceber e para coo-

perar quando for necessá-
rio, querido pisciano. Não 
se deixe levar por emoções 
negativas, porque é hora de 
sacudir a poeira e voar. Hoje 
o céu vem dizendo que ca-
minhos novos existem.

Peanuts
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