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Zoe Sato é a melhor pessoa da internet 
e suas poses são as melhores PÁGINA 05
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TOCANTINS
Governo regulariza escrituras 
para registro de imóveis em 
distrito industrial

Nova lei de trânsito entra 
em vigor dia 12 de abril

LEI 14.071/20

Governo de Goiás reforma 15 rodovias em três 
meses nas diversas regiões do Estado

INFRAESTRUTURA

Governador Ronaldo Caiado, ao lado do presidente da Goinfra, Pedro Sales, enfatiza que reformas de rodovias seguem 
padrão de qualidade do Dnit: “Vamos superar essa fase de asfalto de ‘1,99’ e fazer obras dignas para os goianos”

Lançamento do novo mapa 
da cobertura vegetal e uso 
do solo no DF 

MEIO AMBIENTE

Aqui, há a separação em áreas campestre e florestal e, 
área savânica e suas subdivisões. Para a área florestal, 
foi separado no mapa, quatro classes, Cerradão, Matas 
de Galeria, Ciliar e Seca”, afirma Edgard 

Divulgação/JBB

Infelizmente ele perdeu para essa doença. Nosso 
querido Hércules Dias que abrilhantou o Jornal Gazeta 
com seu rico colunismo desde o início do jornal. 
Pessoa dinâmica, criativa, cheio de vontade de viver, 
cheio de iniciativas, pessoa que fez muito. Estava 
fazendo muito e sem parar, mas esse terrível vírus não 
deixou que ele continuasse seus muitos projetos. Uma 
dor, e um vazio no colunismo social nosso querido 
amigo deixa. O mundo perde essa pessoa rara, que 
não se cansava de fazer e de ser feliz. Ficamos sem o 
sorriso do nosso Hércules
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Desembarcados

Ontem, 14 auxiliares do 
primeiro escalão da prefei-
tura de Goiânia, comanda-
do por Daniel Vilela (MDB), 
entregaram os cargos ao 
assinarem uma carta de 
renúncia coletiva. O barco 
continua a navegar.  

Exploração 

O aplicativo TikTok conti-
nua a mitificação de modo a 
mascarar a realidade, usando 
de forma exaustiva a imagem 
feminina. Chega a ser abusi-
va a exploração representada 
pela mulher com danças sen-
suais na telinha do celular.  

Erotização 
Há inúmeras propositu-

ras e opiniões quanto ao uso 
inadequado da imagem da 
mulher em campanhas pu-
blicitárias destinadas à venda 
de produtos de consumo. 

Planos
Em Goiânia, planos de 

saúde podem ser obriga-
dos a atender usuários com 
covid-19, independente 
de prazos de carência. O 
Projeto de Lei 79/20 com a 
matéria foi aprovado e deve 
seguir para sanção.

Saúde
O texto da matéria da 

Câmara de Vereadores de 
Goiânia declara que todos 
aqueles que apresentarem 
sintomas e que ainda não 
foram diagnosticados com 
covid-19, também estão in-
cluídos nesta obrigação.

Cultura 
O vereador Thialu Guiot-

te (Avante) quer o retorno da 
Cultura em Goiânia. Pela sua 
declaração, o meio artístico 
goianiense não funciona há 
quase 10 anos. Na verdade, 
não faz pouco tempo assim 
que cultura por aqui anda 
marginalizada.

Prioridade 
Certamente, “arte” na ca-

pital goiana nunca foi prio-
ridade de nenhum governo. 
Quase sempre, a pouca elite 
de artistas ganha os princi-
pais incentivos, além de exis-
tir espaços subutilizados para 
o meio cultural com interes-
ses escusos. 

Novo auxílio emergencial
O Tribunal de Contas da União (TCU) pu-

blicou que ao menos 7 milhões de brasileiros 
receberam auxílio indevidamente em 2020, com 
prejuízo de R$ 54 bilhões aos cofres públicos. O 
recado é que passar informações falsas para ga-
nhar o novo auxílio emergencial 2021 é um crime 
que pode ser punido com até cinco anos de ca-
deia. Também vale para quem receber por enga-
no e resolver ficar com o dinheiro e não devolver.  

Prazo estendido 
A Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério 

Público de Goiás, que continua estendido até 16 
de abril o regime de funcionamento da institui-
ção com restrição ao atendimento e ao trabalho 
presencial. A prioridade é para atendimento re-
moto e teletrabalho. 

Errar é humano. Culpar outra pessoa 
é política”, Humpherey

Ilusão de ótica da política nas escolas

Há quem conteste. Há outros quem defendem. A 
verdade é que Paulo Freire continua sendo um dos 
mais lidos e aplicados no âmbito da educação. Como 
este ano comemora-se o Centenário do Pai da Educa-
ção, a ele damos o título de autor que conseguiu levar a 
política para sala de aula.

Sua obra, “A Pedagogia do Oprimido”, mistura ob-
servações práticas sobre a melhor forma de ensinar 
crianças e adultos à prática da leitura. O que interessan-
te são as diversas insinuações políticas de caráter mar-
xista nos textos. As polifonias do discurso, em que traça 
uma linha entre opressores e oprimidos, que atravessa 
a sociedade de cima a baixo, lembra Michel Foucault, 
em “Vigiar e Punir”. 

De fato, assim como Foucault, Freire diz que re-
lações de opressão (ou relações de poder) existem 
até mesmo dentro da família. O autor desconstruiu 
o  professor autoritário e sugeriu a tarefa de professor 
com a missão de mais do que ensinar o aluno a ler, mas, 
dar-lhe “consciência crítica”. 

Com essa consciência, o estudante então tomaria o 
seu lugar no processo histórico e poderia fazer história. 
Infelizmente, a democratização da educação sugerida 
tomou outros rumos e só ficou na história.   
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Jogadas rápidas 

n Jornais de todo o mundo chamaram atenção para 
troca de comando nas Forças Armadas, além de noticiar 
descontrole da pandemia de covid-19 no Brasil.
n Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) continua com 
atividades administrativas presenciais suspensas até o dia 
11. Nesta terça-feira, 6, haverá sessão ordinária remota.
n Sancionada Lei, de iniciativa da própria Governadoria 
do Estado, que denomina e estrutura escolas do futuro e 
colégios tecnológicos.
n A Lei Estadual 20.976 cria e denomina Escolas do Fu-
turo do Estado de Goiás (EFG) e Colégios Tecnológicos 
do Estado de Goiás (Cotec), em substituição ao Instituto 
Tecnológico do Estado de Goiás (Itego). 

ESPORTE SAÚDE

Uma boa noite de sono 
é muito importante para 
manutenção da saúde, pois 
quando repousamos nos-
so corpo produz inúmeros 
hormônios responsáveis por 
uma vida mais saudável e 
equilibrada. Uma pesquisa 
aponta que mais de 73 mi-
lhões de brasileiros têm difi-
culdades para dormir e esse 
número vem aumentando 
com a pandemia covid19 e 
dormir se tornou um luxo 
para boa parte da popula-
ção. Nos casos mais severos, 
o mal é considerado doença e 
segundo protocolos médicos 
têm indicação cirúrgica. Mas, 
para muitos, a mudança de 
hábitos pode atenuar o pro-
blema, cuidando da dieta e 
da prática de exercícios com 
regularidade. A odontolo-
gia do sono pode ser uma 
grande aliada na busca pela 

qualidade do sono, pois o 
odontólogo capacitado pode 
diagnosticar e tratar alguns 
distúrbios como o ronco e a 
Síndrome da Apneia Obstru-
tiva do sono, explica a  Dra. 
Neide Almeida.

Conversamos com o Dr. 
Fernando de Nápole, Mem-
bro da Sociedade Interna-
cional de Cirurgia Plástica e 
professor de Plástica Hospi-
tal Geral de Goiânia, sobre ci-
rurgia plástica na pandemia 
e a preparação para se ter 
bons resultados. Ele explica 
que em alguns casos, há in-
dicação de exercícios físicos 
antes da intervenção para 
fortalecimento na região 
abdominal e peitoral, con-
tribuindo para uma recu-
peração mais rápida  e claro 
após se faz necessário para 
a manutenção do resultado. 
Muita gente vem treinando 

sem casa devido ao risco de 
contaminação em ambien-
tes fechados como acade-
mias, mas o pessoal da BGJ 
adotou um protocolo de 
quarentena dentro do tata-
me, onde alunos treinam em 
duplas e de acordo com seus 
convívio social, respeitando 
as medidas de seguranças 
eles têm recebido alunos em 
escala de agendamento na 
prática do Jiu Jitsu, explica os 
professores Dione Melo e Jo-
natas Lessa. Se você gostou, 
veja e reveja essas e muitas 
outras matérias pelo Youtu-
be, PGM Esporte Saúde e/
ou Gazeta Play. Você ainda 
pode participar interagindo 
através do  nosso Instagram 
@pgmesportesaude e pelo 
Whatsapp (62) 98427-2664, 
mandando fotos, vídeos e/
ou sugestões. 

Jefferson Dâmaso
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LUTO PELO MEU PAI
Devido complicações do 

COVID 19. 
Meu querido pai Tertuliano 

(Nano)  você partiu, e comigo  vai fi-
car a saudade e as boas lembranças. 

Onde o senhor está agora, eu 
desejo que possa escutar meus pen-
samentos, sentir minhas saudades e 
saber que para sempre vou te amar. 

Passe o tempo que passar, 
para sempre vou recordar o pai 
amigo que sempre foi meu com-
panheiro e conselheiro.  

Meu pai, você continuará 
vivo no meu coração, que conti-
nuará a bater de saudades por ti. 

Jesus e Maria te recebam 
de braços abertos. 

Aos meus irmãos Vinícius, 
Marla, Marlon e Milene, juntos 
somos fortes. 

Mãe força. 

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

Proteja quem vocês amam 
meus amigos (as). 
Fiquem em casa, quem puder.

Rota JuRídica - A Lei 
14.071/20, que altera pon-
tos importantes do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
começará a valer no próximo 
dia 12 de abril. Sancionada 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro em setembro do ano pas-
sado, a nova legislação traz 
57 alterações que vão afetar 
diretamente a vida de mo-
toristas e usuários do trânsi-
to. As mudanças vão desde 
prazo de validade da CNH 
até uso dos faróis ligados e 
assento infantil.

A principal alteração é o 
aumento na validade da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) para dez anos para 
condutores com menos de 50 
anos de idade. A nova lei tam-
bém torna todas as multas le-
ves e médias puníveis apenas 
com advertência, caso o con-
dutor não seja reincidente na 
mesma infração nos últimos 
12 meses. A lei cria o Registro 
Nacional Positivo de Condu-
tores (RNPC), uma espécie de 
listagem de bons condutores.

Outra mudança impor-
tante da nova lei é o disposi-
tivo que estabelece uma gra-
dação de 20, 30 ou 40 pontos 

em 12 meses conforme haja 
infrações gravíssimas ou 
não. Atualmente, a suspen-
são ocorre com 20 pontos, 
independentemente do tipo 
de infração.

Dessa forma, o condutor 
será suspenso com 20 pon-
tos se tiver cometido duas ou 
mais infrações gravíssimas; 
com 30 pontos se tiver uma 
infração gravíssima; e com 40 
pontos se não tiver cometido 
infração gravíssima no perío-
do de 12 meses.

Os condutores que exer-
cem atividades remunera-
das terão seu documento 
suspenso com 40 pontos, 
independentemente da na-
tureza das infrações. Essa 
regra atinge motoristas de 
ônibus ou caminhões, ta-
xistas, motoristas de apli-
cativo ou moto-taxistas. Se 
esses condutores partici-
parem de curso preventivo 
de reciclagem ao atingir 30 
pontos, em 12 meses, toda a 
pontuação será zerada.

Os exames de aptidão 
física e mental para reno-
vação da CNH não serão 
mais realizados a cada cin-
co anos. A partir de agora, 
a validade será de dez anos 
para motoristas com idade 
inferior a 50 anos; cinco 
anos para motoristas com 
idade igual ou superior a 
50 anos e inferior a 70 e 
três anos para motoristas 
com idade igual ou supe-
rior a 70 anos.

CADEIRINHA
Antes da nova legislação, 

crianças com até 7 anos pre-
cisavam estar na cadeirinha 
própria para transporte. No 
entanto, a partir de 12 de abril 
esta regra muda: a cadeirinha 
passa a ser obrigatória para 
crianças de até 10 anos ou 
que não tenham atingido a 
altura mínima de 1,45m.

Além disso, a regra tam-
bém muda para crianças em 
motocicletas, ciclomotores 
e motonetas. Com as novas 
regras, apenas maiores de 10 
anos podem andar na carona 
destes veículos. A multa para 
essas infrações é gravíssima.

SUBSTITUIÇÃO 
DE PENA

Outra mudança diz res-
peito à substituição de pena 
para motoristas embriagados 
que causarem acidentes com 
lesão ou morte. Quando a 
nova lei entrar em vigor, es-
tes motoristas não poderão 
mais solicitar a substituição 
da pena por serviços comu-
nitários. Assim sendo, ficam 
obrigados a cumprir com o 
que determina a justiça.

RECALL
Nos casos de chama-

mentos pelas montadoras 
para correção de defeitos 
em veículos (recall), o auto-
móvel somente será licen-
ciado após a comprovação 
de que houve atendimento 
das campanhas de reparo.

Nova lei de trânsito entra 
em vigor dia 12 de abril

Governo de Goiás reforma 15 
rodovias em três meses nas 
diversas regiões do Estado

A principal alteração é 
o aumento na validade 
da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) 
para dez anos para 
condutores com menos 
de 50 anos de idade

LEI 14.071/20

INFRAESTRUTURA

Em apenas três meses, 
o Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra), reformou 15 
trechos de rodovias esta-
duais em todas as regiões 
do Estado. No total, foram 
298 quilômetros de 15 vias 
que receberam nova capa 
asfáltica, com técnicas de 
engenharia que garantem a 
qualidade e a durabilidade 
da intervenção, ampliando 
a vida útil da malha viária. 
Além desses recapeamen-
tos já entregues, a agência 
tem outros 10 em execução 
e dezenas de programações 
para entrar nos trechos nas 
próximas semanas.

O governador Ronaldo 
Caiado ressalta que a deter-
minação em seu governo é 
fazer pavimentos do mes-
mo parâmetro de qualida-
de do Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), dentro 

de regras claras para que o 
cidadão se sinta respeitado. 
“Temos nos esforçado ao 
máximo, trabalhado diutur-
namente, para superar essa 
fase de asfalto de ‘R$ 1,99’ 
e fazer obras dignas para 
todos os goianis”, assegura.

Neste início de ano, ape-
sar das restrições sanitárias 
por conta da Covid-19 e do 
período de chuvas fortes, as 
obras não foram interrom-
pidas. A Goinfra manteve 
suas frentes de serviços ati-
vas por todas as regiões do 
Estado. “E se tem gente no 
trecho, a gente tem que estar 
junto. É determinação do 
governador Ronaldo Caia-
do que seja feito asfalto de 
qualidade, e temos acom-
panhado de perto todas as 
obras para conferir o padrão 
do pavimento executado”, 
destaca o presidente.

Em atenção às rotas tu-
rística, a Goinfra revitalizou 
duas rodovias importantes, 

a GO-213, entre os trevos 
de Caldas Novas e de Rio 
Quente, e ainda a GO-338, 
que liga Pirenópolis a Pos-
se d’Abadiânia. Nas duas 
reformas, a agência aplicou 
nova capa asfáltica em con-
creto betuminoso usinado 
a quente, o CBUQ. “São tre-
chos que estão, agora, em 
plenas condições de trafe-
gabilidade para receber os 
turistas com mais seguran-
ça assim que a pandemia 
for controlada”, celebra Pe-
dro Sales.

Já na Região Metropoli-
tana de Goiânia, a Goinfra 
resolveu uma demanda his-
tórica com o recapeamento 
da GO-462, que liga a capi-
tal a Santo Antônio de Goi-
ás. No local, havia um pro-
blema crônico de buracos 
que se abriam ao longo da 
pista em períodos de chu-
vas, reforçado pela falta de 
drenagem nos bairros.

GoinfRa
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Dois tempos
1. O Sebrae e a Goiás Turismo firmaram parceria 

e realizam o Projeto de Retomada, Inovação e Forta-
lecimento das Regiões Turísticas do Estado de Goiás. 
O evento online acontece nesta terça-feira (06) e 
quarta-feira (07), das 9h às 11h, e tem como objetivo a 
participação de empresas do setor turístico e gestores 
dos destinos goianos para que possam se inspirar e se 
capacitar frente aos desafios dos novos tempos.

2. Serão abordados temas como contextualiza-
ção do cenário das políticas públicas do turismo; 
exemplos de territórios turísticos que avançaram em 
Governança Turística com excelentes resultados e 
exemplos de empresas de turismo que reinventaram 
seu modelo de negócios para o novo cenário do turis-
mo. O evento terá mediação das especialistas em ino-
vação e métodos ágeis Ieda Tacla e Maricilia Volpato. 
Inscrições:  http://bit.ly/EncontroTurismoInscrições

Bônus para ajudar
Colaboradores da Enel Distribuição Goiás, das lojas 

em Aparecida de Goiânia, Palmeiras de Goiás e São Luís 
de Montes Belos, juntaram 1,2 toneladas de papeis e le-
varam para um posto de coleta do Ecoenel, programa da 
companhia que trocam resíduos recicláveis, por descon-
tos na conta de energia. Os bônus gerados pela iniciativa 
tem destino certo: são para a Casa de Apoio São Luiz, 
instituição que oferece gratuitamente estadia, alimenta-
ção e transporte para pessoas com câncer, que estão em 
tratamento na Região Metropolitana de Goiânia. 

Vitrine

OS 11 ANOS 
DE EDUARDA 
VELENTINA 
Para celebrar 
sua nova idade, 
a aniversariante 
de ontem, dia 05 
de abril, Eduarda 
Valentina, teve o coro 
de parabéns restrito 
à família, pilotado 
por sua mãe, Jésica 
Dayanna Rosa 
Machado e pela avó 
coruja, dona Floriana 
Vieira, regado com 
deliciosas guloseimas, 
bolo de aniversário, 
brigadeiros de colher, 
entre outros docinhos

 Arquivo

n VOCÊ SABIA? O 
iogurte é uma boa fonte 
de cálcio e proteínas de 
alto valor biológico.
n NOTA DE PESAR 
– A coluna, a diretoria 
e os colaboradores 
do Grupo Gazeta, 
lamentam 
profundamente 
o falecimento do 
jornalista Hércules 
Dias, titular da coluna 
De Camarote, aqui 
no Gazeta do Estado. 
Neste momento de dor, 
todos nós prestamos 
solidariedade à esposa 
Fátima Fernandes, as 
três filhas e netos, por 
esta irreparável perda. 
Que Deus os conforte!  
n CROSS LIVE - O 
Passeio das Águas 
promoveu sua primeira 
Cross Live Marketing, 
por meio de uma Live, 
em que foi possível 
atingir milhares de 
pessoas com a 
participação em tempo 
real de convidados 
especiais, por meio 
de seus perfis do 
Instagram. O shopping 
utilizou o novo recurso 
“Salas ao Vivo” com 
quatro pessoas 
simultaneamente na 
Live. O objetivo foi levar 
alegria, esperança e 
carinho a todos que 
acompanham 
o shopping.

Divulgação

MUNDO 
PARTICULAR 
Para divulgar o 
Dia Mundial de 
Conscientização 
do Autismo, 
comemorado 
em 2 de abril, a 
musicoterapeuta 
goiana Kelly 
Tobias e seu 
paciente, Maurício 
Garcêz, de 32 
anos, lançaram o 
clipe da música 
Mundo Particular, 
disponível nas 
plataformas de 
streaming de 
áudio Deezer e 
Spotify, e no canal 

do YouTube Diário de Maurício Garcêz, cuja composição é 
da mãe de Maurício, a servidora pública aposentada Sandra 
Andrade e de Kelly, em que retrata de um jeito alegre, o 
comportamento de uma pessoa que tem o Transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA)

Divulgação

n ELEITO - O Advogado 
Wellisson Amaral 
assume o Conselho 
Deliberativo da 
Associação Goiana dos 
Advogados Trabalhistas 
(Agatra), para o 
biênio 2021/2023. 
Ele  é especialista em 
direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho 
e pós-graduando em 
advocacia cível e juiz 
do Tribunal de Ética e 
Disciplina da OAB Goiás
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HERÓI DA SAÚDE 

Eles enfrentam o coronavírus 
para salvar outras vidas
Fisioterapeuta do Hospital Regional de Samambaia fala sobre a rotina dos 
profissionais que atuam no combate à covid-19

AgênciA BrAsíliA - Nem a ro-
tina exaustiva dos plantões 
na UTI é capaz de vencer a 
força e o comprometimento 
dos profissionais da saúde. 
Diariamente, eles enfrentam 
o novo coronavírus para sal-
var vidas e colaborar na re-
cuperação dos pacientes in-
ternados. Um desses heróis 
da saúde é o fisioterapeuta 
João Paulo Ribeiro Costa, 
que atua há sete meses na 
UTI do Hospital Regional de 
Samambaia (HRSam).

“Tenho trabalhado 
bastante, aproveitando as 
oportunidades, e tenho fei-
to muitos TPDs [trabalhos 
por tempo definido] pela 
rede pública”, relata João 
Paulo. “O paciente em si é 
muito mais complexo do 
que [aqueles com os quais] 
já éramos acostumados, 
gerando um manejo muito 
mais difícil e necessitando 
de muito mais cuidado.”

Antes de começar o tra-
balho no HRSam, o fisio-
terapeuta era servidor do 
Hospital Regional de Santa 
Maria (HRSM). Ele tem bus-
cado unir os conhecimen-
tos já adquiridos em sua 

área de atuação com novos 
estudos e técnicas para o 
tratamento dos enfermos.

Já vacinado com as 
duas doses do imunizan-
te contra a doença, assim 
como vários idosos do 
DF de 66 anos ou mais, o 
fisioterapeuta relata que 
o perfil das pessoas in-
ternadas nas UTIs tem 
mudado. “Estamos ven-
do pacientes jovens, com 
idade entre 30 e 50 anos, 
internados em estado 
muito grave”, alerta. “O 
grupo de risco claramen-
te aumentou; e, mesmo 

com a imunização a ca-
minho, ainda deveremos 
ter muitas perdas, infe-
lizmente. Não sou eu que 
digo isso, são projeções 
de especialistas”.

O herói da saúde é 
grato pelo conhecimento 
adquirido com a profis-
são e se motiva diaria-
mente no trabalho de 
salvar vidas. “Sinto orgu-
lho, sei do tamanho da 
missão e do perigo que 
corremos, mas procuro 
sempre me proteger e dar 
o meu melhor durante os 
plantões”, reitera.

Lançamento do novo mapa da 
cobertura vegetal e uso do solo no DF 

MEIO AMBIENTE

A Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema) con-
cluiu o Mapa da Cober-
tura Vegetal e Uso do Solo 
do Distrito Federal, instru-
mento essencial para a ges-
tão de políticas públicas na 
área socioambiental.

O detalhamento dos 
resultados alcançados são 
inéditos para o território do 
DF na escala em questão, 
1:25.000. O estudo está inse-
rido no âmbito do projeto CI-
Tinova e também ficará dis-
ponível no Sistema Distrital 
de Informações Ambientais 
(Sisdia), cuja página na Inter-
net será lançada em abril.

O objetivo da Sema é tor-
nar o mapa um instrumento 
referencial oficial para análi-
ses do Bioma Cerrado no DF.

Para o secretário da 
Sema, Sarney Filho, o mapa 
representa uma alavanca 
para fazer políticas públi-
cas em torno do equilíbrio 

ecológico. “A iniciativa  vai 
propiciar que se ganhe 
tempo, também vai suprir 
necessidades inerentes às 
ações da Sema e servir de 
apoio ao trabalho, não só 
de técnicos e analistas da 
área, mas também do usu-
ário, do cidadão comum, 
do investidor”, afirma.

A metodologia adota-
da incluiu processamen-
to de imagens disponí-
veis de satélites e dados 
disponibilizados por di-
versas instituições.

“O resultado é fruto 
da integração de infor-
mações sobre o estado 
atual da vegetação e uso 
do solo, juntamente com 
outros parâmetros”, afir-
ma o assessor da Secre-
taria Executiva da Sema,  
Edgard Fagundes.

De acordo com ele, os 
primeiros mapas do mes-
mo segmento no DF re-

montam à década de 60, 
sendo o último de 2019, 
mas com legenda resu-
mida e fora dos padrões 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) e do Serviço Flo-
restal Brasileiro (IFB).

O mapa usa a classifi-
cação do IBGE,  separan-
do em três níveis, água, 
áreas antrópicas agríco-
las e não agrícolas, as in-
formações referentes ao 
uso do solo, sendo que 
todas contêm a demarca-
ção em hectares, com o 
respectivo percentual em 
relação ao total do terri-
tório do DF. Para as áreas 
antrópicas não agrícolas, 
a separação considerou 
áreas de mineração e áre-
as urbanizadas, agrupa-
das em edificadas,  per-
meadas, com silvicultura 
urbana e outras.

AgênciA BrAsíliA

Breno Esaki/Agência Saúde
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Os distritos industriais do Tocantins são espaços destinados às empresas que 
buscam localização estratégica para alavancar a produção industrial

TOCANTINS

AGETO

Governo regulariza escrituras para 
registro de imóveis em distrito industrial

Governo do Tocantins intensifica 
recuperação da TO-335, entre Colinas do 
Tocantins e Palmeirante

Lucas Ferreira/Governo do 
TocanTins -  Respeitando to-
dos os protocolos de segu-
rança para o enfrentamento 
da Covid-19, nesta segun-
da-feira, 5, quatro empresas 
de Palmas conquistaram o 
direito da regularização de 
seus lotes no Distrito Indus-
trial Tocantins I, localizado 
na ASR-NE 55, na região 
norte da cidade. Os em-
presários Tarcisio Carneiro 
(Asa Transportes); Gilmar 
Luís (G. L. Lazzaretti); Ra-
fael Neres (G3 Comércio de 
Alimentos) e Diogo Portela 
(Forrobras) estiveram na 
sede da Secretaria de Esta-
do da Indústria, Comércio 
e Serviços (Sics) para a as-
sinatura das escrituras que 
possibilitam o registro dos 
imóveis de suas empresas.

“Um dos primeiros atos 
do governador Mauro Car-
lesse foi recomendar que 
fossem empenhados todos 
os esforços para se buscar a 
regularização dos distritos in-
dustriais e dos Tares [Termos 
de Acordo de Regime Espe-
cial]”, lembrou o secretário da 
Sics, Tom Lyra, que aprovei-
tou para elogiar o resultados 
positivos da política de des-
burocratização e celeridade 
dos processos referentes aos 
benefícios fiscais e regulari-
zação das escrituras.

O superintendente de 
Indústria, Comércio e Ser-

viços, Iranilson Mota; o 
gerente de Distritos Indus-
triais e Empresariais, Carlos 
Carneiro; e o assessor jurídi-
co Lucas Neves também en-
fatizaram a disponibilidade 
dos técnicos no sentido de 
orientar os empresários so-
bre os procedimentos ne-
cessários para conquistar o 
registro definitivo.

Para Diogo Portela, pro-
prietário da Forrobras, a es-
critura dos imóveis garante 
segurança jurídica e permite 
que os projetos de expan-
são sejam concretizados. 
“Estamos passando por um 
momento delicado devido 
à pandemia. Então, acredi-
to que o empenho da atual 
gestão, buscando dar cele-
ridade aos processos, nos 

viabilizou a garantia deste 
direito. Afinal, estamos em 
pleno funcionamento e em-
pregando mais de 50 pesso-
as”, destacou.

DISTRITOS INDUSTRIAIS
Os distritos industriais do 

Tocantins são espaços desti-
nados às empresas que bus-
cam localização estratégica 
para alavancar a produção 
industrial. O Estado possui 
11 Distritos Industriais, sen-
do que quatro são projetos 
estaduais, com infraestru-
tura adequada à instalação 
de empresas; os demais são 
projetos municipais. Os dis-
tritos estão localizados nos 
municípios de Araguaína, 
Colinas, Gurupi, Palmas, Pa-
raíso e Porto Nacional.

O Governo do Tocantins, 
por meio da Agência Tocanti-
nense de Transportes e Obras 
(Ageto), está, nesta segun-
da-feira, 5,  intensificando 
os trabalhos de recuperação 
da TO-335, no trecho de 30 
km entre os municípios de 
Colinas do Tocantins e Pal-
meirante, região norte do Es-
tado. O objetivo é melhorar 
a trafegabilidade da rodovia 
que não foi projetada para 
receber o tráfego intenso de 
veículos de carga, mas por 
onde passam até 900 cami-
nhões do tipo bitrem carre-
gados de grãos por dia, no 
período de safra.

Os trabalhos de recupe-
ração envolvem a correção 
de pontos críticos com a 
colocação de revestimento 
primário e devem garantir a 
trafegabilidade no trecho. O 
grande fluxo de veículos de 
carga é em razão da rodovia 
dar acesso ao Terminal In-
tegrador de Palmeirante da 
VLI e de ser uma das vias de 

acesso dos municípios vizi-
nhos à BR-153. A previsão é 
de que os trabalhos sejam 
concluídos nos próximos 
dez dias úteis.

A ação está sendo rea-
lizada em parceria com os 
municípios de Palmeirante e 
de Colinas. De acordo com o 
prefeito de Colinas do Tocan-
tins, Dr. Kasarin, esse trecho 
da rodovia é importante para 
o desenvolvimento dos dois 
municípios. Por sua vez, o 
prefeito de Palmeirante, Rai-
mundo Brandão, reforçou a 
importância da parceria en-
tre os municípios e o Gover-
no do Tocantins.

A secretária de Estado da 
Infraestrutura e presidente 
da Ageto, Juliana Passarin, 
garantiu o compromisso 
do Governo do Tocantins 
em manter a trafegabilida-
de das rodovias estaduais. 
“Estamos buscando solu-
ções imediatas para casos 
pontuais, como este. Traba-
lhamos para a readequação 

da infraestrutura viária para 
a realidade atual do Estado, 
com a realização de novos 
projetos e na captação de 
recursos”, destacou.

Como o pavimento da 
rodovia não foi projeta-
do para receber o tráfego 
intenso de veículos pesa-
dos, a Ageto tem mantido 
uma equipe de manuten-
ção permanente no trecho 
para corrigir defeitos na 
pista que possam com-
prometer a trafegabilida-
de. As equipes técnicas 
do órgão já trabalham no 
projeto de pavimentação, 
com a colocação de con-
creto betuminoso usinado 
a quente (CBUQ), que é um 
material de alta qualidade 
adequado para o tráfego 
de veículos de carga, e na 
captação de recursos para a 
reconstrução desse trecho 
da TO-335.

erica Lima e danieLa 
oLiveira/Governo 

do TocanTins

Zoe Sato é a melhor pessoa da 
internet e suas poses são as melhores

Zoe, filha de Sabrina 
Sato e Duda Nagle, pode 
ter apenas dois anos, mas 
já é uma das principais ce-
lebridades mirim do Brasil. 
A pequena roubou a cena 
com diversos videos fofos 
postados pela mãe nas re-
des sociais, e já mostrou ao 
público que adora aparecer 
diante das câmeras.

Sabrina já afirmou que é 
completamente apaixonada 
pela filha, e que sempre fica 
surpresa como Zoe conse-
gue demonstrar tanta perso-
nalidade com pouco tempo 
de vida. “Zoe é minha vida! 
Meu coração transborda de 
amor. Ela é meu grudinho! 
Tem sua própria personali-
dade e está numa fase de-
liciosa. Na aparência física 
todos comentam que o ros-

tinho lembra o Duda. Acho 
que é uma mistura... acho 
o Duda lindo. Fico feliz! Me 
derreto quando ela diz que 
me ama ou acorda falando: 
‘Mamãe, preciso de você’”, 
se derreteu a atriz.

No fim de 2020, Sabri-
na passou uma fase difícil 
quando contraiu Covid-19 

ao lado do marido. Zoe 
não se contaminou, e Sa-
brina precisou passar se-
manas em casa brincando 
com a filha de máscara. 
“A Zoe não parava quieta, 
foi bem difícil, porque ela 
queria atenção e tanto eu 
quanto Duda estávamos 
bem doentes, debilitados”.

UFG aprova título 
de Doutor Honoris 
Causa à professora 
Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro

O Conselho Univer-
sitário da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) 
aprovou o título de Dou-
tor Honoris Causa à pro-
fessora doutora Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, 
que é uma das maiores 
administrativista do Bra-
sil. A proposição para a 
concessão do título foi 
do professor Fabrício 
Motta, vice-coordenador 
do Programa de Pós-Gra-
duação e Direito e Polí-
ticas Públicas (PPGDP) 
da UFG. Maria Sylvia é 
professora colaborado-
ra desse programa. No 
parecer favorável para a 
outorga do título, a con-
clusão foi a de que Maria 
Sylvia é personalidade 
que se distingue pelo no-
tório saber. Além disso, 
pela atuação em prol da 
ciência jurídica, tendo 
ainda prestado impor-
tante colaboração à UFG. 
Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro graduou-se em Di-
reito pelo Largo de São 
Francisco em 1966. 

Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro é professora 
colaboradora do PPGDP 
desde a concepção ini-
cial do programa até os 
dias atuais. 

Wanessa rodriGues

TJGO julga na quinta-feira (8) ação 
popular que pede a convocação de 
candidatos de concurso da PM

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

A ação foi proposta em 2017 pelo advogado 
Agnaldo Bastos, do escritório Agnaldo Bastos 
Advocacia Especializada

O Tribunal de Justiça 
de Goiás (TJGO) julga, 
na quinta-feira (08/04), a 
ação popular que pede a 
convocação para o Teste 
de Aptidão Física (TAF) 
de aprovados nas fases 
iniciais do concurso da 
Polícia Militar de Goiás 
(PM), realizado em 2016. 
A ação foi proposta em 
2017 pelo advogado Ag-
naldo Bastos, do escritó-
rio Agnaldo Bastos Ad-
vocacia Especializada. 
O argumento é de que o 
Estado de Goiás deixou 
de aproveitar ao máxi-
mo o procedimento do 
concurso para suprir a 
real necessidade de ser-
vidores públicos na área 
de segurança pública. O 
caso será julgado pela 4ª 
Câmara Cível do TJGO.

O advogado explica 
na ação que o certame 
objetivou o preenchi-
mento de 2,5 mil vagas. 
Contudo, durante as fa-
ses internas (prova obje-
tiva, discursiva e teste de 
aptidão física), centenas 
de candidatos aprova-
dos que não haviam sido 
eliminados pelo edital 
não foram convocados. 
Dessa forma, ao final do 
certame restaram ape-
nas 1.841 candidatos 
aprovados e indicados 
para o Curso de Forma-
ção de Praças.

Na ação, o advogado 
pede a invalidação de 
ato administrativo que 

impediu a convocação 
de candidatos aprovados 
na primeira e segunda 
fases. Conforme explica, 
tal ato lesiona flagran-
temente à moralidade e 
eficiência administrati-
va. Além de trazer preju-
ízo ao patrimônio públi-
co do Estado e à própria 
sociedade goiana.

DÉFICIT
Além disso, disse que 

o ato da administração 
fere o princípio da vin-
culação ao instrumento 
convocatório. Uma vez 
que estava prevista, em 
edital, a convocação para 
o TAF de todos aqueles 
que não foram elimina-
dos nas provas Objetiva 
e Discursiva. Assim, o ato 
gerou um déficit de quase 
700 vacâncias em relação 
às vagas inicialmente dis-
postas no Edital.

“Portanto, percebe-se 
que a forma como foi con-
duzido este concurso le-
sionou a moralidade admi-
nistrativa. Ainda abriu uma 
ferida de morte por assim 
dizer, na observância do 
princípio constitucional da 
eficiência. Gerando preju-
ízo para a própria socieda-
de goiana. Isso porque que 
deixou de receber o efetivo 
de policiais militares neces-
sários para proporcionar a 
tão imprescindível Segu-
rança Pública promovida 
pelo governo Estadual”, diz.

roTa Jurídica

&&
Sics/Governo do Tocantins
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E

ANEXOS DE RIO VERDE - GO
FRANKLIN WILSON XAVIER - Oficial

Av. Universitária. n°780, Jardim Presidente
CEP 75.908-435 - PABX. (64) 36026700

e-mail: sac@cartoriorv.com.br

EDITAL

FRANKLIN WILSON XAVIER. Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de Rio
Verde/GO.
FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele tiver
conhecimento que, Banco BMG S/A, instituição financeira de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
61.186.680/0001-74. com sede no endereço localizado a
Avenida Brigadeiro Faria Lima. n° 3477, Bairro Itaim Ribi, na
cidade de São Paulo-SP, na qualidade de CREDOR
FIDUCIÁRIO, REQUEREU a este Serviço Registral, as
INTIMAÇÕES do Sr. Vilmar Nunes de Souza, brasileiro.
empresário, inscrito no CPF n° 169.769.751-87, e da Sra.
Maria de Fátima Gonçalves de Souza, brasileira, do lar,
inscrita no CPF n° 170.627.211-15, ambos residentes e
domiciliados à Rua Só o Amor Constrói, 176, Quadra 08,
Lote 03, Bairro Primavera, nesta cidade, na qualidade de
DEVEDORES FIDUCIANTES, nos termos da Lei
9.514/1997, para que satisfaçam o pagamento da
importância de R$ 487.821,25 (quatrocentos e oitenta e
sete mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco
centavos), posicionado no dia 05/11/2020, acrescida das
prestações que vencerem ate a data do pagamento, juros e
encargos legais e contratuais. Tal divida é originária da
Cédula de Crédito Bancário n° 6686, firmado em 29/07/2014,
que possue como garantia o imóvel situado à Rua Só o Amor
Constrói, 176, Quadra 08, Lote 03, Bairro Primavera, nesta
cidade, registrado na matricula n° 29.762. Os devedores
fiduciantes encontram-se em local ignorado, incerto,
conforme certificado. Desta forma. ficam os DEVEDORES
FIDUCIANTES, acima qualificados, CONSTITUIDOS EM
MORAE INTIMADOS, para que satisfaçam o pagamento da
importância acima referida e acréscimos, no prazo de 15
(quinze) dias. a contar da última publicação do presente
Edital, neste Serviço Registral, situado à Avenida
Universitária, nº 780, Qd. 07, Lt. 01/02, Jd. Presidente, Rio
Verde-GO CEP: 75.908-435, sob pena de vencimento
antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do
imóvel em favor do credor e imediata execução da dívida
através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado
nesta cidade deRioVerde-GO. em05 de novembrode 2020.

Estado de Goiás - Prefeitura Municipal de Morrinhos
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

 
OBJETO: Contratação de veículos do tipo caminhão.
DATA DE ABERTURA: 20/04/2021; HORÁRIO: 09:00h;
LOCAL: Rua Senador Hermenegildo, nº 160, Centro, Morrinhos – Goiás.
RETIRADA  DO  EDITAL:  Na  sede  da  Prefeitura  ou  no  site:
www.morrinhos.go.gov.br.
 

 Morrinhos, 05 de abril de 2021.
 FLAMILTON RODRIGUES DA SILVA

 =Pregoeiro=

Estado de Goiás - Prefeitura Municipal de Morrinhos
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021

 
OBJETO: Aquisição de refeição do tipo marmitex.
DATA DE ABERTURA: 20/04/2021; HORÁRIO: 10:00h;
LOCAL: Rua Senador Hermenegildo, nº 160, Centro, Morrinhos – Goiás.
RETIRADA  DO  EDITAL:  Na  sede  da  Prefeitura  ou  no  site:
www.morrinhos.go.gov.br.
 

Morrinhos, 05 de abril de 2021.
 FLAMILTON RODRIGUES DA SILVA

 =Pregoeiro=

PREGÃO ELETRÔNICO No 025/2021 – UASG 989395
O Município de Inhumas - GO torna público que realizará pregão
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item visando o registro de
preço para futura contratação de empresa para fornecimento de
combustível, lubrificante e filtro, no dia 19/04/2021 às 08h30min.
Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min
às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones
(62)3511-2121/99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.br no
campo licitação ou pelo e-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO No 024/2021 – UASG 989395
O Município de Inhumas - GO torna público que realizará, pregão
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento de massa asfáltica
PMF (Pré-Misturado a Frio) emulsificado com RL-1C pelo prazo
de 12 meses, no dia 19/04/2021 às 09h30min. Mais informações
na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min às 11h00min e
das 14h00min às 17h00min, pelos telefones
(62)3511-2121/99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.br no
campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

AVISO PARA PUBLICAÇÃO
A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  CALDAZINHA,
unidade gestora dos recursos da Saúde do Município de Caldazinha,
Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 12.225.915/0001-84, nesse
ato  representado  pela  Gestora  Sra.  Suzy  Gonçalves  Lemos,  faz
saber aos interessados, que estará recebendo a partir do dia 07 de
Abril  de  2021,  das  8h  às  17h,  no  Gabinete  da  Secretaria
Municipal  de  Saúde,  localizado  na  Avenida  Bernardo
SayãoQd.25 APM - Centro, Caldazinha, Goiás, a formalização de
adesões para o Credenciamento de Profissionais para Prestação de
Serviço na Área da Saúde para atuar junto às unidades de saúde do
município visando suprir a demandas do Município no exercício de
2021, a saber: Auxiliar de Saúde Bucal, Cirurgião(â) Dentista – Clinico
Geral,  Educador(a)  Físico,  Enfermeiro(a),  Fisioterapeuta  40h,
Fisioterapeuta 30h, Fonoaudiólogo(a),  Médico(a) (ESFF),  Médico(a)
Pediatra,  Médico(a)  Cardiologista,  Medico  (a)  Ginecologista,
Médico(a)  do  Trabalho  Nutricionista,  Psicólogo(a)  e  Técnico(a)  de
Enfermagem. Caldazinha, 5 de abril de 2021. 

Suzy Gonçalves Lemos
Secretária de Saúde de Caldazinha - Goiás

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A FIBRASIL INFRAESTRUTURA E FIBRA ÓTICA S.A  -  CPNJ:
36.619.747/0004-12, torna público que requereu à Agência Municipal
do Meio Ambiente – AMMA de Goiânia/GO, a Licença Ambiental de
Operação  para  o  CNAE  61.10-8-03  -  Serviços  de  Comunicação
Multimídia – SCM para o endereço Rua 136C, Quadra F-44, LOTE 11-
A, Setor Sul, Goiânia/GO (CP299). 

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 conhecimento dos interessados que fará realizar no dia
16 de abril de 2021, às 08hs00min, licitação na modalidade Pregão
Presencial,  tipo  Menor  Preço  por  item,  tendo  como  objeto  a
AQUISIÇÃO DE TRATOR CARREGADEIRA MOTOCANA, USADO
PARA  ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  TRANSPORTE  DE  SANTA  RITA  DO  NOVO
D E S T I N O .  M a i s  i n f o r m a ç õ e s
www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou (62) 3394-0076 .

Santa Rita do Novo Destino - GO, 06 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 011/2021.
A  Prefeitura  Municipal  de  Santa  Rita  do  Novo  Destino-GO,  torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia
16 de abril de 2021, às 10hs00min, licitação na modalidade Pregão
Presencial,  tipo  Menor  Preço  por  item,  tendo  como  objeto  a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA
FRACIONADA  DE  MATERIAIS  DE  EXPEDIENTE  PARA
MANUTENÇÃO  DO  MUNICIPIO  DE  SANTA  RITA  DO  NOVO
DESTINO. Mais informações www.santaritadonovodestino.go.gov.br/ou
(62) 3394-0076 .

Santa Rita do Novo Destino-GO, 06 de março de 2021
Marcos Antônio Ribeira Tôrre

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021

O Município  de  Uruaçu-GO torna público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  fará  licitação  no  dia  20/04/2021  as  09:00h  na
modalidade Pregão eletrônico n° 003/2021, Processo Administrativo
nº 5880/2021, tipo menor preço por item, a realizar-se através do
P o r t a l  d e  C o m p r a s  d o  G o v e r n o  F e d e r a l
www.comprasgovernamentais.gov.br  na  forma  da  Lei  Federal  nº
10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente à Lei Federal
nº 8.666/93 , objetivando a Aquisição eventual, futura e parcelada de
medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal
de saúde de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado
no endereço acima, das 8:00 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, 31 de março de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

Pregoeira
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Cobra consegue sair da 
casa de Jade antes que Lu-
crécia o veja. Gael se des-
culpa com João. Karina beija 
Pedro após ouvir a música 
que o menino fez para ela. 
Mari pensa em Jeff enquan-
to arruma sua mala. Sol e 
Wallace tentam tirar o anel 
de Mari do dedo de Jeff. 
Nat liga para Duca, e Bianca 

atende. Todos da Galera da 
Ribalta aprovam a música 
de Pedro. Bianca encontra o 
papel em que Karina anotou 
a letra da música que Pedro 
fez para ela. Pedro desco-
bre que Rogério precisará 
do estúdio por mais um dia. 
Duca reclama da presença 
de João em seu passeio 
com Bianca. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Passa-se um mês. 
Manuela combina com 
Rodrigo de ir a uma 
consulta de Júlia no 
consultório de Celina. 
Lourenço esconde o de-
sconforto com a notícia 
de uma possível gravi-
dez de Celina. Wilson 
comenta com Moema 
que Laudelino nunca 
mais falou em Iná. Dora 

e Marcos combinam um 
encontro. Nanda critica 
Rodrigo por abandonar 
os amigos. Jonas diz a 
Cléber que vai dobrar 
o valor da proposta 
que fez a Lourenço. Iná 
fala para Moema que 
não quer mais saber de 
Laudelino. Alice avisa a 
Cícero e Suzana que irá 
procurar seu pai biológico.

Alan hesita em con-
tratar Kyra/Cleyde. Di-
onice pensa em contar 
à família de Bia que ela 
voltou a treinar. Alexia 
fica chocada ao saber 
que Petra ficou com seu 
papel na novela. Ren-
zo afirma a Lúcia que 
irá doar o dinheiro que 
ganhou ilegalmente. Téo 

não aceita a cópia da 
correntinha que Hele-
na lhe dá, e explica que 
a joia o faz lembrar da 
moça que ele não con-
seguiu salvar no fura-
cão. Alexia não gosta do 
interesse de Bel por Zez-
inho. Luna/Fiona pede 
um emprego para Vicky 
no Empório Delícia.

Gênesis
Aat dá uma nova 

missão à Agar. Simei (Al-
exandre Slaviero) e Lo-
tam negociam o casa-
mento dos filhos. Adália 
se surpreende com 
Massá. Abrão conta a 
novidade para seu pai. 
Terá não gosta da reve-
lação de Abrão. Sarai se 

emociona com o aviso 
de Abrão. Agar é aprova-
da em seu teste. Massá 
e Adália disfarçam a 
tensão diante de Mares-
ca. Abrão impõe uma 
condição a Ló, Simei e 
Eliézer. Terá ofende Sa-
rai. Ayla não concorda 
com a decisão de Ló.

Amor de Mãe
Thelma tenta despis-

tar Danilo, que desconfia 
da atitude da mãe. Érica 
garante a Benjamin que 
Davi despertará do coma. 
Durval ajuda Danilo a de-
scobrir os segredos de 
Thelma. Davi acorda do 
coma, e Érica e Miguel 
comemoram. Betina acon-
selha Marina sobre seu 
namoro com Ryan. Penha 
chega para resgatar Álva-
ro. Danilo sonda Thelma 

sobre o sítio. Raul e San-
dro se desesperam ao não 
conseguir falar com Vitória. 
Nuno revela a Danilo que 
Thelma deixou o hospi-
tal com outro bebê nos 
braços após o incêndio. 
Durval pede ajuda a Carol 
para não revelar seu novo 
emprego a Natália. Betina 
decide vender suas ações 
da PWA. Davi volta à ativa, 
e Álvaro se irrita. Betina 
decide patrocinar Marina.

A velhinha vai até o quartel pra 
visitar seu netinho. Chega pro 

sargento e diz: - Seu sargento, 
vim visitar meu neto, o nome dele e 
Adroaldo Silva. Ele serve aqui neste 
quartel, não é? - Sim, minha senhora... 
Só que hoje ele pediu licença 
pra ir no enterro da senhora!

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

CHEESECAKE VEGANA

Aprenda como fazer 
cheesecake vegana com 
a bebida Original da A 
Tal da Castanha que é 
100% natural, vegetal 
e capaz de deixar qual-
quer receita ainda mais 
saborosa. Com base de 
biscoito, creme feito 
com cinco ingredientes 
e geleia de pitaya, a so-
bremesa é tão simples 
que vai agradar todo 
mundo. Para não errar, 
a principal dica é pre-
parar ela com pelo me-
nos seis horas antes de 
servir, pois ela precisa 
de geladeira. 

 
INGREDIENTES
BASE:
1 pacote de biscoito de 
maisena sem leite;

3 colheres de sopa de 
manteiga vegetal ou 
1/2 xícara de óleo de 
coco ou canola;
1 colher de chá de sal.
PARA O CREME:
1L da bebida Original 
da A Tal da Castanha;
400g de tofu frescal;
1 colher de chá 
de ágar ágar;
1 colher de sopa 
de vinagre;
 pitada de sal.
PARA A CALDA:
1 pitaya grande;
100g de açúcar 
demerara.

MODO DE PREPARO
Para a base: no 
processador, triture os 
biscoitos colocando 
aos poucos. Adicione 

a manteiga vegetal ou 
óleo de canola e o sal. 
Despeje numa forma 
de fundo removível, 
pressione com as mãos 
para fazer uma base 
sólida, e leve ao forno 
pré-aquecido 160ºC 
por 5 min. Retire 
e deixe esfriar.

Para o creme: 
esquente o leite com 
o ágar ágar numa 
panela até levantar 
fervura. Espere esfriar 
um pouco e leve ao 
liquidificador com os 
demais ingredientes. 
Bata até uniformizar, 
despeje sobre a base 
na forma e leve à 
geladeira por pelo 
menos 4h até firmar. 

Não tente acelerar o 
processo congelando, 
irá formar cristais de 
gelo que podem tirar a 
crocância da base.

Para a calda: 
descasque a pitaya, 
pique e leve a uma 
panela com o açúcar. 
Mexa até caramelizar. 
Reserve. Para 
montagem: corte a 
fatia da cheesecake 
e adicione a calda 
somente na hora 
de servir!

Dica: você pode usar 
qualquer geléia como 
calda também, use 
a criatividade e faça 
diferentes variações de 
cheesecake vegana!
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ANTECESSOR

Única letra
que rece-
be o acen-
to grave 

Rafael
Nadal,
tenista

espanhol

Paraíso de
amantes
de livros
(bras.)

Pai ou
mãe, em

relação ao
filho menor

(?) 
hídrica: a
seca em

SP (2014)

(?)-92,
importante

evento
ambiental

Órgão má-
ximo das 

Olimpíadas
(sigla)

Material
natural de
quadros 
de aviso

Roberto
Medina, 

empresário
carioca

Substância
nociva à
pessoa
celíaca

Trabalho
do oficial
de manu-

tenção

Exploração 
de metais
preciosos

José Lins
do (?), 

romancista
de "Usina"

Antigo
cantil de

couro

Ornella
Vanoni,
cantora
italiana

Plataforma
de atraca-
mento em

portos

"Fera (?)",
novela

com Malu
Mader

A zebra,
pelo

padrão 
de cores

Ação
Nutriente
deficiente
na anemia

Modelo 
de calça

Amazonas
(sigla)

(?) Mundial
da Água,

data criada 
pela ONU

Tamanho
Formato 
da curva
sinuosa

Estrábico
Função 

do artifício
chamativo

A 1ª letra
grega

Nascente
(Astr.) 

Opõe-se à
prática
Verbo

(abrev.)

A Sophia, de "O Outro
Lado do Paraíso" (TV)
Saliência comum em

pistas irregulares

Anexos de
cozinhas

Erros de
(?): podem
alterar o
resultado

de um  
jogo (fut.)

Editores
(abrev.)

Reação como as 
"Diretas Já!" e "Fora,

Collor"
(Polít.) 

A lagoa com
abundância de peixes

Folguedo do ciclo
natalino (Catol.)

"Polícia",
em PM 
Base da

Estatística

(?) forçado: é realiza-
do em caso de pane
no motor do avião,
ou de defeito grave

Grande,
em inglês

Precursor

Combinações de
versos Apresenta-

ções breves de filmes
antes do lançamento

4/alfa — odre. 5/great. 6/glúten. 7/piscosa — reisado.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Ter barriga grande 
está na moda 

nos homens, mas 
eu nunca vi um 

manequim gordo.

Mantenha a força 
da sua vontade, 
a sua estratégia, 
confie e acredi-

te na sua intuição. Faça e 
solte. Não se apegue ao 
resultado e se atenha ao 
processo em si. O resulta-
do vai ser proporcional à 
sua confiança.

Lua e Plutão tra-
zem instabilida-
des e mudanças 
para você no dia 

de hoje, portanto a dica é: es-
teja aberto e flexível se quiser 
receber boas surpresas. Caso 
mantenha uma atitude mais 
fechada e controladora, pode-
rá ficar mal-humorado.

Plutão e a Lua, que 
estarão juntos no 
céu de hoje, apro-

fundam sua mente, por isso 
pode ser um dia em que a vi-
são sobre as coisas fica mais 
estratégica. Isso vai ser muito 
bom para colocar a vida nos 
trilhos, se organizar e perceber 
os próximos passos a tomar. 

As relações po-
dem ser fascinan-
tes ou desafiado-

ras; isso vai depender de quem 
está com você; o bom é que 
pode perceber isso hoje. Se for 
desafiador, difícil e cheio de en-
traves, pode ser que você este-
ja se relacionando com pessoas 
limitantes e controladoras.

Hoje é um dia em 
que a Lua e Plutão, 
que está em Capri-

cornio, trazem muito trabalho aos 
leoninos, ativando sua energia e 
seu poder, portanto o dia pode 
trazer grandes resoluções e muita 
produtividade! É um bom dia para 
mover pedras sem gastar muita 
energia. Faça acontecer.

Vocês podem 
estar com hu-
mores oscilan-

tes hoje, mas de qualquer 
forma é um bom dia para 
aprenderem a temperar isso, 
buscando se harmonizar com 
tudo à sua volta. Se não con-
seguirem, podem se tornar 
autoritários demais.

Você está com for-
ça e magnetismo 
para levar amor 

e algumas duras verdades aos 
outros hoje. Ajude, coloque-se à 
disposição, mas evite ser rude. 
Dizer a verdade, sim, mas sem 
agressividades. Planejamento, 
organização... e de repente a vida 
muda todos os planos. 

Lua e Plutão ati-
vam seu foco, 
portanto hoje 

você pode e deve estudar, 
organizar a mente, rever as 
emoções e as atitudes ou 
simplesmente fazer aquela 
sessão de terapia. Tudo isso 
pode ser o mais relaxante e 
motivador para este dia.

Hoje, Lua e Plutão 
trazem uma boa 
carga de energia 

para você e Netuno descar-
rega essas energias nas suas 
emoções, por isso pode ser 
um dia em que você vai que-
rer fazer muitas coisas, mas 
pode ter dificuldade de focar 
numa coisa só. 

Quanto mais 
você falar as 
coisas com sa-

bedoria e profundidade 
hoje, mais as pessoas te 
ouvirão e serão gratas às 
suas palavras orientadoras. 
Aproveite isso hoje: seja a 
visão dos demais para uma 
realização conjunta!

Toda a força e o foco 
que a Lua e Plutão 
trazem para este dia 
contribuem para que 

os aquarianos terminem coisas 
inacabadas, finalizem, limpem, 
organizem e curem. Portanto o 
dia está propício para ir ao mé-
dico, fazer aquela massagem ou 
outra prática de saúde.

Pode ser que os ami-
gos sejam a ajuda 
de que você precisa 

hoje, querido pisciano. Permita-
-se receber a ajuda dos demais. 
Não seja orgulhoso ou teimoso. 
Aceite a generosidade alheia. 
Saturno pode trazer dificulda-
des para algumas pessoas co-
nhecidas e até familiares.

Jim DavisGarfield
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