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Casagrande chama jogadores de 
covardes por jogar Copa América

PÁGINA 05

HISTÓRIA

Uma viagem no tempo pela 
história da capital federal

Imagem histórica da Missão Cruls: Brasília começou a ser pensada no fim do século 19

AÇÃO

Governo de Goiás começa distribuição 
de 40 mil cobertores aos municípios
Aline Cabral

TOCANTINS

Governador Mauro Carlesse 
inaugura agência do Detran no 
Palmas Shopping
Esequias Araújo/Governo do Tocantins

Atendendo indicação do governador Mauro Carlesse, o novo posto do Detran é instalado 
estrategicamente no centro de Palmas, próximo ao centro comercial, agências bancárias 
e secretarias de Estado

Arquivo Público do Distrito Federal

Representantes dos municípios retiram cobertores no Ginásio Goiânia Arena com horário agendado previamente
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Patrícia Abravanel faz descarrego e demite 

equipe “possuída” por más energias PÁGINA 05

PÁGINA 04

SINALIZA GOIÁS

Projeto Sinaliza Goiás começa pela região do Entorno do Distrito Federal  e vai 

implantar 30 mil unidades de placas e mais de 300 mil metros quadrados de 

sinalização horizontal. “Ao colocar uma faixa na porta de uma escola, hospital, 

em um cruzamento, cria-se uma cultura para as pessoas entenderem o quanto é 

importante respeitar aqueles locais. Isso salva vidas”, destaca governador

Na abertura do Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção 

de acidentes de trânsito, Caiado lança programa que vai 

investir R$ 12 milhões em sinalização viária de cidades

Wesley Costa

Governador Ronaldo Caiado no lançamento do Sinaliza Goiás: “Até o fim do nosso mandato, todos os 246 municípios 

estarão 100% atendidos pelo programa”

SEGURANÇA PÚBLICA

Primeira 
bombeira do DF 
é promovida ao 
cargo de coronel

Álvaro-Henrique

AVANÇOS

Impulso tecnológico por 

uma Brasília mais moderna

TOCANTINS

ARAGUAÍNA

Governo do Tocantins intensifica 

recuperação da TO-422, no 

trecho de acesso ao Daiara

Secretaria da Educação se 

reúne com Federação das 

Apaes para fortalecer parcerias 

com as escolas especiais
Márcio Vieira/Governo do Tocantins

Ageto/Governo do Tocantins

Jornal Gazeta do Estado
O único diário que circula na capital e no interior,
atende a Lei de Publicação Legal
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Sancionado 
Prefeito Rogério Cruz 

sancionou, na terça-feira, 8, 
lei que reconhece gastrono-
mia e cultura dos pit-dogs 
como Patrimônio Cultural 
Imaterial de Goiânia.

Pit-dogs
Ao todo, são mais de 1600 

estabelecimentos do ramo 
instalados na capital. Além 
de preservar a cultura goia-
niense, segmento gera 40 mil 
empregos no município. 

Candidatura  

Presidente do MDB em 
Goiás, Daniel Vilela busca 
candidatura própria às elei-
ções de 2022. Na declaração 
do vice-presidente, Paulo Ce-
zar Martins, “é natural que 
Daniel e Gustavo Mendanha 
caminhem juntos”.

Candidato
Lá pelos vitrais do Palácio 

das Esmeraldas, governador 
Ronaldo Caiado (DEM) se-
gue ‘pré-canditado’ natural e 
absoluto à reeleição.  

Boletins
Municípios goianos têm 

ampliado e intensificado bo-
letins epidemiológicos que 
visam divulgação da situação 
do coronavírus. 

Estética 
Câmara Municipal de Goi-

ânia aprovou reconhecimento 
de centros de estética, salões 
de cabeleireiros e barbearias 
como serviço essencial. 

Fechamento
A iniciativa do vereador 

Lucas Kitão (PSL) visa man-
ter a atividade econômica 
aberta em caso de novos 
decretos de fechamento de 
serviços não essenciais, em 
razão da pandemia de co-
vid-19 em Goiânia.

Jornalistas
Presidente da Câmara de 

Goiânia, vereador Romário 
Policarpo (Patriota), solicitou 
inclusão dos profissionais da 
comunicação no grupo prio-
ritário de vacinação.

Requerimento
O requerimento foi apre-

sentado na terça-feira, 8, após 
pedido do Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Esta-
do de Goiás (SindJor GO).

Prefeito Rogério agenda vacinação
Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, agendou aplicação 

da vacina contra a covid-19 pelo aplicativo Prefeitura 24 
Horas. A realização deve ser feita hoje, na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América. A imuni-
zação do chefe do Executivo, que vai completar 55 anos 
de idade, ocorre após a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) incluir pessoas com idade acima de 54 anos no 
esquema de vacinação.  

Santa Helena capacita servidores
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás realiza, 

hoje e amanhã, o curso “Gestão de Compras e Contrata-
ções na Administração Pública Municipal e Contratação 
Direta. A iniciativa tem objetivo de capacitação e aperfei-
çoamento de servidores no desenvolvimento e aplicação 
de soluções para melhoria da gestão pública. Os partici-
pantes ser capacitarão na Dispensa e Inexigibilidade de 
Licitação, da Lei 14.133/2021 e é ministrado por equipe 
de profissionais.

Creio no riso e nas lágrimas 
como antídotos contra o ódio 
e o terror”. Charles Chaplin

“Piri” lança projeto turístico educacional

Prefeitura de Pirenópolis lançou projeto de turismo 
nas escolas do município com objetivo de aumentar 
a conscientização dos estudantes locais, quanto ao 
patrimônio histórico-cultural da cidade. A importante 
iniciativa, segundo a gestão, contribui com o desenvol-
vimento social e o relevante papel que já ocupa o ramo 
do turístico na região.  

O plano de ações contempla oficinas voltadas aos 
estudantes da rede pública de ensino, capacitação das 
merendeiras e dos profissionais da limpeza, solidifi-
cação da educação empreendedora nas escolas do 
município, além de visitas técnicas em espaços e em-
preendimentos turísticos. O planejamento prevê ainda 
a realização da Primeira Feira de Turismo nas escolas.  

A ação, que é desenvolvida pelas Secretarias de 
Turismo e Desenvolvimento Econômico, Educação 
e Saúde, tem finalidade de aumentar o amor e sen-
timento de pertencimento à cidade; a produção de 
identidade autêntica e de valorização da comunidade, 
além de levar à reflexão sobre o impacto do turismo na 
vida dos moradores. 

Pirenópolis, chamada carinhosamente de “Piri”, 
oferece excelente diversidade de opções em turismo. 
Os principais atrativos são cachoeiras; centro históri-
co, tombado como patrimônio nacional, com casas 
e igrejas do século XVIII e ruas de pedras; as serras e 
os mirantes; a gastronomia e as festas e eventos. A ci-
dade também é destino de esportistas como ciclistas 
e montanhistas.

Jogadas rápidas 

n Conselho de Ética, da Câmara dos Deputados, 
recomendou por 16 votos a um, a perda do mandato 
da deputada Flordelis (PSD-RJ) por quebra de deco-
ro parlamentar. 
n A deputada ainda pode recorrer da decisão na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
n Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, an-
tecipou para 18 de junho as eleições para diretório 
estadual em Goiás.

ItátIla Moura - Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço desta quarta-feira, 09, o 
apresentador Thiago Men-

des conversou  com o pneu-
mologista, Dr. Ramiro Dou-
rado. Na ocasião o médico 
falou sobre doenças respi-

ratórias no tempo seco.Para 
assistir esta entrevista na ín-
tegra acesse o nosso portal 
no youtube gazetaplay.
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MEIO AMBIENTE

Jeferson Rodrigues marca 
Audiência Pública para tratar 
da crise hídrica em Goiás

Evento será realizado no dia 21 de junho

lucas cássIo - O deputa-
do estadual Jeferson Ro-
drigues (Republicanos) 
anunciou que vai reali-
zar no dia 21 de junho 
uma Audiência Pública 
para tratar da crise hí-
drica e elétrica em Goi-
ás. A informação foi di-
vulgada nesta terça-feira 
(8/6) durante sessão no 
Plenário da Assembleia 
Legislativa de Goiás. O 
evento, segundo o par-
lamentar, vai reunir re-
presentantes de todos os 
poderes para encontrar 
alternativas para mini-
mizar os efeitos da falta 
de água no Estado. “Va-
mos convidar as maiores 
autoridades do nosso 
Estado sobre estes dois 
temas”, antecipou.  

Durante a sessão, o 
parlamentar demos-
trou preocupação com 
os níveis dos principais 
reservatórios em Goiás. 
Segundo o levantamen-
to apresentado pelo de-
putado, até o dia 1º des-
te mês, o de São Simão 
apresentava a situação 

mais crítica, com apenas 
10,77% da capacidade. O 
de Itumbiara estava com 
15,27%, Serra da Mesa 
com 37,03% e de Embor-
cação com 22,27%. 

“Estamos no início da 
seca no mês de junho. 
A situação hidrológica 
no Brasil é inédita. Com 
sete anos consecutivos 
de pouca água, o regime 
de chuvas é insuficiente 
para encher os reservató-
rios”, pontuou Jeferson. 

O governo federal pu-
blicou no dia 28 de maio 
um alerta de emergência 
hídrica para o período 

de junho a setembro em 
cinco Estados brasilei-
ros, entre eles Goiás. A 
situação é classificada 
como severa e a previ-
são é de pouco volume 
de chuvas para o perío-
do que vai até setembro. 
O deputado lembrou da 
crise hídrica que Goiás 
enfrentou em 2017. “Na-
quele ano, somente em 
Goiânia, tivemos mais de 
200 bairros com incons-
tância no fornecimento 
de água”, disse. A crise 
hídrica de 2017 foi consi-
derada a pior dos últimos 
30 anos.  
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26 atletas goianos disputam 
Troféu Brasil de Atletismo

ESPORTEAÇÃO

Governo de Goiás começa 
distribuição de 40 mil 
cobertores aos municípios
Estado investe mais de R$ 1,3 milhão na compra de agasalhos para Campanha 
Aquecendo Vidas 2021. Ação, coordenada pela OVG, em parceria com o Gabinete de 
Políticas Sociais, vai beneficiar todos os 246 municípios ao longo do mês de junho

OVG/GO - O Governo Es-
tadual, por meio da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
começou a distribuição 
de 40 mil cobertores no-
vos para os municípios. A 
ação beneficia pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de social, principalmente 
crianças e idosos, de to-
das as cidades goianas. As 
peças são da Campanha 
Aquecendo Vidas 2021, 
fruto de um investimento 
do Governo Estadual de 
mais de R$ 1,3 milhão.

Por conta da pandemia 
do novo coronavírus, a en-
trega dos cobertores para 
os municípios é feita na ca-
pital, no Ginásio Goiânia 
Arena. Para evitar aglome-
rações, as retiradas ocorrem 
de forma organizada e com 
agendamento prévio. Até 
agora, já foram entregues 
mais de 10 mil cobertores 
para 89 municípios do Es-
tado. A previsão é de que 
todos os 246 municípios 
goianos recebam a doação 
até o dia 30 de junho.

 A OVG e o GPS tam-
bém já entregaram 1.026 
cobertores novos para 
pessoas em situação de 
rua e refugiados venezue-
lanos, em Goiânia, além 
de moradores de comu-
nidades Kalunga dos mu-
nicípios de Cavalcante e 
Monte Alegre de Goiás, na 
região Norte de Goiás. Nos 
últimos três anos, o Gover-
no de Goiás empregou R$ 
3,7 milhões na compra de 
130 mil novos cobertores.

Madrinha da Cam-
panha Aquecendo Vidas, 
a presidente de honra da 
OVG e coordenadora do 
GPS, Gracinha Caiado, re-

força que a iniciativa segue 
recomendação do gover-
nador Ronaldo Caiado, que 
tem dado exemplo de ra-
pidez e firmeza na formu-
lação de políticas públicas 
que abrangem a popula-
ção em extrema situação 
de vulnerabilidade social, 
em Goiás.

“Sabemos da situação 
de vulnerabilidade que te-
mos no nosso Estado e o 
quanto o cobertor será útil 
para cada família que irá re-
cebê-lo. Também sabemos 
que muitos municípios, de 
pequeno porte, não teriam 
condições de adquirir co-
bertores, e que crianças e 
idosos sofreriam com as 
madrugadas frias. Ao fazer-
mos essas entregas, senti-
mos que o Estado está mais 
próximo de quem precisa”, 
declara Gracinha Caiado.

MÃOS ESTENDIDAS
Daniel Borges, vice-

-prefeito de Itumbiara e 
presidente da Fundação 
de Solidariedade (Funsol), 
entidade que presta aten-
dimentos à população em 
situação de vulnerabilidade 
no município, diz que grati-
dão é a palavra que define 
o sentimento de receber os 
cobertores, principalmente 
nesse momento tão difícil, 
marcado pela Covid-19. “O 
governador e a dona Gra-
cinha sempre estendem as 
mãos aos mais carentes. 
Com essa doação, eles não 
levam apenas cobertores, 
mas também carinho para 
quem tanto precisa. Rece-
bemos 460 peças, que serão 
entregues à população de 
rua e pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, 
do nosso município, inscri-
tas no CadÚnico”, ressalta.

Já a secretária de Assis-
tência Social, Cidadania e 
Políticas para Mulheres de 
Acreúna, no Sudoeste goia-
no, primeira-dama Adria-
na Silva e Souza, destaca 
a importância da parceria 
com o Governo Estadual, 
via OVG e Gabinete de Po-
líticas Sociais (GPS). “O Go-
verno de Goiás está sempre 
de portas abertas para aten-
der os municípios, e juntos 
estamos conseguindo fazer 
um grande trabalho social. 
Com essa união de esfor-
ços, quem sai ganhando é 
o povo que mais precisa. 
Dessa vez, nossa gratidão 
é pelos cobertores que pro-
tegerão os mais carentes de 
Acreúna”, afirma.

AMPARO
A diretora-geral da OVG, 

Adryanna Melo Caiado, diz 
que a Campanha Aquecen-
do Vidas aquece o coração, 
por representar atenção, 
carinho e cuidado com os 
mais vulneráveis. Segundo 
ela, ao fazer a entrega de 
cobertores para refugiados 
venezuelanos e pessoas em 
situação de rua, na capital, 
as equipes da Organização 
aproveitam para conversar 
com eles, checar suas ne-
cessidades e realizar enca-
minhamentos sociais.

“Quem está na rua so-
fre com o frio, sem contar 
a maior probabilidade de 
adoecer, ainda mais nes-
te período de Covid-19. 
Então, ao entregarmos 
os cobertores, nossas as-
sistentes sociais orien-
tam sobre como e onde 
conseguir atendimentos 
em saúde e como fazer 
documentos pessoais, 
por exemplo”, completa 
Adryanna Melo Caiado.

Aline Cabral

O Estado de Goiás 
estará muito bem re-
presentado no Troféu 
Brasil de Atletismo, que 
acontece entre os dias 
10 e 13 de junho, em 
São Paulo. A delegação 
embarcou para capital 
paulista nesta terça-fei-
ra (8) com a expectativa 
de bons resultados no 
maior evento da moda-
lidade no país. 

Ao todo, 26 atletas 
embarcaram para a 
competição, 13 em pro-
vas individuais e o res-
tante nas equipes de re-
vezamento. O número 
mais que dobrou o re-
corde de participantes 
goianos do Troféu Bra-
sil do ano passado, que 
foi de 12 competidores 
inscritos. O staff ainda 
conta com treinadores, 
nutricionistas e outros 
profissionais da equipe 
multidisciplinar. 

A delegação conta 
com o apoio do Governo 
de Goiás, por meio Se-
cretaria de Estado de Es-
porte e Lazer, que provi-
denciou o apoio logístico 
com o transporte. Nos 
últimos meses, os atletas 
também tiveram a opor-
tunidade de intensificar 
a preparação, com a libe-
ração da pista de atletis-
mo do estádio Olímpico 
Pedro Ludovico Teixeira 
para treinamentos. O 
secretário de Esporte e 
Lazer, Henderson Rodri-
gues, destacou as ações 
que deram suporte para 
os atletas goianos.

“Estamos fazendo o 
possível para oferecer 
condições para que os 
atletas possam ter o seu 
melhor rendimento na 
competição. Sabemos 
dos talentos que nós te-
mos aqui em Goiás, por 
isso investimos em con-
dições de treinamento 
para eles. Espero que 
essa relação de parceria 
da Seel com a Federa-
ção Goiana de Atletismo 
renda frutos para o es-
porte goiano”, destacou 
o secretário.

PRÓ-ATLETA
Dez competidores 

da delegação goiana 
integram o Pró-Atleta, 
programa de fomento 
esportivo ao esporte de 
alto rendimento do Go-
verno de Goiás, que pela 
primeira vez paga as 12 
parcelas mensais para os 
seus contemplados, em 
um investimento recor-
de anual que soma R$ 3 
milhões. “A determina-
ção do governador Ro-
naldo Caiado é fomentar 
o esporte de uma ma-
neira geral, da iniciação 
ao alto rendimento, por-
que um alimenta o ou-
tro. Estamos na torcida 
para que nossos atletas 
façam um bom Troféu 
Brasil, e que o atletis-
mo, assim como outras 
modalidades, possa se 
estruturar ainda mais”, 
completou Henderson.

Um dos destaques 
da delegação goiana é a 
atleta Lindsey Lopes, que 
é bolsista do Pró-Atleta 
e conseguiu índice para 
disputar os 800 metros e 
1.500 metros. A jovem de 
apenas 18 anos é a segun-
da colocada no ranking 
sub-20 e está classificada 
para o Campeonato Sul-
-Americano da categoria, 
que será disputado em 
julho, no Peru.

Será a segunda vez 
que ela disputa o Troféu 
Brasil, correndo contra as 
melhores atletas do Brasil 
na categoria adulto. Em 
2020, na sua estreia, fi-
cou na 16ª posição. Ago-
ra, depois de quebrar sua 
melhor marca três vezes 
e diminuir seu tempo 
em quase três segundos 
nos 800m, chegando a 
2min15s15, ela traçou 
metas é ousadas.

“O meu principal ob-
jetivo é bater minha mar-
ca mais uma vez, e em 
toda competição dimi-
nuir o meu tempo. Agora 
seria um sonho conse-
guir avançar para a final, 
tanto nos 800m, quanto 
nos 1.500m, ficando en-
tre as oito melhores do 

Brasil”, decretou a meio-
-fundista, que além de se 
preparar para o Sul-Ame-
ricano, sonha com uma 
vaga também no Pan-A-
mericano Sub-20.

Outros destaques do 
atletismo goiano tentam 
repetir bons resultados 
dos anos anteriores. Carlos 
Valle conseguiu o pódio 
em 2019 no lançamento 
de disco, e no ano passado 
ficou na quinta posição. Já 
Claudiano Nascimento 
foi sexto lugar em 2020 
nos 800m, e vai correr a 
prova novamente.

REVEZAMENTO
Além das provas indi-

viduais, Goiás estará re-
presentado nas provas de 
revezamento. A liberação 
da pista de atletismo do 
Estádio Olímpico Pedro 
Ludovico Teixeira foi fun-
damental para o aperfei-
çoamento da preparação. 
“Antes de vir para cá nós 
precisávamos improvi-
sar nos treinamentos, e 
isso é muito difícil, tanto 
nas provas individuais, 
quanto nas de reveza-
mento. Ter uma pista ofi-
cial, com as medidas, as 
curvas, melhorou mui-
to nossas condições de 
treinamento nos últimos 
meses”, destacou a atleta 
Suzana Chediack, que vai 
disputar o revezamento 
4x400 misto e os 200 me-
tros rasos.

O velocista Misael 
Lopes também destacou 
a evolução das equipes 
goianas com os treina-
mentos no Estádio Olím-
pico. “Nossa vinda para 
cá melhorou muito nosso 
desempenho individual 
e, principalmente, coleti-
vo. Nas provas de reveza-
mento nós dependemos 
do entrosamento, prin-
cipalmente na passagem 
dos bastões. Os últimos 
meses foram fundamen-
tais para nós”, destacou 
Misael Lopes, que além 
do 4x100m masculino e 
do 4x400m misto, tam-
bém vai correr os 100 me-
tros rasos.  Seel-GO

Seel

Governo de Goiás começa distribuição de 40 mil cobertores para os 246 municípios goianos

Treinamentos no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira foram fundamentais para a evolução 
e entrosamento das equipes que vão representar Goiás nas provas de revezamento
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, 

Design e Paisagismo de 2021,  vai revitalizar  dois am-
bientes da Casa de Apoio São Luiz,  que recebe pessoas 
de todo País em tratamento de câncer em Goiânia. A 
escolha da casa de acolhida  vai ao encontro da pro-
posta da mostra, que este ano celebra o tema Cultura 
da Música Sertaneja. A instituição é muito querida 
pelos goianos por se tratar de um resgate da história e 
uma homenagem ao cantor Leandro.

2. Com projeto do arquiteto Lucas Fasi, a recepção e 
sala de vídeos serão reformados pela Enec Engenharia. 
Um evento beneficente para levantar fundos para essa 
ação está sendo preparado dentro da programação 
oficial da Mostra Kzulo, que este ano acontece de 15 de 
outubro a 15 de dezembro em uma ampla e charmosa 
casa da Rua T 33, no Setor Bueno, em Goiânia.

Pit Dogs Patrimônio Cultural de Goiânia
De autoria da vereadora Sabrina Garcez, na tarde 

de terça-feira, dia 08 de junho, houve o autógrafo de 
lei, pelo prefeito Rogério Cruz, que transforma a cultu-
ra e a gastronomia dos Pit Dogs como Patrimônio Cul-
tural e Imaterial de Goiânia. O evento de assinatura foi 
restrito, no Paço Municipal, e contou com a presença 
de representantes do SindPitDog, parlamentares, 
secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, entre 
outros membros da gestão

Vitrine

Divulgação

ENTREVISTA INÉDITA 
Conectados, programa pilotado por Cacau Hygino 
que vai ao ar toda quarta-feira, às 21h na Ubook FM, 
recebeu ontem, a bailarina Ana Botafogo em um papo 
sobre dança, arte e como o Teatro Municipal e os artistas 
estão enfrentando esse momento. Para ouvir, acesse 
o aplicativo da Ubook (disponível para IOS e Android). 
É possível acompanhar os episódios em formato de 
podcast, disponíveis todas as quintas-feiras no site e no 
app, gratuitamente, basta ter o cadastro na Ubook

Divulgação

n CLÁSSICO DE 
BOSSA NOVA - 
Standard obrigatório 
no repertório 
bossanovístico 
“Desafinado”, de autoria 
de Tom Jobim e Newton 
Mendonça, consagrado 
pelo violão e voz de 
João Gilberto, ganha 
videoclipe pela cantora 
Hanna, com lançamento 
hoje, 10 de junho, 
dia em que o cantor 
completaria 90 anos. 
‘Desafinado’ se junta a 
outros dois videoclipes 
da cantora, “Tin tin por 
tin tin” e “Samba da 
minha terra”, no canal 
do YouTube da cantora
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DivulgaçãoCONVIDADA 
ESPECIAL 
Logo mais, 
às 19h, no 
Canal UOL a 
apresentadora 
Angélica é a 
entrevistada  
do  OtaLab, 
programa de 
entretenimento, 
apresentado 
semanalmente 
ao vivo por 
Otaviano 
Costa. O programa é realizado por meio da MOV, a 
produtora de vídeos do UOL, e Splash, a plataforma 
de entretenimento da marca

n VOCÊ SABIA? A 
laranja é um agente 
natural de limpeza para 
a pele, de dentro para 
fora.
n DESFILE VIRTUAL 
- Coordenados pela 
professora Lorena 
Pompei Abdala, nos 
dias 10 e 11 de junho, 
acontece a 2ª edição do 
UFG Fashion Business, 
totalmente virtual, em 
parceria com o Sebrae 
Goiás, apresentando 
21 projetos de alunos 
do curso de Design de 
Moda da UFG, visando 
unir conhecimento, 
empreendedorismo, 
inovação e mercado.
n NEGOCIAÇÃO - Até 
18 de junho, a Enel 
Distribuição Goiás 
dá desconto de 40% 
e parcela em até 6 
vezes (entrada mais 
cinco parcelas), nas 
contas de energia 
atrasadas há mais de 
180 dias. A negociação 
extraordinária é válida 
para todas as classes 
de consumo e deve 
ser feita pelo titular da 
conta nos pontos de 
atendimento da Enel ou 
pelo Call Center. 

SUSTENTABILIDADE

Distrito Federal passa a integrar 
o programa City Possible
Criado pela Mastercard, o projeto é uma rede colaborativa global que reúne cidades 
para explorar as possibilidades do melhor uso dos recursos

Da reDação com ag. Brasília 
- A Secretaria de Empreen-
dedorismo e a Mastercard 
anunciaram a participa-
ção do Distrito Federal no 
programa Mastercard City 
Possible. A iniciativa global 
une o setor público, pri-
vado e universidades com 
o objetivo de desenvolver 
cidades mais eficientes, in-
clusivas e sustentáveis.

Com a entrada no 
programa, o DF passa a 
integrar uma rede colabo-
rativa formada por mais 
de 200 cidades com foco 
no intercâmbio de expe-
riências e conhecimen-
tos ligados ao conceito 
de cidades inteligentes.  
No Brasil, são mais de 
dez municípios; em nível 
mundial, participam Los 
Angeles, Nova York e San 
Jose (EUA), Londres (In-
glaterra), Hamilton (Ca-
nadá), Dublin (Irlanda) e 
Buenos Aires (Argentina).

O Distrito Federal é di-
vidido em 33 regiões admi-
nistrativas. A inovação está 
no DNA da cidade, que foi 
construída de maneira cal-
culada e com especifica-
ções certas para a região, 
pensada justamente para 
ser a capital e o coração 
do país. A população local, 

atualmente, é de mais de 
3 milhões de habitantes, 
tendo registrado cresci-
mento de 1,33% no último 
ano – índice maior que a 
média nacional, segundo 
dados de 2020 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

“O conceito de cidade 
possível [city possible], 
para nós, é muito mais 
do que apenas uma ideia 
que envolva somente a 
tecnologia”, explica o se-
cretário de Empreende-
dorismo, Amós Batista. 
“Pensar em inovação é 
pensar na melhor utiliza-
ção dos recursos huma-
nos e materiais, de for-
ma mais simples e mais 
eficaz. A troca de expe-
riências com situações 

semelhantes ajudará a 
enxergar certos proble-
mas com um olhar mais 
aberto. O Distrito Federal 
já conta com um grande 
conjunto de iniciativas 
que melhoram a vida do 
cidadão, e a troca das ex-
periências e iniciativas 
virá para complementar 
esse trabalho.”

A iniciativa da Master-
card conecta os setores 
público, privado e acadê-
mico em um novo mode-
lo de engajamento, cola-
borando com diferentes 
cidades de todo o mundo, 
além de envolver impor-
tantes instituições, como 
a Universidade de Har-
vard (EUA), para ajudar 
a resolver os desafios en-
frentados pelas cidades.

Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

HISTÓRIA

Uma viagem no tempo pela 
história da capital federal

É um quadrilátero cra-
vado no coração do cerrado 
goiano com quase 15 mil 
metros quadrados. Está lá, 
bem visível no mapa do Bra-
sil para quem quiser ver, es-
tabelecendo, a partir do final 
do século 19, os limites da 
nova capital do país, inaugu-
rada em abril de 1960. O feito 
dessa grande façanha cientí-
fica foi de um belga radicado 
no Brasil desde 1874, Luiz 
Cruls, homenageado em live 
às 19h desta quarta-feira (9) 
no Planetário de Brasília, que 
disponibilizará o link a partir 
desse horário.

Graças à Lei Distrital nº 
6.854/21, o espaço leva o 
nome do astrônomo e geo-
desista: Planetário de Brasília 
Luiz Cruls. “É uma home-
nagem muito mais do que 

justa”, assegura o mediador 
da live, João Kerginaldo, inte-
grante da equipe científico-
-pedagógica do planetário. 
“É uma forma de Brasília, 
por meio do planetário, uma 
vez que ele era astrônomo, 
agradecer a essa figura tão 
fascinante que deu o primei-
ro passo para a efetivação da 
capital no Planalto Central”.

Participarão do encontro 
o historiador da Universida-
de de Brasília (UnB) Robson 
Eleutério e o presidente do 
Clube de Astronomia de 
Brasília, José Ricardo Peixo-
to de Melo, além do físico e 
acadêmico Paulo Brito, que 
estará caracterizado como 
Luiz Cruls , proporcionando, 
assim, uma verdadeira via-
gem no tempo pela história 
dos primórdios de Brasília. 

Desde 2017, o professor en-
tra, literalmente, no perso-
nagem, para criar narrativa 
lúdica sobre o tema.

A expectativa é que cer-
ca de mil pessoas assistam à 
live em tempo real e que um 
número ainda maior veja a 
apresentação depois que o 
link estiver disponibilizado 
no Instagram do planetário. 
Durante a mesa redonda, 
será exibido um vídeo de 
17 minutos dramatizando 
a trajetória e feitos de Luiz 
Cruls. “Acreditamos ter um 
público bem eclético”, torce 
João Kerginaldo. “O even-
to de hoje tem o objetivo, 
entre outras coisas, de di-
vulgar o novo nome do Pla-
netário de Brasília”, reforça 
Robson Eleutério.

AgênciA BrAsíliA



Quinta-feira, 10 de junho de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 5Geral

STF: Três ministros 
condenam Estado 
por dano em repórter 
em protesto

O ministro Nunes 
Marques pediu vista e 
suspendeu o julgamento 
sobre a responsabilidade 
civil do Estado em relação 
a profissional da impren-
sa ferido, em situação de 
tumulto, durante cober-
tura jornalística. Nunes 
Marques se comprome-
teu a trazer o seu voto-vis-
ta no dia de amanhã.  

Antes da vista, três 
ministros já se manifesta-
ram sobre o caso, no sen-
tido de condenar o Estado 
a indenizar o profissional 
de imprensa. O caso será 
retomado amanhã.

Na inicial, o fotógrafo 
narra que em 18 de maio 
de 2000 foi escalado para 
cobrir uma manifestação 
de servidores públicos or-
ganizado pelo APEOESP 
- Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo, que 
ocorreu na Avenida Pau-
lista, em frente ao MASP.

O repórter conta que a 
PM, por meio do batalhão 
de choque, iniciou uma 
intervenção que deixou 
23 feridos, dois deles em 
estado grave. Na confu-
são, o repórter foi atingido 
por dois tiros de borracha 

Migalhas

Ministro lamenta morte de 
gestante por bala perdida: 
“Quando vai parar?”

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Como plano de fundo, o ministro usou uma imagem 
com os dizeres: “Não existe bala perdida!”

O ministro Sebastião 
Reis Jr., do STJ, usou a pala-
vra na sessão desta quarta-
-feira, 9, para se solidarizar 
com a família de Kathlen 
Romeu, jovem brasileira, 
negra e grávida que fale-
ceu no Rio de Janeiro em 
razão de uma bala perdida. 
Como plano de fundo, o 
ministro usou uma ima-
gem com os dizeres: “Não 
existe bala perdida!”

Visivelmente emocio-
nado, o ministro inda-
gou: “Quando vai parar? 
Quando, efetivamente, 
serão tomadas medidas 
efetivas para que isso não 
ocorra mais?”

E prosseguiu dizendo 
que não tem a resposta e 
“certamente ninguém tem, 
considerando que não vejo 
nenhuma preocupação real 
por parte das autoridades 
responsáveis com tais atos”.

Sebastião disse que 
o fato não é isolado e que 
rara a semana em que não 

chegam ao conhecimento 
notícias de brasileiros, em 
sua esmagadora maioria, 
negros, vítimas de balas per-
didas. “São homens, mulhe-
res, crianças... não há um 
alvo preferido.”

Conhecido por sempre 
cobrar políticas públicas, 
enfatizou sua posição na 
declaração dada hoje. O 
ministro disse que é pre-
ciso preocupação com o 
aparelhamento material e 
humano da Justiça, do MP 
e da polícia.

“Enquanto não nos 
preocuparmos com a 
ressocialização dos con-
denados, enquanto não 
discutirmos seriamente a 
descriminalização das dro-
gas, enquanto não nos pre-
ocuparmos em dar educa-
ção, saúde e emprego aos 
milhares de brasileiros que 
se encontram na faixa da 
pobreza, o quadro atual só 
tende a piorar.”

Migalhas

&&

Casagrande chama jogadores de 
covardes por jogar Copa América

Após o afastamento de 
Rogério Caboclo da presi-
dência da CBF (Confedera-
ção Brasileira de Futebol), 
os jogadores da seleção bra-
sileira decidiram que vão, 
sim, disputar a Copa Amé-
rica –provavelmente haverá 
um manifesto crítico ao tor-
neio, mas não o especulado 
boicote. O recuo do elenco 
verde-amarelo frustrou al-
guns que esperavam uma 
posição mais firme dos joga-
dores contra o torneio.

Walter Casagrande, ex-
-jogador da seleção e do 
Corinthians, publicou um 
texto no ge.globo no qual 
criticou duramente a mu-
dança de posição dos atletas 
e reconheceu ter sido ingê-
nuo ao acreditar em uma 
postura diferente. “Essa é a 
geração de jogadores de fu-
tebol mais alienada que eu 
já vi desde anos de 1980. O 
importante para eles é estar 
nas redes sociais, mostrando 

suas mansões, seus carros”, 
escreveu o ex-atacante.

“A atitude dos jogado-
res de decidir jogar a Copa 
América é mais um ato co-
varde. Mostra que os atletas 
não estavam preocupados 
com a grave situação sani-
tária do país, e sim com eles 
mesmos. Ficou tudo legal 
para os jogadores após o 
afastamento de Caboclo”, 
completou. Já Giovanni, ex-
-jogador que marcou época 
com a camisa do Santos e 
também vestiu o uniforme 
da seleção, vê a questão com 
outros olhos. A possibilida-
de de o time nacional não 
disputar a competição era 
estranha para ele.

“Os jogadores são con-
vocados. Se vai ter Copa 
América, a CBF pega o trei-
nador e convoca o jogador. 
Se o jogador não quiser, ele 
vai falar: ‘Não quero jogar 
a Copa América por causa 
disso’. Simples assim. Quem 

não quiser, boas férias”, de-
clarou o ex-meia.

Rogério Caboclo foi 
afastado da presidência da 
CBF pelo conselho de ética 
da entidade, no domingo 
(6). O órgão recebeu de-
núncias de uma funcioná-
ria da entidade que afirma 
ter sido assediada moral e 
sexualmente por ele.

O senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AM), 
que havia manifestado 
apoio ao boicote, com-
partilhou reportagem do 
jornal Folha de S.Paulo 
sobre a decisão dos joga-
dores de disputar o tor-
neio, mas não comentou 
diretamente o recuo.

“O que acompanhamos 
nos últimos dias foi uma 
sequência de horrores sem 
precedentes na história do 
Brasil pós-redemocratiza-
ção”, afirmou no Twitter, 
criticando a relação da CBF 
com o governo federal.

Expectativa é que novo posto do Detran realize cerca de 5 mil atendimentos por mês

TOCANTINS

Jarbas Coutinho/governo do 
toCantins - As pessoas que 
necessitam dos serviços 
relacionados a veículos, 
incluindo o processo de 
emissão da Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH), agora passam 
a contar com mais um 
ponto de atendimento 
em Palmas. O governa-
dor do Estado do Tocan-
tins, Mauro Carlesse, 
inaugurou na tarde desta 
terça-feira, 8, o Posto de 
Atendimento do Departa-
mento Estadual de Trân-
sito do Tocantins (Detran/
TO) no Palmas Shopping, 
no centro da Capital.

O novo posto de aten-
dimento oferta ao usuá-
rio final todos os serviços 
oferecidos na sede do Ór-
gão, exceto aqueles pres-
tados aos despachantes e 
Centros de Formação de 
Condutores (CFCs), que 
continuarão sendo aten-
didos na sede do Detran.

Para o governador 
Mauro Carlesse, a inicia-
tiva visa facilitar o acesso 
da população aos servi-
ços do Órgão e desafo-

gar o fluxo de pessoas 
na sede, bem como ge-
rar maior comodidade e 
segurança aos usuários. 
“Esse posto vai facilitar 
bastante para as pessoas 
que necessitam dos ser-
viços do Detran. Agora, 
eles têm essa nova op-
ção de atendimento, sem 
precisar se deslocar até 
a sede do Órgão. Isso re-
presenta economia de 
tempo e muito mais se-
gurança”, pontuou.

O presidente do De-
tran, Cláudio Alex Vieira, 
explicou que a iniciativa 
de implantação de mais 
uma agência do Detran 
na Capital foi uma de-
terminação do governa-
dor Mauro Carlesse para 
facilitar a prestação de 
serviços aos usuários. De 
acordo com o presidente 
do Detran, o Governa-
dor indicou que a nova 
agência fosse aberta no 
centro da cidade, próxi-
mo ao centro comercial, 
de agências bancárias e 
secretarias de Estado.

“Conseguimos esse 
espaço por meio de con-

vênio com o Palmas Sho-
pping, sem custo para o 
Governo do Estado, e que 
atende todas as necessi-
dades dos usuários. Esse 
local realmente atende as 
recomendações do Go-
vernador e as necessida-
des dos usuários”, frisou 
o presidente do Detran, 
Cláudio Alex Vieira, re-
forçando que o Posto de 
Atendimento do Detran 
no Palmas Shopping 
atende somente o usuá-
rio final. A expectativa é 
que sejam prestados cer-
ca de 5 mil atendimentos 
por mês no local.

A inauguração do novo 
posto do Detran foi presti-
giada pelo vice-governador 
Wanderlei Barbosa e contou 
com a participação da prefei-
ta de Palmas, Cinthia Ribeiro; 
dos secretários de Estado da 
Comunicação, Élcio Men-
des; da Governadoria, Divino 
Alan; da Agricultura, Pecuária 
e Aquicultura, Jaime Café; do 
comandante-geral da Polícia 
Militar, coronel Silva Neto; e 
do secretário-chefe do Gabi-
nete do Governador, Sebas-
tião Albuquerque.

Governador Mauro Carlesse 
inaugura agência do Detran 
no Palmas Shopping
Esequias Araújo/Governo do Tocantins

Atendendo indicação do governador Mauro Carlesse, o novo posto do Detran é instalado 
estrategicamente no centro de Palmas, próximo ao centro comercial, agências bancárias 
e secretarias de Estado

Para o governador Mauro Carlesse, a iniciativa visa facilitar o acesso da população aos 
serviços do Detran e desafogar o fluxo de pessoas na sede, bem como, gerar maior 
comodidade e segurança para os usuários
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Estado de Goiás – Prefeitura Municipal de Morrinhos GO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021 - SRP

 
OBJETO: Aquisição de materiais para sistema de irrigação.
DATA DE ABERTURA: 24/06/2021; 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, 09 de junho de 2021.

FLAMILTON RODRIGUES DA SILVA
=Pregoeiro=

PRIME  CARTUCHOS  E  TONERS  EIRELI  -  ME  ,  CNPJ /CPF  n°
09.168.479/0001 - 44 , torna público que está requerendo da Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Instalação  para  a  seguinte  (s)  atividade  (s):  comércio  a  varejista
especializado  de  equipamentos  e  suprimentos  de  informática,
reparação  e  manutenção  de  computadores  e  de  equipamentos
periféricos,  aluguel  de  maquinas  e  equipamentos  para  escritórios,
suporte  técnico,  manutenção  e  outros  serviços  em  tecnologia  da
informação, recarga de cartuchos para equipamentos de informação,
recarga de cartuchos para equipamentos de informática , impressão de
material para outros usos, fotocopias, empresa localizada na Rua 255,
Número  110,  Terreo  ,  Quadra  40  ,  Lote  10,  Setor  Coimbra,  CEP:
74.533-150, Goiânia – GO.

PRIME  CARTUCHOS  E  TONERS  EIRELI  -  ME  ,  CNPJ /CPF  n°
09.168.479/0001 - 44 , torna público que está requerendo da Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Operação  para  a  seguinte  (s)  atividade  (s):  comércio  a  varejista
especializado  de  equipamentos  e  suprimentos  de  informática,
reparação  e  manutenção  de  computadores  e  de  equipamentos
periféricos,  aluguel  de  maquinas  e  equipamentos  para  escritórios,
suporte  técnico,  manutenção  e  outros  serviços  em  tecnologia  da
informação, recarga de cartuchos para equipamentos de informação,
recarga de cartuchos para equipamentos de informática , impressão de
material para outros usos, fotocopias, empresa localizada na Rua 255,
Número  110,  Terreo  ,  Quadra  40  ,  Lote  10,  Setor  Coimbra,  CEP:
74.533-150, Goiânia – GO.

ALIANÇA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS EM GERAL LTDA,
portadora  do  CNPJ  42.034.325/0001-35,  torna  público  que
requereu à Secretaria da Agricultura, do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos de Piracanjuba – SAMARH, licença prévia,
de instalação e de operação para o armazém de grãos, na
Fazenda São José do Curuzú,  localizada na Zona Rural  do
município de Piracanjuba, Goiás.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Maria  Divina  Altomari,  inscrito  no  CPF  521.235.371-87,  torna
público que requereu à SMMA – Superintendência Municipal de Meio
Ambiente  de  Morrinhos  –  GO,  a  renovação  da  Licença  de
Funcionamento  22/2017  Núcleo  Vinagre  1,  para  a  atividade  de
Criação de Frangos para Corte - Avicultura, situada na Fazenda Faz
TRÊS  BARRAS,  VINAGRE  E  SANTA  ROSA  GO  147  Zona  Rural,
Morrinhos - GO. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Maria  Divina  Altomari,  inscrito  no  CPF  521.235.371-87,  torna
público que requereu à SMMA – Superintendência Municipal de Meio
Ambiente  de  Morrinhos  –  GO,  a  renovação  da  Licença  de
Funcionamento 08/2017 Núcleo Aeroporto 1 e 2, para a atividade de
Criação de Frangos para Corte - Avicultura, situada na Faz Córrego
Cordeiro, Aeroporto 1 e 2 GO 476 KM 12 Zona Rural, Morrinhos - GO.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
EULI JOSÉ BRAGA - ME, inscrito com CNPJ Nº 07.353.066/0001-04
torna público que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente
de Goiânia - AMMA, a Renovação da Licença Ambiental de Operação
Nº 340/2016 – Processo N.º 61797898, para a atividade de Serviços
de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante,  exceto
ressonância magnética. Localizado na Avenida T-2, Nº 1941 Qd. 28
Lts. 8,9,10 Sala 02 – Setor Bueno - CEP: 74.210-010 – Goiânia – GO.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA 
OPERAROS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO 
DE CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, 
ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS    DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO. SESSÃO DE ABERTURA: 
22/06/2021 às 10:00:00hs. LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua Lavrinha S/N – 
Centro – Santa Rita do Novo Destino-GO. REGÊNCIA LEGAL: Leis nº10.520 
de 17/07/2002 e 8.666 de 21/06/1993. SITE: www.santaritadonovodestino.
go.gov.br. Informações: e-mail: prefeiturasantarita.adm@hotmail.com ; Tel.: 
(62) 3394-0076 em dias úteis e horário de expediente das 8:00 às 11:00 e 
das 13:00 às 17:00hs. Santa Rita do Novo Destino-GO, aos  09/06/2021

MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRÊ
Pregoeiro

Referente ao Requerimento do Licenciamento (RESOLUCÃO CONAMA
006/1986). Em nome de: World Life Medical Industria e Comercio LTDA.
CNPJ:  12.978.514/0001-03 que requereu junto a Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia SEMARH/LUZ, a Renovação
da  Licença  de  Funcionamento  Para  Montagem  de  Aparelhos
Eletromédicos e Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação, na
Avenida  Alfredo  Nasser  Quadra  76  Lote  12  Parque  Estrela  Dalva-
Luziânia-GO. Processo nº2019027343.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Cobra devolve o reló-
gio quebrado para Jade 
e deixa a Ribalta. Gael 
alerta seus alunos para fi-
carem longe de todos os 
integrantes da Khan. René 
conta para Dandara e João 
que está dormindo na Rib-
alta. Karina decide conver-
sar com Cobra, e Duca vai 
atrás da menina. Dandara 

consola Gael. Karina im-
pede Duca e Cobra de se 
enfrentarem. Jade implica 
com Pedro por causa da 
proximidade entre Karina 
e Cobra. Gael ouve Karina 
conversar com Pedro so-
bre Cobra. Sol vê Wallace 
e BB juntos e se entristece. 
Gael pede para Cobra vol-
tar para sua academia.

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Manuela expulsa Eva de 
sua casa. Mariano convida 
Vitória para uma reunião 
em sua casa. Laudelino é 
levado para a cirurgia. Júlia 
sai com Ana e Lúcio para 
um piquenique. Matias se 
surpreende ao ver Cris se 
divertir em um Centro de 
Tradições Gaúchas. Júlia 
comenta com Rodrigo que 
Lúcio esteve com elas no 

passeio. Rodrigo avisa a 
Lourenço que se encon-
trará com Tiago. Lourenço 
vai ao encontro de Rodrigo 
com Tiago, mas apenas 
os observa de longe. Lou-
renço vai embora sem ser 
visto. Lorena visita Laudeli-
no no hospital. Lúcio con-
vida Ana para viajar e ela 
aceita. Mariano fica im-
pressionado com Vitória.

Úrsula comprova que 
Luna/Fiona usa documen-
tos falsos Renatinha ouve 
quando Rafael diz para 
Alexia/Josimara que ama 
Kyra. Helena confronta 
Luna/Fiona. Dominique vai 
ao restaurante onde Mário 
trabalha. Alejandro de-
scobre que Luna mora na 
casa de Ermelinda e avisa 

para Gabi. Por um descui-
do de Kyra, Ivo descobre 
que Ermelinda, Zezinho e 
as meninas estão em São 
Paulo. Gabi escuta Dom-
inique dizer a Edu que 
Mário não sabe que a filha 
está viva. Edu sequestra 
Ivo a mando de Dominique. 
Alejandro conta a Luna que 
Dominique procurou Mário.

Gênesis
Uriala leva uma inver-

tida de Abraão. Leora e 
Omar seguem para Gerar. 
Quetura demonstra sabe-
doria diante das outras 
mulheres. Leora e Omar 
chegam ao palácio. Omar 
é surpreendido pela de-
cisão do rei. Isaque e Re-
beca se encontram.

Sara é firme com Ismael. 
O rei Abimeleque se irrita 
com Omar. Sara manda 
Abraão fazer uma difí-
cil escolha. Ismael culpa 
Sara pelo seu destino. 
Abraão encontra o rei. 
Omar revê Leora. No 
deserto, Agar tenta am-
parar Ismael.

Império
Merival declara para 

Maria Marta e seus filhos 
que o exame de DNA foi 
forjado. Cristina e José 
Alfredo constatam que 
Cora é a responsável 
pela falsificação do ex-
ame. Cora consegue 
convencer Fernando a 
abrir um processo contra 
José Alfredo. Téo teme 
uma retaliação de José 
Alfredo. Magnólia e Seve-
ro visitam Maria Isis. José 

Alfredo resolve procurar 
Cora. Maria Marta e João 
Lucas pressionam Téo 
com ameaças a fim de 
descobrir quem lhe en-
tregou o falso teste de 
DNA. Tuane pede que 
Elivaldo a ajude. Juliane 
dá um fora em Orville. 
Cora se nega a falar com 
Magnólia. Cristina e José 
Alfredo encontram Maria 
Marta na casa de Cora e 
ficam surpresos.

Um homem rindo muito conta para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã entrou um ladrão 

lá em casa...
O amigo diz:

- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou na sua casa e você 
está rindo??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher achou 
que era eu chegando bêbado

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

Para quem adora pi-
zza e quer experimentar 
novas versões, o Chef 
Gino Contin criou uma 
Napolitana agridoce 
que combina o sabor 
sofisticado do damas-
co hidratado no vinho 
branco com os sabores 
intensos do gorgonzola 
ou parmesão.

Para deixar sua cria-
ção ainda mais gosto-
sa, o chef acrescentou 
uma camada de cream 
cheese e finalizou com 
um toque de mel depois 
que a pizza saiu do forno  
para ressaltar o contras-
te entre o doce e salgado.

Se quiser preparar 
a pizza em casa é só 
acompanhar o passo a 
passo no vídeo https://
www.instagram.com/tv/
CNdALcZDS4c/?igshi-
d=mhh1o36sdsf5 e con-
ferir a receita abaixo:

INGREDIENTES
1kg de farinha de trigo, 
de preferência 
italiana 00
600ml de água
3g de fermento seco
30g de sal
Semolina ou fubá para 
abrir a massa

MODO DE PREPARO
Massa: Separe um 
pouco da água 
para dissolver o sal. 
Coloque o restante 
da água numa tigela 
e acrescente os 
ingredientes secos 
aos poucos. Quando 
chegar na metade dos 
ingredientes, coloque 
a água com sal e 
depois o restante da 
farinha. Sove a massa 
e deixe descansar em 
recipiente fechado por 
12h. Caso queira fazer 
longa fermentação, 
deixe por mais 12 horas 
na geladeira.  Divida a 
massa fermentada em 
quatro partes e boleie. 
Polvilhe uma superfície 
com semolina ou fubá 
e abra uma das partes 
da massa com as mãos 
marcando a borda da 
pizza com os dedos. 

Coloque em uma forma 
de pizza e leve para 
assar em forno alto por 
10 a 12 minutos.

PIZZA DE DAMASCO 
COM GORGONZOLA

INGREDIENTES PARA 
UMA PIZZA DE 35CM:
350 g de massa de 
longa fermentação para 
pizza napolitana
255 g de cream cheese
150 g de damasco
80 g de parmesão ou 
gorgonzola
Mel a gosto

MONTAGEM:
Abra uma massa 
napolitana de 350g no 
formato redondo de 35 
cm, e caso for usar um 
forno convencional em 
casa, coloque a massa 
em uma forma para 
pizza. Para que a pizza 
fique mais harmoniosa 
corte os damascos ao 
meio e hidrate-os com 
suco de uva branco ou 
vinho branco para que 
não queimem no forno. 
Esse processo se feito 
no dia anterior é melhor. 

Coloque sobre a massa 
o cream cheese de uma 
maneira que cubra toda 
a superfície, o damasco 
sobre o cream cheese 
e finalize colocando 

gorgonzola esmiuçado 
ou parmesão ralado; leve 
ao forno alto até dourar. 
Tire do forno e aplique 
uma fina camada de mel 
sobre a pizza.

PIZZA DE DAMASCO COM GORGONZOLA
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BANCO 2

PRIR
BOMBEAMENTO

PARADOXAIS
OHIOERSOM
SAAMARSA

ATLASLAMAN
AOSALRALI
RISCADOCON

AÇAIOOBAH
ATRIBULADO
MEIRTAO
ENAIPOPRO
TALSERVIAS
RADLOALA

SIRIUSBLACK
ASASCARTA

Previsão
anual de
gastos do
Executivo

Designa o
cônjuge
após o

divórcio 

Rio do
centro-
oeste 

dos EUA

Grande 
reino semi-
ta da Me-
sopotâmia

Matéria 
de banhos 
medicinais

Loja de
aluguel de

carros

Primeira
vértebra
cervical
(Anat.)

Comic-(?),
principal
feira de

HQ (EUA)

Coluna de 
sustenta-

ção de
pontes

O segundo
polo eco-
nômico do

Japão

Planta 
de uso

medicinal
e culinário 

O padrinho
de Harry

Potter
(Lit.)

Banco
Central
(sigla)

Centro de 
Treina-
mento

(abrev.)

Simboli-
zam a Ae-
ronáutica
brasileira

Lista de
vinhos de

um restau-
rante

Contradi-
tórios

Forma de
captação
da água

nas esta-
ções de 

tratamento

Rótulo puritano das
obras eróticas

Pato-real
(Zool.)

Sentimento da 
própria dignidade

Taj (?), monumento
funerário erigido na
Índia em

1653

O Trio
Calafrio, em relação 
a Gasparzinho (TV)

Erva aromática da
Europa

Objeto de
estudo da
Acústica
Incomum

(?) José,
capital da
Costa Rica

Patroa

Ponto
disputado
no vôlei
Médico

Hiato de
"paetê"

Estar apai-
xonado

Cloreto 
de sódio
Barco de
marinas

Interjeição
gaúcha

Lantânio
(símbolo)

Invalidado
(o escrito)
Fruto ama-

zônico
Dinastia

real
Membrana

ocular
Atarefado

Criador do
Teatro do
Oprimido
Cabelos

Vantagem
(?) comum,
cova para
indigentes

(?) von
Trier,

cineasta
Ajudavas

Página da
agenda
Nós, em
inglês

Radiano
(símbolo)

Golda (?):
exerceu o
cargo de
primeira-
ministra
de Israel
de 1969 
a 1974 

Análogo;
seme-
lhante

2/us. 3/con. 4/ohio. 5/atlas — osaka. 7/assíria. 10/rosmaninho.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Quem ignora 
buraco, é 

a prefeitura

É um dia ótimo para 
promover mudan-
ças que envolvem 
trâmites financei-

ros. O céu lhe dá condições de 
avaliar contratos e movimen-
tos ousados relacionados a 
bens materiais, com foco nos 
recursos compartilhados. As 
decisões favorecem a família.

É um dia ótimo 
para promover 
acordos com foco 
em parcerias e em 

sociedades. O céu também fa-
vorece reuniões e convites que 
abrem novos caminhos e opor-
tunidades. Você está transitan-
do um novo ciclo e receberá a 
ajuda necessária para inovar.

O céu favorece 
novas decisões fi-
nanceiras e profis-

sionais. Aproveite para inovar 
as atividades inseridas em sua 
rotina e para promover mudan-
ças de hábitos que limitavam o 
seu progresso. O trabalho pas-
sa por um novo ciclo e convites 
podem acontecer.

É um dia ótimo 
para desenvol-
ver os interesses 

pessoais e afetivos. O céu lhe 
dá a oportunidade de reconhe-
cer os seus sentimentos e de 
promover novos movimentos 
para o seu bem-estar e os seus 
talentos. O céu favorece a ex-
posição de ideias.

É um dia ótimo 
para desenvolver 
os interesses pes-

soais e afetivos. O céu lhe dá 
a oportunidade de reconhe-
cer os seus sentimentos e de 
promover novos movimentos 
para o seu bem-estar e os seus 
talentos. O céu favorece a ex-
posição de ideias.

É um dia exce-
lente para re-
ceber convites 

interessantes para promover 
projetos e ideias novas. O céu 
lhe traz boas notícias e infor-
mações que vêm para lhe tra-
zer novos caminho. Busque 
expressar as suas ideias com 
as pessoas certas.

É um dia ótimo 
para promover 
novos movimen-

tos profissionais e financeiros. 
Esteja atento a convites e seja 
ousado para criar novas opor-
tunidades em sua carreira. Os 
resultados dependem muito 
da sua desenvoltura de inovar 
e empreender.

É um dia maravilho-
so para promover 
os seus interesses 

e para criar novas oportuni-
dades. O céu colabora com 
estudos, viagens e contatos 
com pessoas que colaboram 
com as suas ideias. Um novo 
estado de consciência lhe 
permite ser livre.

O céu lhe traz 
novas oportuni-
dades, principal-

mente para resolver docu-
mentos ou informações que 
bloqueavam o seu desen-
volvimento. O autoconheci-
mento é essencial para ave-
riguar como é possível atuar 
neste novo cenário.

O céu lhe traz 
novas oportuni-
dades, principal-

mente para resolver docu-
mentos ou informações que 
bloqueavam o seu desen-
volvimento. O autoconheci-
mento é essencial para ave-
riguar como é possível atuar 
neste novo cenário.

É um excelente 
dia para promover 
a carreira e os pla-
nos futuros. Esteja 

atento a convites profissio-
nais e a novas atividades que 
o deixam em destaque no 
trabalho. Você está transitan-
do um novo ciclo profissional 
e os caminhos são novos.

É um excelente dia 
para promover es-
tudos e contatos 

com pessoas que lhe trazem 
boas notícias e oportunida-
des. Esteja aberto a convites. 
Você está transitando um 
novo ciclo e por meio dele 
vêm novas ideias e a certeza 
de bons resultados.

Calvin e Haroldo
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