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Reynaldo Rayol, cantor da Jovem 
Guarda, morre de Covid-19 PÁGINA 05

Formação na Eape voltada para 2.618 
educadores teve aula inaugural transmitida 
pelo YouTube ontem

APRIMORAMENTO
Professores se preparam para 
o Novo Ensino Médio

TOCANTIS
Governador Mauro Carlesse 
faz avaliação positiva da 
Agrotins e anuncia formato 
híbrido para próxima edição
Esequias Araújo/Governo do Tocantins

Para o governador Mauro Carlesse, formato digital da 
Agrotins é uma oportunidade de mostrar a pujança do 
agronegócio tocantinense e a contribuição do setor para 
o crescimento e desenvolvimento do Estado do Tocantins

ESPORTE

OMS debaterá riscos da covid-19 
na Olimpíada com Japão e COI
Organizadores anunciaram que torcida poderá acompanhar os Jogos 

Miraitowa, o mascote dos Jogos Olímpicos de Tóquio, cuja realização enfrenta forte resistência local

Goiás é o segundo produtor 
nacional de cana-de-açúcar

ECONOMIA

Estimativa da produção de cana-de-
açúcar em Goiás é destaque no boletim 
Agro em Dados de junho. Publicação 
mensal da Seapa mostra estimativa da 
produção da cultura, que deve colher 
73,4 milhões de toneladas. Dados 
também mostram expectativa para 
produção de açúcar e álcool no Estado

Fotos: divulgação
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ItátIla Moura - No 
Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço 
desta segunda-fei-
ra, 21, o apresen-
tador Thiago Men-
des conversou 
com o deputado 
federal José Nelto 
( Po d e m o s - G O ) . 
Na ocasião, o de-
putado falou sobre 
a CPI da Covid e ou-
tros assuntos. Para 
assistir a entrevista 
na íntegra, acesse 
o nosso portal no 
youtube gazetaplay.

ESPORTE SAÚDE

IJefferson DâMaso. - A 
Campanha Junho Ver-
melho foi criada em 2011 
por iniciativa do movi-
mento Eu Dou Sangue e 
um dos motivos de sua 
criação foi o movimen-
to de fortalecimento 
e  conscientização dia 
14 deste mês, em que 
é comemorado o Dia 
Mundial do Doador de 
Sangue. Mas devido a 
pandemia houve uma 
queda na doação de san-
gue nos hemocentros em 
todo país. O desabaste-
cimento colocaria em 
risco a vida de pessoas 
que precisam receber 
transfusão de sangue 
ao serem submetidas a 
tratamentos, cirurgias e 
procedimentos médicos 
complexos. A Associação 
Brasileira de Hematolo-
gia, Hemoterapia e Tera-
pia Celular ABHH,  lan-
ça a campanha UM SÓ 
SANGUE que tem o pro-

pósito de unir laços para 
quem realmente precisa. 
Nasce do olhar da ABHH 
para a importância de 
enfatizar sua expertise 
para todos os atores en-
volvidos no processo de 
doação de sangue. Na 
ponta, com informação, 
conteúdo, parcerias com 
representantes da socie-
dade civil organizada, 
parlamentares, influen-
ciadores e associados, o 
Programa objetiva esti-
mular e estabelecer um 
calendário anual perene 
que torne a doação de 
sangue no Brasil um ato 
constante e sob o olhar 
de todos. Explica o Dr. 
Carmino Antonio dire-
tor e coordenador na 
ABHH.  Quem pode ser 
doador? Pessoas entre 
16 e 69 anos, desde que 
a primeira doação tenha 
sido feita até 60 anos; 
menores de 18 anos, ve-
rifiquem com o posto de 

coleta de sua preferência 
os documentos necessá-
rios e o formulário de au-
torização para doação; 
Estar em boas condições 
de saúde; Pesar no míni-
mo 50 kg. Ficou interes-
sado? Entre em contato 
com o Hemocentro mais 
próximo de você e seja 
um doador. Doar sangue 
é um ato altruísta, Seja 
você um doador e salve 
vidas! Vamos multiplicar 
e contribuir, já que a vida 
é uma via de mão dupla, 
hoje estamos ajudando 
e talvez amanhã preci-
sando. Se você gostou, 
veja e reveja essa e mui-
tas outras matérias pelo 
Youtube, PGM Esporte 
Saúde e/ou Gazeta Play. 
Você ainda pode partici-
par interagindo através 
do  nosso Instagram @
pgmesportesaude e pelo 
Whatsapp (62) 98427-
2664, mandando fotos, 
vídeos e/ou sugestões.

Campanha Junho Vermelho 

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Operação
Polícia cria Disque-denúncia 
para a operação de captura 
de Lázaro Barbosa, acusado 
de uma chacina do Distrito 
Federal e de uma série de 
crimes em Goiás. 

Busca
O número disponibilizado é o 
619 9839-5284. Os trabalhos de 
busca estão concentrados na 
região de Cocalzinho de Goiás.

‘Ceifador’
Faz mais de 13 dias, que Lázaro 
tem roubado a cena em todos 
os jornais. O indivíduo ceifou 
vidas e estraçalhou famílias. 

Voos
Está valendo desde sexta-
feira, 18, a Lei 14.174/21, 
que prorroga até o final 
de 2021 as regras de 
reembolso e remarcação de 
passagens aéreas para os 
voos cancelados durante a 
pandemia de covid-19.

Assédio 
A Câmara Municipal de Goiânia 
realizou minicurso “Legislativo 
sem assédio”, voltado para 
jovens aprendizes que 
trabalham na Casa. 

Parceria
A iniciativa, iniciada na 
sexta-feira, 18, é da Diretoria 
Administrativa, em parceria 
com a Escola do Legislativo, 
por sugestão dos vereadores 
Mauro Rubem (PT) e Aava 
Santiago (PSDB).

Isolado
Vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, tem se 
sentido isolado do governo. 
“Eventualmente, eu tenho que 
substituir o presidente e, se não 
sei o que está acontecendo, 
como vou substituir?”

Fomento
GoiásFomento registrou 
o melhor desempenho do 
Brasil com R$ 42 milhões 
liberados para micro e 
pequenas empresas.

Apoio
Os incentivos somam mais de 
mil operações de crédito, com 
o apoio do Sebrae Goiás.

Comunidade
Primeira-dama Márnia 
Guimarães visitou na sexta, 
18, a comunidade cigana 
de Pontalina para realizar 
entrega de dezenas de 
cobertores.

Conforto
A iniciativa é uma parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social com a 
OVG e objetiva levar conforto e 
dignidade às famílias.

Vacina para todos no Brasil 
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou 

ontem, que a partir de setembro é possível haver 
um “cenário epidemiológico mais favorável” no 
Brasil. Segundo ele, todos os brasileiros adultos 
terão recebido a vacinação completa, com as 
duas doses, até o final de 2021. As declarações 
foram feitas durante audiência pública na Comis-
são Temporária da covid-19 no Senado.

Novo colégio em Aruanã
O governador Ronaldo Caiado (DEM) assina 

projeto de lei que cria e denomina, no âmbito 
das Secretaria de Estado da Educação, o Colégio 
Estadual Rio Vermelho, situado no município de 
Aruanã. A matéria, que tramita na Assembleia 
Legislativa com o nº 5894/21, vai passar pela 
análise da Comissão Mista, segue para votações 
pelo Plenário.

É muito melhor perceber um 
defeito em si mesmo, do que 
dezenas no outro, pois o seu 
defeito você pode mudar”. 
Dalai Lama

Lamento por 500 mil mortes de covid-19

Após conhecimento de que Brasil alcançou mais 
uma marca de aumento de vítimas de covid-19, este 
Tabuleiro, faz exceção hoje para publicação na ín-
tegra da “Nota Pública da Maioria dos Membros da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia”. O 
número triste foi divulgado pelo consórcio de veículos 
de imprensa, a partir das informações das secretarias 
de saúde dos estados. 

“Nessa data dolorosamente trágica, quando o Brasil 
contabiliza 500 mil mortes, desejamos transmitir nossos 
mais profundos sentimentos ao País. Temos consciência 
que nenhuma palavra é suficiente para consolar e su-
perar a dor das perdas de nossas famílias. São 500 mil 
sonhos interrompidos, 500 mil vidas ceifadas precoce-
mente, 500 mil planos, desejos e projetos. Meio milhão de 
vidas que poderiam ter sido poupadas, com bom-senso, 
escolhas acertadas e respeito à ciência.

Asseguramos  que os responsáveis pagarão por seus 
erros, omissões, desprezos e deboches. Não chegamos 
a esse quadro devastador, desumano, por acaso. Há 
culpados e eles, no que depender da CPI, serão punidos 
exemplarmente. Os crimes contra a humanidade, os 
morticínios e os genocídios não se apagam, nem pres-
crevem. Eles se eternizam e, antes  da justiça Divina, eles 
se encontrarão com a justiça dos homens”.

Jogadas rápidas 

n Goiânia já conta com 30% da população vacina-
da com a primeira dose da vacina contra covid-19.
n O Cras Recanto do Bosque conta com mais de 6 
mil mudas de hortaliças até o momento. O alimen-
to será colhido e entregue ao Banco de Alimentos.
n Segundo a primeira-dama, Thelma Cruz, a 
distribuição será feita às famílias que vivem em 
situação de vulnerabilidade em Goiânia. 
n A Enel Distribuição Goiás encaminhou infor-
mação de que a empresa está investindo mais de 
R$ 180 milhões na instalação de equipamentos 
telecomandados na rede elétrica do Estado. 
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Justiça          Cidadania

STF: É válido ISS 
na Contribuição 
Previdenciária 
sobre a 
Receita Bruta

Por maioria (8 a 
3), os ministros do 
STF decidiram que 
é constitucional a 
inclusão do ISS na 
base de cálculo da 
CPRB - Contribui-
ção Previdenciária 
sobre a Receita Bru-
ta. O caso foi julgado 
em plenário virtual, 
prevalecendo a tese 
proposta por Ale-
xandre de Moraes.

Em abril deste 
ano, o plenário da 
Corte reconheceu 
a repercussão geral 
da matéria. No caso 
em exame, uma 
empresa recorre de 
acórdão do TRF da 
4ª região que enten-
deu não ser possível 
ao contribuinte ex-
cluir o ISS da base 
de cálculo da CPRB 
instituída pela lei 
12.546/11.

Segundo a em-
presa, a base de cál-
culo da contribuição 
ultrapassa os limites 
econômicos previs-
tos na Constituição 
Federal. Alega, ain-
da, que a lei prevê 
exceções, mas não 
define claramente o 
alcance do fato ge-
rador da obrigação 
tributária, prejudi-
cando a efetivida-
de da capacidade 
contributiva, já que 
onera receita irreal, 
meramente presu-
mida ou fictícia. 

Migalhas

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

STF libera caça de animais 
nocivos mediante licença 
e para fins científicos em SP
O plenário analisou lei do Estado de SP, 
que proibia a caça de animais domésticos, 
silvestres, nativos ou exóticos em todas as 
modalidades, sob qualquer pretexto e para 
qualquer finalidade

Em plenário virtual, os 
ministros do STF autori-
zaram a coleta de animais 
nocivos por pessoas físi-
cas ou jurídicas, median-
te licença da autoridade 
competente no Estado de 
SP. A caça destinada para 
fins científicos também 
foi liberada. O plenário 
analisou lei do Estado 
de SP, que proibia a caça 
de animais domésti-
cos, silvestres, nativos 
ou exóticos em todas as 
modalidades, sob qual-
quer pretexto e para 
qualquer finalidade. 

O CASO
O PTB - Partido Tra-

balhista Brasileiro ques-
tionou a validade da lei 
16.784/18, do Estado de 
São Paulo, que proíbe a 
caça de animais domés-
ticos, silvestres, nativos 
ou exóticos em todas as 
modalidades, sob qual-
quer pretexto e para 
qualquer finalidade.

O partido sustentou 
que a norma paulista 
usurpou competência 
privativa da União para 
editar normas gerais 
sobre caça, conforme o 
artigo 24, inciso VI, da 
Constituição da Repúbli-
ca. Nesse caso, explica, 
a competência do esta-
do-membro se limita a 
legislar supletivamente, a 
fim de atender as peculia-

ridades locais, o que, se-
gundo seu entendimento, 
não se verifica na hipóte-
se.  De acordo com o PTB, 
o artigo 37 da lei Federal 
9.605/98 admite a caça 
em situações excepcio-
nais: com o objetivo de 
preservar a vida, diante 
da legítima defesa e do 
estado de necessidade e 
para preservar as lavou-
ras e pomares, visando 
à preservação da cadeia 
alimentar e à economia.

Para Lewandowski, a 
lei paulista vai de encon-
tro à política nacional re-
lativa à caça de controle, 
ao impedir a atuação de 
particulares em frente aos 
riscos trazidos por espé-
cies nocivas, prejudican-
do, consequentemente, a 
concretização de política 
de proteção do meio am-
biente e da saúde pública.

Segundo explicou o 
relator, se determinada 
espécie animal for res-
ponsável por causar da-
nos à flora e à fauna, de-
sencadeando processos 
erosivos e assoreamento 
de corpos d’água, causan-
do prejuízos à produção 
agrícola e transmitindo 
doenças a animais e hu-
manos, então estaria con-
figurada a possibilidade 
da caça de controle, sem 
as ressalvas trazidas pela 
norma impugnada.

Migalhas

&&

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM CATALÃO, GO

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado na área 
urbana do município de Catalão, GO, da Avenida Doutor Lamartine Pinto de Avelar – Dona Sofia, até Rua 40 - Vila Margon; OU 
Rua Orcalino M da Silva Filho - Paineiras, até Rua José Marcelino - Marcone, no município de Catalão, GO. Deverá possuir 
documentação regularizada junto aos Órgãos Públicos, ter idade aparente em torno de 10 (dez) anos, no máximo, possuir área 
de aproximadamente 100 m², com pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno 
livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel 
a construir, a construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do solo 
quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão 
encaminhar carta proposta assinada contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, área construída em m², preço 
da locação por m² da área construída e preço mensal da locação, anexando plantas baixas com as respectivas áreas, cópia do 
Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias e mapa de localização comprovando que o imóvel ofertado se encontra dentro do raio 
de abrangência desta publicação e a manifestação sobre ser ou não responsável por execução de obra se houver necessidade 
de adaptação no imóvel. Caso isso ocorra, poderá ser solicitado nosso Caderno de Especificações Técnicas através do endereço 
eletrônico ceogi04@caixa.gov.br. Os documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das 
Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br  
(se forem digitais e respeitando o tamanho máximo de 10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Goiás é o segundo produtor 
nacional de cana-de-açúcar

ECONOMIA

ESPORTE

OMS debaterá riscos 
da covid-19 na Olimpíada 
com Japão e COI
Organizadores anunciaram que torcida poderá acompanhar os Jogos 

Por stePhanie nebehay 
(coM rePortageM adicional 
de eMMa Farge) - genebra 
(suiça) - A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
disse que debaterá com 
autoridades do Japão e 
o Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) como 
administrar os riscos da 
covid-19 depois que os 
organizadores anuncia-
ram que alguns espec-
tadores poderão assistir 
presencialmente aos Jo-
gos de Tóquio.

Mike Ryan, chefe do 
programa de emergên-
cias da OMS, disse que 
as taxas de infecção ja-
ponesas estão caindo e 
que os números são fa-

voráveis na comparação 
com outros países que 
têm realizado eventos de 
larga escala.

Até 10 mil especta-
dores serão aceitos nos 
locais de competição da 
Tóquio 2020, disseram os 
organizadores da Olim-
píada nesta segunda-fei-
ra, uma decisão que se 
chocou com a recomen-
dação de alguns espe-
cialistas, que alertaram 
que realizar o evento sem 
torcedores seria a opção 
menos arriscada.

“O que nos deixa con-
tentes é que as taxas de 
doença caíram persis-
tente e constantemente 
no Japão ao longo das 

últimas semanas”, disse 
Ryan em uma coletiva de 
imprensa em Genebra.

“Estamos cientes desta 
decisão hoje, e estamos 
acompanhando com o 
COI e com autoridades 
japonesas. Teremos mais 
uma conversa com elas e 
sua força-tarefa nesta se-
mana para analisar esta 
nova decisão a respeito do 
público na Olimpíada”.

Os espectadores es-
trangeiros já foram proi-
bidos de comparecer ao 
evento, que começa no 
dia 23 de julho em meio à 
oposição pública e a uma 
preocupação profunda 
com um ressurgimento 
de infecções. 

Goiás deve colher 73,4 
milhões de toneladas de 
cana-de-açúcar na sa-
fra 2021/2022, ocupando 
o posto de segundo maior 
produtor nacional. Os da-
dos são da Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab) e enfatizados na 
publicação Agro em Dados, 
do mês de junho, da Secre-
taria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa).

Segundo o boletim, o 
Estado deve ser responsável 
por 11,7% da produção na-
cional de cana-de-açúcar, 
e tem produtividade média 
estimada de 76,3 toneladas 
por hectare, o que represen-
ta aumento de 0,2% em re-
lação ao ano anterior. Com 
isso, a estimativa do Valor 
Bruto de Produção (VBP) da 
cana-de-açúcar é de R$ 8,9 
bilhões para o ano de 2021.

“É uma cultura impor-
tante e estratégica para Goi-
ás”, avalia o secretário de 
Estado de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tiago 
Mendonça. “O Estado figura 
como segundo maior pro-
dutor de cana-de-açúcar do 
País e sua destinação, tanto 
para a produção de açúcar, 
quanto para a produção de 
álcool, mostra que o incen-
tivo ao setor traz geração de 
emprego e também renda, 
uma vez que movimenta o 
setor industrial e também 
contribui na balança co-
mercial goiana”, salienta.

AÇÚCAR
Em relação à produção 

de açúcar no Estado, o bo-
letim traz dados de estima-
tiva de produção de 2,4 mi-
lhões de toneladas na safra 
2021/2022. O Estado deve 
ser o quarto maior produtor 
de açúcar e participa com 
6,3% da produção nacional.

Quanto às exportações, 
o Estado é o quinto maior 
exportador nacional, com 
um total de 76,7 milhões de 
dólares no acumulado de 
janeiro a abril. Os princi-
pais destinos são Indonésia 
(20,7%), Marrocos (15,2%) e 
Nigéria (12,1%).

ÁLCOOL
A produção de etanol 

a partir de cana-de-açúcar 
deve chegar aos 4,6 bilhões 
de litros na safra 2021/2022, 
tendo Goiás como segundo 
maior produtor nacional. 
As exportações, até agora, 
de janeiro a abril, somam 
11,6 milhões de dólares 
e representam 13,2% das 

exportações do Complexo 
Sucroalcooleiro. A maior 
parte do total exportado foi 
destinada à Coreia do Sul 
(86,1%). Aparecem, ainda, 
entre os compradores os Es-
tados Unidos (8,8%), China 
(4,8%) e Austrália (0,3%).

O boletim Agro em Da-
dos do mês de junho tam-
bém traz como destaques 
números relativos à pecu-
ária goiana, produção de 
leite, suinocultura e avicul-
tura, produção de milho e 
cana-de-açúcar, além de 
informações relacionadas 
às ações das jurisdiciona-
das da Seapa - neste mês, 
destaque para a Ceasa. O 
boletim é produzido e dis-
tribuído gratuitamente de 
maneira digital no site da 
Seapa (www.agricultura.go.
gov.br).

acesse o boletiM agro eM 
dados de junho: httPs://www.
agricultura.go.gov.br/Files/
agroeMdados21/junho-
2021-agroeMdados.PdF

seapa
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A OPUS Incorporadora, reconhecida por seus 

projetos de alto padrão, inaugurou os apartamentos 
decorados do OPUS Tellure Reserva Ybiti, assinado pelo 
arquiteto Leo Romano. Com conceito de cozinha social 
e sala de estar integrada. Os interessados podem agendar 
suas visitas, para ter mais privacidade e exclusividade.

2. O empreendimento Opus tellure, lançado ofi-
cialmente em maio e localizado no Setor Serrinha, faz 
parte da Reserva Ybiti (terras altas em tupiguarani). Com 
empreendimento assinado pelo escritório de arquite-
tura Bretones & Carvalho, as plantas possuem 150m2 e 
200m2. Já o paisagismo é de Benedito Abbud, que tam-
bém assina o Parque Linear.

Hospital amigo da criança
No início do mês, o secretário de Saúde do Estado, 

Ismael Alexandrino, entregou ao município de Iporá, o 
título de Hospital Amigo da Criança, conferida ao Hos-
pital Adão Pereira da Silva, que é o Hospital Municipal de 
Iporá.  O título é conferido às instituições que estimulam 
a amamentação. Em todo o mundo há mais de 15 mil 
hospitais credenciados como Amigo da Criança. No 
Brasil, são mais de 352 unidades, e o Hospital Municipal 
de Iporá é o 19º do Estado de Goiás a receber esse título.

Vitrine

Divulgação

FINTECH 100% BRASILEIRA 
Os empresários Lívia Costa, administradora de 
Empresas pelo Insper, e Pedro Paulo Tavares Costa, 
administrador de Empresas pela FGVSP,, que 
trabalham há mais de 15 anos na economia real e no 
mercado financeiro, criaram a startup Monee,  fintech 
100% brasileira que vem revolucionando o mercado 
financeiro, oferecendo taxas a partir de 1,50% ao 
mês, ou seja, bem mais baixas que as do empréstimo 
pessoal, cheque especial e cartão de crédito

Arquivo

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Terça-feira, 22 
de junho, é o aniversário 
natalício da psicóloga, 
jornalista e designer de 
joias, empresária Jô 
Almeida. Que seu dia 
seja surpreendente e 
inesquecível! Que seja o 
início de um novo ciclo 
de grandes realizações. 
Parabéns!
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Arquivo NOVO 
PRESIDENTE 
O engenheiro 
Francisco 
Almeida, ex-
presidente do 
Crea Goiás, foi 
eleito presidente 
nacional Mútua 
– Caixa de 
Assistência dos 
Profissionais do 
Sistema Confea/
Crea, fundada 
há 44 anos. O 
engenheiro é o 
primeiro goiano a 
ocupar o cargo, e 
seu mandato vai 
até 34 de agosto 
de 2024, e sua 
posse agendada 
para o dia 25 de 
agosto de 2021

n VOCÊ SABIA? 
O mamão possui 
melanina pigmento 
que dá coloração da 
pele.
n ATUANTE - 
Projeto que prevê 
a inclusão da 
musicoterapia 
como tratamento 
complementar 
em Goiânia, é 
apresentado 
pela vereadora 
Sabrina Garcêz.

n TIC-TAC - 
Tombado pelo 
Instituto do 
Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) 
e pela Prefeitura 
de Goiânia, o 
relógio da Avenida 
Goiás (Centro), foi 
restaurado e voltou 
a funcionar desde a 
noite de 15 
de junho.

n VISITA TÉCNICA 
- Para averiguar 
situações como falta 
de equipamentos, a 
Comissão de Saúde 
da Assembleia 
Legislativa de Goiás, 
e seu presidente, 
deputado, Gustavo 
Sebba, visitam 
nesta manhã, às 9h, 
a Santa Casa 
de Misericórdia.

TOCANTIS

Governador Mauro Carlesse faz 
avaliação positiva da Agrotins e anuncia 
formato híbrido para próxima edição
Feira bateu recorde de audiência, tendo 50% a mais de participação em 
relação à edição anterior

Jarbas Coutinho/Governo 
do toCantins - O governa-
dor do Estado do Tocan-
tins, Mauro Carlesse, fez 
uma avaliação bastante 
positiva da realização da 
Feira Agrotecnológica do 
Tocantins - Agrotins 2021 
100% Digital, durante o en-
cerramento do evento, na 
tarde desta sexta-feira, 18. 
Na ocasião, o Governador 
anunciou que, com o retor-
no do público no próximo 
ano, a Feira será realizada 
no formato híbrido. “A Fei-
ra surpreendeu, teve a par-
ticipação de todo o Brasil 
e de diversos países e no 
próximo ano certamente 
será realizada de forma hí-
brida”, ressaltou.

A respeito do formato 
digital, o governador Mauro 
Carlesse enfatizou que foi 
uma oportunidade de mos-
trar o Tocantins para o Brasil 
e para o mundo de uma for-
ma bastante positiva. “Aqui, 
ainda é o lugar para se in-
vestir e fico muito feliz pelo 
sucesso desse evento e pela 
oportunidade de mostrar a 
pujança do agronegócio to-
cantinense e a contribuição 
do setor para o crescimento 
e desenvolvimento do nosso 
Estado”, destacou.

OUSADIA
O presidente do Sindi-

cato dos Concessionários 
e Distribuidores de Veícu-
los do Estado do Tocantins, 
Beto Lima, ressaltou a im-
portância do evento para a 
economia local e a ousadia 
do governador Mauro Car-
lesse em adotar o formato 
digital. “A Agrotins é a grande 
feira de negócios do Estado e 
o Governador deu uma de-
monstração de ousadia em 
termos de Brasil em adotar 
essa versão digital, que deu 
tão certo e colocou o Tocan-
tins na vanguarda”, elogiou.

O secretário de Estado 
da Agricultura, Pecuária e 
Aquicultura (Seagro), Jaime 
Café, que traz na bagagem a 
experiência de realização de 
várias edições da Feira pre-
sencial, classificou o evento 
como um desafio prazeroso 
por poder interagir com o 
produtor em um momento 
que não é aconselhável es-
tar tão próximo em razão da 
pandemia. “Foi um projeto 
maravilhoso de fazer, fiquei 

encantado. Esse desafio 
do formato digital adota-
do pelo governador Mauro 
Carlesse permite interagir 
com o produtor, poder le-
var para ele, por meio da 
tecnologia, aquilo que está 
sendo discutido de melho-
ria para o setor pelos insti-
tutos de pesquisas e pelas 
fábricas de equipamentos. 
É muito importante neste 
momento e faz com que o 
produtor se sinta incluído e 
valorizado”, frisou, reforçan-
do que o produtor rural é 
quem está segurando a eco-
nomia brasileira, com com-
petência e determinação.

O secretário Jaime Café 
destacou, ainda, que cinco 
continentes e mais de 30 
países receberam o sinal 
da Agrotins. Em termos de 
negócios, segundo o secre-
tário, a expectativa é muito 
boa, embora ainda não seja 
possível fazer uma avaliação 
concreta, porque as transa-
ções seguirão abertas pela 
plataforma até o final do mês 
de junho. “O setor industrial 
está limitado por uma série 
de fatores, mas, mesmo as-
sim, os negócios estão sendo 
realizados, os bancos estão 
satisfeitos e tenho a certeza 

de que, por tudo isso, valeu a 
pena”, comentou.

SUCESSO TOTAL
O titular da pasta da Co-

municação, Élcio Mendes, 
afirmou que a realização 
da Agrotins 2021 100% Di-
gital pode ser resumida em 
duas palavras: sucesso to-
tal. “Teve quase 50% a mais 
de audiência do que o ano 
passado, foi vista nas redes 
sociais por cerca de 3,8 mi-
lhões de pessoas nos cinco 
continentes, cerca de 30 paí-
ses e mais de mil municípios 
brasileiros, números muito 
expressivos, e que mostrou 
o Tocantins para o mundo 
todo”, comentou o secretá-
rio, lembrando ainda que 
isso representa um ganho 
de marca e exposição do po-
tencial do Estado de manei-
ra inestimável, o que pode 
ser atribuído à ousadia do 
governador Mauro Carlesse.

Com relação ao formato 
híbrido anunciado pelo go-
vernador Mauro Carlesse, o 
secretário considera que, de 
agora em diante, o formato 
digital e presencial é uma 
tendência e uma exigência 
do público em eventos e ini-
ciativas dessa natureza.

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Aquicultura, Jaime Café, classificou a realização da Agrotins 
2021 100% Digital como um desafio prazeroso por propiciar 
a interação com o produtor rural, mesmo durante a pandemia

Esequias Araújo/Governo do Tocantins

Recorde de audiência, a Agrotins 2021 100% Digital foi 
acompanhada nas redes sociais por cerca de 3,8 milhões 
de pessoas nos cinco continentes, cerca de 30 países e 
mais de mil municípios brasileiros
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Municípios em Pauta

PREFEITURA DE ANÁPOLIS 
Coleta Legal retira milhares de objetos das ruas  

Sabe aquele armário, colchão, eletro-
doméstico que não serve mais em casa? A 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Habitação e Planejamento Urbano tem um 
serviço próprio para recolher esses itens a 
serem descartados de forma correta.

O secretário de Meio Ambiente, Ha-
bitação e Planejamento Urbano, Mauro 
Douglas Ribeiro, explica que 
essa é mais uma das ações da 
pasta que, assim como o Pro-
grama Coleta Seletiva, conta 
com a participação da popu-
lação a trabalhar por um meio 
ambiente sustentável.

Para receber a equipe do Co-
leta Legal, a pessoa deve agen-
dar antecipadamente a data e 
período do dia, que acontece 
sempre entre às segundas-fei-
ras e sextas-feiras.

Os objetos a serem des-
cartados, devem ser colo-
cados na porta de casa, na 
véspera ou no início da manhã, para 
que seja feito o recolhimento.

Os interessados podem entrar em con-
tato através dos telefones 156 ou 3902-2230.

PREFEITURA DE AMARALINA 
Prefeitura inicia os trabalhos do programa Goiás Social

O prefeito Dásio Mar-
ques e a primeira-dama 
Irani Marques receberam 
a equipe da OVG para 
discutirem a execução do 
programa que acontece já 
nesta semana.

O Goiás Social entre-
gará benefícios de acordo 
com as necessidades es-
pecíficas das famílias de 
Amaralina que estão inscri-
tas no CadÚnico e residem 
no perímetro urbano.

Um dos principais 
objetivos do programa 

é reduzir a pobreza em 
municípios onde há vul-
nerabilidade social.

Serão entregues itens 
que ajudarão as famílias em 
suas necessidades cotidia-
nas. Além disso, o programa 

incentiva a educação e qua-
lificação profissional para 
geração de emprego e renda 
dessas famílias. Participa-
ram da reunião a assistente 
social Joselia e o secretário 
de Administração Felipe.

PREFEITURA DE ANHANGUERA 
Revitalização da Praça Humberto Ferreira de Carvalho Alves

Foi aprovada docu-
mentação do município 
de Anhanguera junto a 
caixa econômica federal e 
expedido o laudo técnico 
para licitação e a execu-
ção da Revitalização da 
Praça Humberto Ferreira 
de Carvalho Alves.

O Prefeito Marcelo Paiva 
reuniu-se com a engenheira 
Elisnadia Marques e Ma-
ria Abadia Pereira, Gestora 
da Plataforma Mais Brasil 

para fazer o lançamento do 
Projeto de Revitalização da 
Praça Humberto Ferreira C. 
Alves. Aproveitaram para as-

sinar a documentação para 
dar início ao processo lici-
tatório, para escolha da em-
presa que executará a obra.

PREFEITURA DE ARAÇU
Distribuição de Kit Alimentação Escolar

A Prefeitura Munici-
pal de Araçu e a Secre-
taria Municipal de Edu-
cação realizaram mais 
uma entrega do lanche 
escolar que agora é Kit 

Alimentação para o com-
plemento da alimenta-
ção familiar. Segundo o 
prefeito Milton Lemos de 
Paula, é importante que 
os alimentos do Pnae 

continuem a ser entre-
gues aos estudantes para 
garantir segurança ali-
mentar e nutricional dos 
estudantes da educação 
básica pública.

PREFEITURA DE APORÉ
Município é contemplado com 120 cestas básicas e 40 cobertores

Em mais um gesto 
de amor e de solida-
riedade, a Organiza-
ção das Voluntárias de 
Goiás (OVG), entregou 
ao município de Apo-
ré 120 cestas básicas e 
40 cobertores.

Os beneficiários são 
acompanhados pela 
primeira-dama e se-

cretária de Assistência 
Social, Júlia Tomaz Re-
zende, e pela equipe da 
assistência social.

O prefeito Dr. Rena-
to Sirotto e a primei-
ra-dama e secretária 
de Assistência Social, 
Júlia Tomaz Rezende, 
agradece, de coração, 
à OVG.

Reynaldo Rayol, cantor 
da Jovem Guarda, morre de 
Covid-19 aos 76 anos

Cantor da Jovem 
Guarda, Reynaldo Rayol, 
irmão de Agnaldo Rayol, 
morreu na noite de ter-
ça-feira, aos 76 anos, por 
causa de complicações 
da Covid-19. A infor-
mação foi confirmada 
pelo Instituto FUNJOR. 
‘’É com muita tristeza 
que o Instituto FUNJOR 
comunica o falecimen-
to do cantor Reynaldo 
Rayol. Ele era um grande 
amigo do nosso patrono 
e deixa uma importante 
obra artística. Faremos 
uma mentalização es-
pecial para ele, cada um 
em sua fé, nesta quarta-
-feira, às 18 horas’’, es-
creveu a organização em 
seu perfil no Instagram.

Irmão de Reynaldo, 
Agnaldo Rayol fez uma 
homenagem ao cantor 

e lamentou mais uma 
morte pelo coronavírus. 
‘’Para alguns momentos 
na vida não há palavras. 
Reynaldo, nossas his-
tórias estarão pra sem-
pre na minha memória. 

Descanse em paz, meu 
irmão. Que Deus, em sua 
infinita bondade, con-
forte o coração de todos 
nós. Mais uma vida per-
dida pra esse vírus’’, es-
creveu no Instagram.

Formação na Eape voltada para 2.618 educadores teve aula inaugural 
transmitida pelo YouTube ontem

APRIMORAMENTO

Da reDação com ag. Brasília 
- Como parte da implemen-
tação do Novo Ensino Médio 
na rede pública do Distrito 
Federal, a Subsecretaria de 
Formação Continuada dos 
Profissionais da Educação 
(Eape) vai promover um 
curso específico de forma-
ção para 2.618 professores. 
A aula inaugural foitransmi-
tida pelo canal da Eape no 
YouTube. A abertura terá a 
participação do secretário de 
Educação, Leandro Cruz, do 
secretário executivo, Fábio 
Sousa, do subsecretário de 
Educação Básica, Tiago Cor-
tinaz, e da subsecretária da 
Eape, Hélvia Paranaguá.

“Mesmo tendo a melhor 
base curricular, o sucesso 
da implementação do Novo 
Ensino Médio nas unidades 
escolares passa pelo investi-
mento massivo na formação 
dos professores e de servi-
dores que colocarão essas 
mudanças em prática”, avalia 
Hélvia Paranaguá.

Idealizado pela Diretoria 
de Ensino Médio da Secreta-
ria de Educação em parceria 
com a Diretoria de Organiza-
ção do Trabalho Pedagógico, 
o evento tem como objetivo 
preparar a rede de ensino 
para o novo modelo de orga-
nização pedagógica e admi-
nistrativa do ensino médio.

O curso abordará tópi-
cos como: bases legais do 
Novo Ensino Médio; de-
safios e perspectivas con-

temporâneas; organização 
do currículo por áreas de 
conhecimento e unidades 
temáticas; e projeto de vida.

A diretora de Ensino Mé-
dio, Érika Botelho, antecipa 
que também serão trabalha-
das as possibilidades de cria-
ção de itinerários formativos 
de acordo com a realidade de 
cada escola.

“Para colocar em práti-
ca os pilares da proposta do 
Novo Ensino Médio, a forma-
ção continuada de professo-
res é essencial, e deve focar 
no conhecimento pedagógi-
co, no uso de metodologias 
ativas e no trabalho colabora-
tivo entre pares”, argumenta 
a diretora.

INCLUSÃO
Entre os principais obje-

tivos do Novo Ensino Médio, 
estão a garantia da perma-
nência dos jovens na escola, 
a redução das desigualdades 
educacionais e a segurança 
da qualidade de aprendiza-
gem dos estudantes.

Para a efetivação dessas 
medidas, o processo de con-
solidação envolve a reorga-
nização curricular e mudan-
ças estruturais. As alterações 
prometem o fortalecimento 
de relações sociais e a ressig-
nificação do espaço escolar.

Neste ano, a nova ma-
triz está sendo implemen-
tada em 12 escolas-piloto. A 
partir do ano que vem, irá se 
estender para as demais 80 

unidades que ofertam esta 
etapa, totalizando 92 esco-
las. A implementação estará 
completa, para os três anos 
de curso, no ano de 2024.

A carga horária total 
do Novo Ensino Médio é 
de 3.000 horas ao longo de 
três anos, dividida em dois 
grandes blocos. O primeiro 
é de formação geral bási-
ca (FGB) com 1.800 horas, 
que compreende as quatro 
áreas do conhecimento. 
Esta parte é obrigatória 
para todos os estudantes:

Linguagens e suas tec-
nologias: artes, educação 
física, língua portuguesa e 
língua inglesa;

Matemática e suas tecno-
logias: matemática;

Ciências humanas e so-
ciais aplicadas: filosofia, ge-
ografia, história e sociologia;

Ciências da natureza e 
suas tecnologias: biologia, 
física e química.

As outras 1.200 horas se 
referem aos itinerários for-
mativos, que são a parte 
flexível do currículo. Nesse 
bloco, os jovens têm a liber-
dade de escolher as áreas 
de seu maior interesse, com 
foco no aprofundamento dos 
conteúdos. Ao todo, são cin-
co itinerários, sendo quatro 
deles nas mesmas áreas de 
conhecimento. O quinto é a 
oportunidade de educação 
profissional e técnica.

com informações Da 
secretaria De eDucação

Professores se preparam 
para o Novo Ensino Médio
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Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO

Edital do Pregão Presencial Nº 023/2021.
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 02 de julho de 2021, às 
10hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, 
tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A QUALIFICAÇÃO E O APRIMO-
RAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SO-
CIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS. Mais informações: 
site: www.guaranidegoias.go.gov.br/ou (62) 3449-1239

Guarani de Goiás– GO, 22 de junho de 2021.
IAGO MARQUES XAVIER - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA,  ESTADO DE GOIÁS,  pela  sua
pregoeira, faz saber aos interessados que fará realizar em sua sede, à
Praça Rui Barbosa, n º 70 – Centro, no dia 05 de julho de 2021, às 14h
(quatorze) horas, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
menor preço por item, para a aquisição de NOTEBOOKS, com prazo de
vigência do contrato até 31 de dezembro de 2021, conforme descrito
no Edital e seus Anexos. O Edital e seus Anexos, assim como os demais
documentos pertinentes à Licitação, poderão ser examinados em sua
sede nos dias úteis, das 13h às 17h, pelo site www.formosa.go.leg.br
ou solicitado via e-mail: licitacao@camaraformosa.go.gov.br. Formosa,
21  de  junho  de  2021.  Cristinne  Lopes  Faria  Gonçalves  Freitas  –
Pregoeira

ANA  PAULA  FIGUEIREDO  98231847120,  CNPJ/CPF  n°
32.569.994/0001-58, torna público que está anexando na Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia o Relatório de
Gerenciamento de Residuos – RGR ANUAL conforme solicitado pelo
orgão ambiental, a empresa localizada na Avenida Salvador Batalha,
SN, Quadra 39, Lote 12/32,Vila Adélia,Goiânia-GO,CEP:74.323-055.

INDUZIDOS  GINO  LTDA,  CNPJ/CPF  n°  26.691.899/0001  -  20,  torna
público que está anexando as pendências para receber da Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Instalação para a seguinte atividade: comércio varejista de materiais
de  construção  não  especificados  anteriormente  localizado  na  Rua
Padre Monte, Número 1031, Quadra 12, Lote 13, Goia, CEP: 74.485 -
150, Goiânia-GO.

INDUZIDOS  GINO  LTDA,  CNPJ/CPF  n°  26.691.899/0001  -  20,  torna
público que está anexando as pendências para receber da Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Operação para a seguinte atividade: comércio varejista de materiais de
construção  não  especificados  anteriormente  localizado  na  Rua  Padre
Monte, Número 1031, Quadra 12, Lote 13, Goia, CEP: 74.485 - 150,
Goiânia-GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
ALBERTO LUCAS ARCANJO DA ROCHA, CPF: nº 001.122.641- 23,
torna público que requereu da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
e  Desenvolvimento  –  SEMAD,  a  Licença  de  Instalação  (LI)  para
atividade de Extração de Argila em área de 31.675,00m², situado na
Fazenda Sapato Arcado, zona rural, município de Ouro Verde-GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
LÍDER PETS INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO UNIPESSOAL LTDA.
- ME, inscrito com CNPJ Nº 30.801.686/0002-61 torna público que
requereu  da  Agência  Municipal  do  Meio  Ambiente  de  Goiânia  -
AMMA,  as  Licenças  Ambientais  de  Instalação  e  Operação  para  a
atividade de Fabricação de alimentos para animais.  Localizado na
Avenida Goiás,  Nº  11.759 Qd.  40 Lt.  5  –  Residencial  Recanto  do
Bosque - CEP: 74.474-310 – Goiânia – GO
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DRINK ALCOÓLICO DE CHOCONUTS COM MORANGO

O que acha de pre-
parar essa sobremesa 
deliciosa para o próxi-
mo almoço em família? 
Aprenda como fazer 
uma tradicional Tor-
ta de Limão, só que na 
versão vegana e com 
ingredientes nutritivos. 
Um dos ingredientes 
utilizados foi a bebida 
Original da A Tal da Cas-
tanha que possui lista de 
ingredientes reduzida, 
sendo feito apenas com 
amêndoas de castanha 
de caju e água. O pro-
duto substitui o leite de 
origem animal em todos 
os preparos dentro da 
cozinha. A receita é da 
empresária Amélia Whi-
taker. Confira abaixo:

INGREDIENTES
1 xícara de uva passa;
1 xícara de amêndoas 
torradas;
Raspas de 1 limão 
siciliano (ou tahiti);
Pitada de sal.
1 xícara de castanha de 
caju;
Suco de 3 limões 
grandes;

3 colheres de sopa de 
agave;
Pitada de sal;
3 colheres de sopa de 
óleo de coco ;
½  xícara da bebida 
vegetal Original da A Tal 
da Castanha

MODO DE FAZER:
Bata os ingredientes 
no processador 
até virar uma 
massa homogênea. 
Molde com as mãos 
no fundo e laterais de 
forminhas pequenas. 

Para o recheio bata 
os ingredientes no 
processador até virar 
uma pasta homogênea. 
Prove e ajuste a 
quantidade de agave 
para o agrado 
do seu paladar.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Marcelo fica arrasado 
depois de conversar com 
Pedro. João sugere que 
Pedro conte a verdade 
para Karina, antes de falar 
sobre o caso entre Rober-
ta e Marcelo para Delma. 
Gael pede para passar a 
noite com Dandara. Pe-
dro não consegue contar 
a verdade para Karina, e 

Bianca fica aliviada. Pe-
dro impede Marcelo de 
contar para Delma seu 
caso com Roberta, mas 
exige que o pai se afaste 
da moça. Simplício ob-
serva Sol de longe. Duca 
ajuda Tainá, e Bianca vê 
os dois juntos. Tainá e 
Duca tentam se explicar 
para Bianca. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Ana e Rodrigo tentam 
disfarçar a proximidade, 
mas Lúcio desconfia. Ro-
drigo confessa a Lourenço 
que está muito confuso 
com relação ao que sente 
por Ana e Manuela. Celina 
aconselha Lúcio a terminar 
seu relacionamento com 
Ana. Wilson implora que 
Laudelino o ajude com 
Aurélia. Miguel sugere que 

Sofia volte a jogar tênis. 
Alice faz um comentário 
que deixa Renato inseguro 
quanto ao seu emprego na 
concessionária. Lúcio ter-
mina o namoro com Ana. 
Ana marca um encontro 
com Rodrigo. Celina se 
emociona depois de con-
versar com o pai de seu 
filho. Ana ignora os con-
selhos de Eva. 

Luna mente e diz a Téo 
que se aproximou do 
rapaz por interesse e que 
nunca o amou. Rafael e 
Júlia fingem para os fun-
cionários da Labrador que 
não se conhecem, mas 
Renzo percebe o clima 
entre os dois. Dominique 
manda Edu investigar a 
vida de Ermelinda. Hele-

na consola Téo, que está 
arrasado por pensar que 
foi enganado por Luna/
Fiona. Gael encontra Úr-
sula desmaiada perto de 
frascos de remédios no 
chão. A consulesa avisa 
aos ex-protetores oficiais 
de Alexia, Luna e Kyra que 
os bandidos estão atrás 
de Ermelinda. 

Gênesis
Sara é firme com Ismael. O 

rei Abimeleque se irrita com 
Omar. Sara manda Abraão 
fazer uma difícil escolha. Is-
mael culpa Sara pelo seu des-
tino. Abraão encontra o rei. 
Omar revê Leora. No deserto, 
Agar tenta amparar Ismael. 
Leora e Omar se preparam 
para fugir. Abraão disfarça 

diante de Sara. Ismael beija 
Nubia. No palácio, Gate se 
paralisa ao ver Najla. Ao lado 
do filho, Abraão segue para o 
monte onde fará o sacrifício. 
Massá se preocupa com a 
viagem do pai e filho. Prestes 
a cumprir a ordem do Senhor, 
Abraão é agraciado com a 
presença do anjo Gabriel. 

Império
José Alfredo fica furioso 

com o encontro de Maria 
Marta e Maurílio. Amanda 
fala para José Pedro que tem 
um namorado. José Alfre-
do manda Josué investigar 
Maurílio. Maurílio convida 
Maria Marta para encontrá-lo 
no hotel. José Alfredo decide 
arrumar um emprego para 
Maria Ísis. José Alfredo man-
da Josué conseguir a ficha 
de Maurílio no hotel. Cora 
tenta colocar Cristina contra 

Vicente. Maria Marta aceita a 
sugestão de Maria Clara de 
levar Maurílio para jantar na 
mansão, caso José Alfredo 
também convide Maria Ísis. 
Cláudio pede que Enrico de-
volva o restaurante para ele. 
Orville consegue ser recebi-
do por José Alfredo. Vicente 
pensa em levar Cristina para 
jantar no restaurante de En-
rico. Cora garante a Fernan-
do que conseguirá separar 
Cristina de Vicente. 

Primeiro você olha o tamanho…
depois a grossura…Em seguida 

põe a mão para sentir…Só aí você 
tem coragem de sentar em cima, pra ver se o 
movimento de subir e descer é gostoso…
Viu como é fácil escolher um colchão novo?
Agora vai pedir perdão a Deus, mente poluída!

TEIXEIRA MENDES CONTA

PALHA ITALIANA

Mesmo que a sua ori-
gem não seja realmen-
te estrangeira, a palha 
italiana é um doce que 
permanece nos cora-
ções dos brasileiros. 

Seja em um aniversá-
rio, em um café da tarde 
ou em um dia que o úni-
co desejo é de comer um 
docinho, a palha italiana 
é uma sobremesa rápida, 
fácil e barata de ser feita.

Segundo a chef Ja-
naina Pontes, confeiteira 
especialista na produção 
de doces e bolos, “A pa-
lha italiana é uma das so-
bremesas mais comuns 
na confeitaria brasileira. 
Não surgindo na Itália, 
mas muito provavel-
mente no Sul do Brasil, 
ela leva consigo apenas 
4 ingredientes”. Confira:

INGREDIENTES
2 latas de leite 
condensado 
1 caixinha de creme de leite 

200g de chocolate meio 
amargo 

MODO DE FAZER:
Leve ao fogo e mexa 
até atingir ponto de 

brigadeiro;
Acrescente 1 pacote de 
bolacha maisena picada 
e misture bem;
Forre uma forma com 
papel filme e despeje o 

brigadeiro, feche bem e 
leve para gelar;
Retire do plástico;
Corte em quadrados e 
passe no leite em pó ou 
açúcar cristal. 
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IMAGI
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Obama, em
relação a
Donald
Trump

Ex-inte-
grante da

banda
Titãs

Apoio para
fratura no
braço ou 
antebraço

Título do
Brasil na
Copa de

1970

Amon-(?),
divindade
do Egito

faraônico

Letra-
símbolo
do euro

A da carta
anônima 
é desco-
nhecida

Giordano
Bruno,
ante a

Inquisição

1.501, em
algarismos
romanos

Pecado,
em inglês

Nelson 
Rodrigues,

drama-
turgo

Pedra, em
tupi-

guarani

O (?) da
MPB:  

Tim Maia

Leste, em
inglês

Aqui está

Armadilha da 
aranha (pl.)

Filme de Spike
Jonze (2013)

Marcha
de carros
Lâmina do
barbeiro

O "caule"
da couve

Amarra

Medicina
(abrev.)
Neste
lugar

Complexo
vitamínico

Abrigo
esquimó
feito de

blocos de
gelo(?) Corbusier, arqui-

teto franco-suíço 
que influenciou
Oscar Niemeyer

Limitada

Ícones
que

facilitam
o acesso
a pastas
(Inform.)

Sintoma da
labirintite
Veículo

ferroviário

O público-
alvo dos

romances
de Stephe-
nie Meyer
Confirmar
o que foi

declarado

Borda
As linhas
como a do
Equador

Vasta região do território russo

Pacotes de viagens em navios que
focalizam setores como gastronomia,

tatuagens, nudismo ou gêneros musicais

Ópera de
Giuseppe
Verdi am-
bientada
no Egito

faraônico

Sufixo de
"voraz"

Nacional
(abrev.)

Estou (pop.)
Unidade

de medida 
de energia

2/le. 3/itá — sin. 4/east. 7/atalhos — sibéria. 8/vertigem.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Atrás do 
primeiro 

sempre vem 
o segundo.

Existe a necessida-
de de avaliar a sua 
verdade e a verda-
de de outras pes-

soas. Somente assim haverá 
a possibilidade de amadure-
cer as decisões que mexem 
com as suas crenças. É pre-
ciso atuar com coragem para 
assumir as suas metas.

Você está pas-
sando por um 
processo impor-
tante de com-

preensão emocional sobre 
como deve e pode atuar com 
uma pessoa que se mostra 
resistente e fechada. Analise 
se está no caminho certo. A 
maturidade emocional é vital.

A Lua Cheia re-
vela experiências 
que precisam 

de reparos com amigos, na 
relação com um grupo de 
pessoas ou em projetos nos 
quais você esteja inserido. 
Uma decisão deve ser toma-
da e, consequentemente, ha-
verá superação de traumas.

Assumir as ré-
deas profis-
sionais é uma 

questão que segue como 
uma imposição da vida neste 
momento. A vida pede cora-
gem para encerrar parcerias, 
sociedades ou relações com 
pessoas que atrapalham o 
seu progresso.

É importante enten-
der que você não 
tem o controle de 

todas as situações que cercam 
o seu trabalho e a sua rotina. O 
processo pelo qual você vem 
passando fala sobre mudanças 
de comportamento com algu-
mas pessoas. As crenças, as re-
gras e os limites se apresentam.

O processo pelo 
qual você vem 
passando não 

está sendo muito fácil; isso pode 
estar acontecendo por causa 
da dificuldade de desapegar de 
situações que desafiam os seus 
talentos. Pense sobre as mu-
danças, principalmente sobre 
desapego material.

A sensação é 
de que você 
está numa bata-

lha em que os opositores se 
apresentam de forma nítida. 
É preciso ter consciência dos 
desafios para se relacionar 
com algumas pessoas e ava-
liar como lidar com este ciclo 
com sabedoria.

Os desafios pelos 
quais você vem 
passando no traba-

lho são intensos e a experiên-
cia pode chegar a um limite. 
Examine como pode transfor-
mar as relações ou até mesmo 
abandonar uma postura que 
não dá para ser controlada. 
Cuide da sua saúde.

Você está passan-
do por um ciclo 
transformador e a 

experiência pode envolver a 
autoestima e a relação com os 
filhos ou amorosa. É importan-
te desapegar-se da necessida-
de de controle e seguir de uma 
forma mais interessante para o 
seu crescimento material.

A sua atuação 
com a família 
vem passando 

por grandes transformações. 
Tudo isso também lhe pro-
porciona maturidade e cons-
ciência de quem é você neste 
novo ciclo. Por mais desa-
fiador que seja, solte tudo e 
promova mudanças.

É preciso desape-
gar-se de pessoas 
do seu convívio. 
Busque entender 

que cada um faz suas escolhas. 
A partir dessa consciência, será 
possível seguir de uma forma 
mais interessante para o seu 
desenvolvimento. Cada um tem 
a sua experiência.

É preciso mudar 
as suas crenças 
sobre valores. As 

decisões que você vem fa-
zendo para liderar um proje-
to ou um grupo de pessoas 
precisam ser transformadas. 
Ao encerrar algumas ativi-
dades, espaços para novas 
experiências se abrirão.

Peanuts
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