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Angelines Fernandez: a Libertaria Bruxa do 71

TEMPO HOJE Brasília Goiânia PalmasMáxima 27ºC Mínima 13ºC
Tendência Estável

Máxima 29ºC Mínima 14ºC
Tendência Estável

Máxima 34ºC Mínima 19ºC
Tendência Estável

PÁGINA 03

Jayme Monjardim diz que foi ‘difícil, mas 
importante’ desfazer da casa da mãe, Maysa, 

INFRAESTRUTURA

Governo executa obras 
estratégicas no Vale do Araguaia

Governo de Goiás executa obras 
estratégicas no Vale do Araguaia. 
A principal é a conclusão da 
pavimentação da GO-239, entre o 
distrito de São José dos Bandeirantes 
e a divisa de Goiás com o Mato 
Grosso. Outras são de recapeamento 
da GO-164 e da GO-347

Secom

Governador Ronaldo Caiado, sobre as obras estaduais executadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra): “A qualidade é aquela que a população espera de 
todos nós”
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Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA MÁXIMA 
Jack, O Caçador De 
Gigantes - Jack é um 
fazendeiro que adquire 
grãos de feijão com a única 
recomendação de que 
não devem ser molhados. 
Obviamente, isto acaba 
ocorrendo e criando um 
enorme pé de feijão que 
vai dar em um mundo de 
gigantes. Em meio a tudo 
isso, a princesa Isabelle é 
sequestrada pelos gigantes 
e Jack se unirá ao rei numa 
cruzada para a salvar 
a jovem.

DOMINGO MAIOR 
Need For Speed: O Filme 
- Tobey Marshall herdou do 
pai uma oficina mecânica, 
onde, juntamente com sua 
equipe, modifica carros 
para que se tornem o mais 
rápido possível. Além disso, 
Tobey é um exímio piloto 
e, volta e meia, participa 
de rachas. Um dia, o ex-
piloto da Fórmula Indy Dino 
Brewster o procura para 
que Tobey possa concluir 

um Mustang desenvolvido 
por um gênio da mecânica 
que já faleceu. Apesar das 
divergências entre eles, 
Tobey aceita a proposta 
por precisar muito do 
pagamento oferecido por 
Dino. O carro é concluído 
e, posteriormente, vendido. 
Entretanto, a velha rixa 
entre eles faz com que 
disputem um último racha, 
que conta ainda com a 
participação de Pete, 
grande amigo de Tobey. A 
corrida termina em tragédia 
devido ao falecimento 
de Pete. Considerado 
culpado pela morte, Tobey 
passa dois anos na prisão. 
Quando, enfim, é solto, ele 
organiza um plano para 
que possa participar de 
uma conhecida corrida do 
submundo na qual Dino 
também correrá.

CINEMAÇO
O Furacão - Em junho de 
1966, Rubin “Hurricane” 
Carter era um forte 
candidato ao título 
mundial de boxe. Os 

sonhos de Carter vão por 
água abaixo quando três 
pessoas são assassinadas 
num bar em Nova Jersey 
e ele, que passava 
perto do local do crime, 
é erroneamente preso 
como um dos assassinos 
e condenado à prisão 
perpétua. Anos mais 
tarde, ele escreve um livro 
contando sua história e 
três ativistas canadenses 

decidem ajudá-lo a provar 
sua inocência.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE
O Sétimo Filho - John 
Gregory é o sétimo filho 
do sétimo filho e mantém 
uma cidade do século 
XVIII relativamente bem e 
longe dos maus espíritos. 
No entanto, ele não é mais 
jovem e suas tentativas de 

treinar um sucessor foram 
todas mal sucedidas. Sua 
última esperança é um 
menino chamado Thomas 
Ward , filho de um jovem 
fazendeiro. Seu primeiro 
desafio será grande: ele terá 
que enfrentar a mãe Malkin, 
uma terrível e poderosa 
bruxa, que escapou do 
seu confinamento quando 
o grande mestre Gregory 
estava afastado da cidade.

CINEMA
Viúva Negra

Atrasou bastante por 
conta da pandemia, mas 
Viúva Negra foi finalmente 
lançado este mês atraindo 
a atenção de todos os fãs do 
MCU. O longa protagoniza-
do por Scarlett Johansson 
se passa após os eventos de 
Capitão América: Guerra 
Civil e tinha muita gente es-
perando uma participação 
de Robert Downey Jr. como 
Tony Stark.

Apesar de não ter acon-
tecido, Eric Pearson, rotei-
rista do filme, contou ao 
ComicBook que a apari-
ção do Homem de Ferro 
foi, sim, planejada ante-
riormente. Quando ques-
tionado sobre o tema, ele 
explicou que se sentiu mal 
porque afirmou em outra 
entrevista que o assunto 
nunca foi debatido, mas 
isso não era verdade.

“Me sinto triste pela 
outra pessoa que me per-
guntou, porque eu disse 
que ‘nunca houve uma 
discussão sobre isso’, mas 
eu me lembro de uma 
versão do roteiro, antes 
de mim, em que estava 
escrito literalmente: ‘O 
momento final de Guerra 
Civil entre Tony e Natasha’, 
mas era uma filmagem 
antiga”, revelou.

Ele ainda completou 
que teria sido um lem-
brete para o público, si-
tuando que o filme se 
passava após os eventos 
do terceiro filme de Ca-
pitão América. “Não teria 
sido o Roberto Downey Jr. 
[gravando de novo], pelo 
que eu sei, foi a única vez 
em que vi o nome de Tony 
Stark e era uma forma de 
dizer: ‘Ei, estamos aqui 
no fim de Guerra Civil’”, 
explicou o roteirista.

Vale voltar lá para 2019, 
quando o portal Deadline 
afirmou que o herói pode-
ria aparecer na produção 
através de um flashback 
de algum filme antigo. Eric 
abordou esses rumores, di-
zendo que, na época, tam-
bém questionou se existia 
algum plano sobre isso.

“Eu fiquei meio: ‘Va-
mos fazer isso? Eu deveria 
saber? Eu tenho o roteiro 
bem aqui, Tony Stark não 
está nele’. Todos me disse-
ram que não. Eu não sei de 
onde veio esse boato, se a 
pessoa não tinha uma ver-
são bem antiga com essa 
cena, que não era nem 
uma nova cena. Não sei. 
Não sei de onde isso saiu.”
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SEGURANÇA

GOINFRA -  O Governo de Goi-
ás está presente no Vale do 
Araguaia com obras estraté-
gicas executadas pela Agên-
cia Goiana de Infraestrutu-
ra e Transportes (Goinfra). 
Atualmente são três frentes 
de serviços distribuídas na 
região. A principal é a con-
clusão da pavimentação da 
GO-239, entre o distrito de 
São José dos Bandeirantes 
e a divisa de Goiás com o 
Mato Grosso.

Outras são de recapea-
mento da GO-164, entre São 
Miguel do Araguaia e o tre-
vo da GO-156, e da GO-347, 
em Mozarlândia, cidade que 
também terá seu aeroporto 
revitalizado e será contem-
plada pelo Goiás em Movi-
mento – Eixo Municípios, 
programa estadual de recu-
peração de vias urbanas.

“Nos esforçamos ao má-
ximo, trabalhado diuturna-
mente para superar a fase de 
asfalto de R$ 1,99 e todo cida-
dão saber que, na hora que 
inaugurarmos uma rodovia, 
a qualidade de obra é aquela 
que a população espera de 
todos nós”, afirmou o gover-
nador Ronaldo Caiado. “Este 
é um governo que trata com 
seriedade o dinheiro públi-
co”, pontuou.

Outras intervenções 
estão programadas e com 
recurso garantido. São o 
caso da pavimentação e res-

tauração da GO-336, entre 
Crixás e Novas Crixás, obra 
em fase de licitação, e do 
recapeamento de cerca de 
34 quilômetros entre Nova 
Crixás e Mozarlândia, nos 
pontos mais críticos.

“Estamos com investi-
mentos expressivos aqui, 
o que demonstra o com-
promisso e o carinho que 
nosso governador Ronaldo 
Caiado tem com o Vale do 
Araguaia”, ressaltou o pre-
sidente da Goinfra, Pedro 
Sales, que nesta semana 
percorreu as frentes de ser-

viços na região para conferir 
a qualidade das obras.

“São benefícios de in-
fraestrutura que levam qua-
lidade de vida às pessoas e 
fortalecem o desenvolvimen-
to econômico desses muni-
cípios de terras férteis e de 
atrativos turísticos naturais”, 
enfatizou o presidente. Na 
região, o Governo de Goiás 
também construirá duas 
pontes na GO-334, entre 
Nova América e Mozarlân-
dia, sobre o Rio Tesouras e 
o Ribeirão Taquaral. As es-
truturas, que ligam o Vale do 

Araguaia ao Vale do São Patrí-
cio, estão em licitação e com 
verba garantida.

Para o próximo ano, há 
mais infraestrutura para 
chegar à região do Vale do 
Araguaia. É a pavimentação 
da GO-454, do entronca-
mento com a GO-164 até 
Cocalinho (MT), que está 
prevista no plano de obras 
prioritárias para o biênio 
2021/2022 e em fase de ela-
boração do projeto de enge-
nharia. “O governador sem-
pre ressalta a importância 
dessa rodovia, que é estra-

tégica por fazer ligação com 
o Mato Grosso, por conta da 
pecuária, calcário e de di-
versos segmentos que usam 
a rota. Vamos entrar com 
máquina no trecho no ano 
que vem, é prioridade máxi-
ma da Goinfra”, assegurou. 

MÁQUINAS 
NO TRECHO

A primeira obra visto-
riada pelo presidente Pedro 
Sales, na terça-feira (13), foi 
a GO-347, no perímetro ur-
bano de Mozarlândia, onde é 
aplicado concreto betumino-
so usinado a quente (CBUQ) 
em 5,6 quilômetros de pista 
dupla. De lá, ele e a equipe 
de técnicos seguiram para 
o aeródromo do município, 
que foi reaberto e passará por 
revitalização da pista de pou-
so e decolagem, terminal de 
passageiros e outras depen-
dências, além de sinalização. 
“É um momento estratégico 
para não perder essa pista, 
que começou a dar sinais 
de deterioração. Se a gente 
intervir agora, mantém esse 
patrimônio e a cidade no 
mapa aeroviário do Estado.”

Mais à frente, em São José 
dos Bandeirantes, distrito de 
Nova Crixás, foi inspecionada 
a terraplanagem na GO-239, 
obra retomada há dois meses 
e que precede a implantação 
dos últimos 10 quilômetros 
de pavimento. Com a conclu-

são, o Governo de Goiás vai 
inaugurar a pavimentação 
dos 32 quilômetros finais da 
rodovia, que fica o entronca-
mento com a GO-164 e en-
tre o distrito, na divisa com 
o Mato Grosso. A via longitu-
dinal é muito conhecida por 
ser rota para o Rio Araguaia, 
além de absorver intenso 
transporte de gado, por ligar 
as regiões Norte, Central, Su-
doeste e Sul do Estado.

Outro ponto de para-
da da comitiva foi o ae-
ródromo de São José dos 
Bandeirantes, uma estru-
tura nova, ainda em fase 
de ajuste às exigências da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), para que 
sejam autorizados homo-
logação e funcionamento. 
“Com isso, o benefício so-
ma-se às obras estruturais 
que vão fomentar o turis-
mo e demais atividades 
que se desenvolvem na 
região”, pontuou o presi-
dente Pedro Sales.

Na terça-feira, a equipe 
da Goinfra esteve ainda na 
GO-164, entre São Miguel do 
Araguaia e o entroncamento 
com a GO-156, trecho em 
que está sendo realizado re-
capeamento em CBUQ em 
15 quilômetros da via. De 
lá, a comitiva seguiu para o 
Norte do Estado, para visto-
riar as obras da região até a 
próxima quinta-feira.

Governo executa obras 
estratégicas no Vale do Araguaia

Detran alerta para o perigo no uso de cerol em linha de pipa

Governo de Goiás executa obras estratégicas no Vale do Araguaia. A principal é a conclusão da pavimentação da GO-239, entre o distrito de São José dos 
Bandeirantes e a divisa de Goiás com o Mato Grosso. Outras são de recapeamento da GO-164 e da GO-347

As férias escolares tra-
zem de volta a brincadeira 
de soltar pipa. A diversão, 
porém, traz com ela o pe-
rigo do uso do cerol, que é 
a mistura de cola e vidro 
moído que pode matar. 
O Detran-GO, por meio 
de educadores de trânsito, 
participa de carreata nes-
te sábado (17), às 15h30, 
com saída próximo ao 
Residencial Alphaville e 
chegada na Praça Cívica. 
A ação é uma iniciativa 
da família da motociclista 
Flaviane Ferreira dos Reis, 
que morreu após ser atin-
gida por linha com cerol 
na BR-060, em Goiânia, e 
conta com a participação 
de moto clubes de Goiás.

A carreata de cons-
cientização alerta para os 
perigos na utilização de 
cerol e linha chilena ao 
soltar pipa. Uma brinca-
deira imprópria que pode 

acabar em morte. Para 
tentar evitar mais tragé-
dias, a sociedade está se 
unindo para difundir a 
mensagem “Além de pi-
pas, cerol corta vidas”, já 
que o cerol causa a morte 
de dezenas de pessoas no 
país todos os anos.

Segundo a gerente de 
Educação para o Trânsito 
do Detran-GO, Pablynne 
de Carvalho, a orientação 
é para que as pessoas não 
soltem pipas utilizando 
cerol ou linha chilena, os 
acidentes que envolvem 
estes materiais podem ser 
fatais. “A brincadeira não 
deve ser feita em dias nu-
blados e de chuva, prin-
cipalmente, se houver re-
lâmpagos. Além de evitar 
brincar perto de antenas, 
fios telefônicos ou cabos 
elétricos. O ideal é que 
se procure locais abertos 
como praças e parques 

para a prática da ativi-
dade. Já os motociclistas 
devem equipar o veículo 
com antenas anti linha,” 
adverte Pablynne.

O cerol e linha chilena 
representam perigo para 
toda a população e co-
loca em risco pedestres, 
ciclistas e motociclistas 
que circulam pela cidade, 
além da própria pessoa 
que está utilizando. O 
uso desses materiais ou 
qualquer outro produto 
cortante na prática de 
empinar pipas é conside-
rado crime. O uso ilegal 
do material pode ser “de-
nunciado” por meio dos 
números 190 e 153. O uso 
do material é proibido pela 
Lei 7189/86, e os responsá-
veis por menores que se en-
volverem em acidentes rela-
cionados com o uso do cerol 
serem responsabilizados.

DETRAN-GO

Secom

 PMGO

Governador Ronaldo Caiado, sobre as obras estaduais executadas pela Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes (Goinfra): “A qualidade é aquela que a população espera 
de todos nós”

O cerol e linha chilena representam perigo para toda a população e colocam em risco 
pedestres, ciclistas e motociclistas que circulam pela cidade, além da própria pessoa 
que esteja utilizando-os. O uso desses materiais ou qualquer outro produto cortante na 
prática de empinar pipas é considerado crime
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Dois tempos
1. A Secretaria estadual de Cultura trabalha 

com a perspectiva de reabrir espaços culturais 
para eventos a partir de agosto e com a isenção de 
aluguel para produtores e artistas. César Moura, in-
terino da pasta e titular da Secretaria da retomada, 
diz que essa política valerá por dois ou três anos e 
que vão tomar medidas para, ao voltar, ter uma via-
bilidade econômica, pois o setor foi muito afetado.  

 2. capacidade do local, além de uma série de 
protocolos, incluindo a apresentação de teste ne-
gativo para a Covid-19, o público será monitorado 
por 15 dias. depois do resultado desse monito-
ramento, dando certo, eles irão apresentar uma 
proposta de reabertura para a Secretaria de Saúde, 
para que ela defina os protocolos.

Penta
A Brasal Incorporações recebeu pela quinta vez a 

certificação do Great Place to Work (GPTW), que di-
vulga as melhores empresas para trabalhar. O resulta-
do se baseia em uma pesquisa junto aos funcionários, 
que avalia a percepção deles em relação à empresa em 
cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparciali-
dade, orgulho e camaradagem.Em cerimônia virtual 
a incorporadora foi contemplada com o 6º lugar, su-
bindo duas posições no ranking, se comparado com 
a avaliação de 2020. A incorporadora possui sede em 
Brasília e filiais em Goiânia e Uberlândia (MG).

Vitrine
n VOCÊ SABIA? 
A maçã é rica em 
vitaminas e minerais.
n FÉRIAS - A Bodytech 
Marista está com 
uma programação 
especial para o período 
de férias escolares, 
oferecendo atividades 
aquáticas e terrestres, 
e oficinas variadas de 
trabalhos manuais, 
aulas de circo, e para 
crianças com sete 
anos ou mais, aulas de 
escalada. As atividades 
são destinadas a 
crianças dos três aos 
12 anos. As inscrições 
estão abertas, e as 
atividades serão de 19 
a 23 de julho. O pacote 
semanal custa (R$ 250) 
ou diário (R$ 80). Serão 
divididas com lotação 
máxima de 12 crianças 
por turma.

n HUMOR NAS 
REDES SOCIAIS - 
O digital influencer 
Jhonathan Coelho 
passou a integrar 
o casting da Glory 
Comunicação – 
Agenciamento 
Artístico e atualmente 
conta com 720 mil 
de seguidores no 
Instagram, levando 
muito humor e 
diversão para quem o 
acompanha nas redes 
sociais. Jhonathan é 
nascido em Brazlândia-
DF, mas se mudou 
para Goiânia ainda 
muito novo, onde 
conquistou amigos que 
são considerados parte 
da família

LIVE JULINA 
Ontem aconteceu a Live Improviso Combinado, 
pilotada pelo Shopping Passeio das Águas. Foi uma 
grande festa julina para as pessoas curtirem em 
casa, com danças típicas, apresentadas pelo Grupo 
Tradição e Ritmo, e um show com o cantor Pádua e 
banda (foto), que agitou a galera com muita música 
boa e o melhor do forró

Divulgação

NOVO CEP
Sob o comando do empresário Marcelo Camargo, 
a empresa Explosion Music sediada em Ribeirão 
Preto (SP), que atua na gestão de carreiras artísticas 
no cenário musical abriu escritório em Goiânia. 
Na foto, os cantores da Explosion Music, Thalícia, 
Léo Chaves (ex-Victor & Leo), Augusto e Atílio @
explosionmusicoficial

Divulgação

Johny Cãndido

A casa da cantora May-
sa (1936 - 1977) em Maricá 
(RJ) vai virar museu. Filho 
da artista, Jayme Monjardim 
transferiu na última terça-
-feira, dia 13, a propriedade 
para a Prefeitura. Emocio-
nado, o diretor disse que não 
foi uma decisão fácil, mas 
considera importante o cir-
cuito cultural-artístico que 
está se formando.

“Para mim, é uma de-
cisão muito difícil, mas, 
por outro lado, uma deci-
são muito importante, que 
é deixar isso (a casa). São 
20 mil documentos que eu 
mostrei para eles (a Prefeitu-
ra), de coisas da minha mãe 
aqui, textos inéditos, cartas, 
músicas, fotos e tanta coi-
sa bonita, que eu falei: não 
podem ir embora comigo. 
Acho que isso tem que ficar 
para Maricá, que é o lugar 
onde ela mais se sentiu fe-
liz”, disse Jayme no momen-
to da assinatura simbólica 
do contrato.

Nas redes sociais, Jayme 
publicou uma foto ainda 
criança, sentado no colo da 
mãe, e escreveu um texto 
tocante. “Mãe, hoje vou 
entregar a energia da nos-
sa casa de Maricá para to-
dos. Nós dois seguiremos 

juntos em nossa jornada 
de entender, compreender 
e decifrar os códigos dessa 
nossa vida aqui na terra e 
você aí me ajudando a en-
tender a essência da vida e 
das pessoas. Todos poderão 

te conhecer melhor, te sen-
tir e compartilhar com tua 
história novas sensações e 
sentimentos. Maricá ago-
ra é de todos os amantes 
de Maysa e da música e da 
vida. Beijos, mãe”, disse.

Angelines Fernandez: 
a Libertaria Bruxa do 71

Em 9 de julho de 1922 
na Espanha nascia Ange-
lines Fernandez: militante 
anarquista durante a sua ju-
ventude e depois uma atriz 
mundialmente reconheci-
da, principalmente por in-
terpretar a Bruxa de 71 no 
Chaves. Viveu na Espanha 
revolucionária da década 
de 30, entrando no lado 
anarquista em defesa da re-
pública durante o golpe de 
estado de Francisco Franco. 
Ao combater os fascistas na 
guerra civil espanhola, An-
gelines é classificada como 
“antifranquista “. 

Segundo um comuni-
cado da CNT de Espanha 
“sendo uma mocinha, qua-
se menina, era uma comba-
tente revolucionária, uma 
mulher tão corajosa que 
jogou sua vida por quase 
dez anos pela nobre causa 
em ajudar a expulsar o tira-
no do governo “. Sua filha 
Fernandez lembra-a como 

uma mulher “de caráter for-
te, para ela não havia meias 
tintas, era preto ou branco; 
não podia ser cinza “.

Quem lhe conseguiu o 
seu papel cativante na sé-
rie de Chespirito foi Ramón 
Valdés, conhecido como 
Seu Madruga. Além de ser 
sua eterna apaixonada na 
série, na vida real foram 
grandes amigos. Ramon fa-
leceu em 1988 por um cân-
cer. Miguel Valdés, seu neto, 
comentou que Angelines 
foi a única do elenco que 

foi ao seu velório e que até 
ficou mais de duas horas 
junto à sua lápide, abatida 
pela perda do seu amigo.

Nos seus últimos anos 
de vida pediu para ser enter-
rada junto com seu amigo 
Ramon. Ela morreu em 1994 
por um câncer devido ao 
seu vício em tabaco. 

Os dois imortalizados 
como vizinhos na vizinhan-
ça do Chaves, hoje descan-
sam juntos no cemitério 
“Mausoléus do Anjo da ca-
pital do México.

Jayme Monjardim diz que foi 
‘difícil, mas importante’ desfazer da casa da 
mãe, Maysa, para virar museu
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O professor perguntou para Joãozinho:
- Joãozinho, quem nasce na Bahia é?

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

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

INGREDIENTES
PREPARE A MASSA:
225 g de farinha
1/2 colher de chá sal
1 colher de sopa fermento 
químico
2 ovos
450 g leite
55 g margarina

PREPARE O CAMARÃO:
1 Kg de camarão
2 colheres (de sopa) de 
azeite de oliva
4 dentes de alho
1 colher (de chá) de sal 
(rasa ou a seu gosto)
1 colher (de sopa) de suco 
de limão

CREME AZEDO:
½ xícara creme de leite 
fresco
½ limão

MODO DE PREPARO
MASSA:
- Em uma tigela, misture a 
farinha, o sal e o fermento. 
Com um batedor, 
incorpore os ovos 
batidos e o leite à massa. 
Derreta a margarina e 
acrescente-a a massa, 
batendo bem.
- Deixe essa massa na 
geladeira entre 30 minutos 
e 2 horas.
- Em uma frigideira 
quente, adicione um 
pouco de margarina 
e espalhe-a bem. Se 
possível, limpe o excesso 
com um pouco de papel 
toalha.
- Com uma colher de 
sopa, despeje pequenos 
círculos de panquecas 
com cerca de 4cm de 
diâmetro. Assim que 
começarem a aparecer 
bolhas na superfície das 

panquequinhas, vire-as 
com uma espátula para 
dourar do outro lado. Vá 
reservando as panquecas 
em um prato.

CAMARÕES:
- Descasque camarões 
e lave muito bem (ou 
compre já limpo).
- Coloque os camarões 
limpos em uma tigela, 
coloque o sal, o limão, 
2 dentes de alho 
amassados.
- Deixe no tempero por 
uns 30 minutos ou mais.
- Depois, coloque o 
azeite de oliva em uma 
frigideira, deixe aquecer e 
vá fritando aos poucos os 
camarões. 
- Não coloque todos os 
camarões de uma vez 
para fritar, porque ele 
junta água, coloque só o 
suficiente para cobrir o 
fundo da frigideira.
- Deixe apenas até 
o camarão ficar rosa 
(cerca de 1 a 2 minutos), 
depois vire os camarões 
e deixe ficar rosa do 
outro lado também. 
Retire e faça isso com 
todos os camarões.

 CREME AZEDO:
- Misture o creme de leite 
gelado com o limão e 
bata-o até que comece a 
encorpar, quase em ponto 
de chantilly.
- Sirva as panquequinhas, 
espalhe um pouco de 
creme sobre elas e apoie 
um camarão sobre o 
creme. Decore com uma 
folhinha de endro, um 
pouco de pimenta moída 
na hora e regue com um 
fio de azeite.

MINI PANQUECAS DE CAMARÃO
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O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

doTERRA lança 
kit exclusivo para 
comemorar a data
Marca celebra o Dia dos 
Pais com kit especial 
para promover o bem-
estar e estimular 
hábitos saudáveis
O kit composto por um 

Difusor Pilot, um estojo 
especial e os óleos essenciais Midnight Forest 15ml, Lime 15ml 

e White Grapefruit 5ml.  
Difusor Pilot: Os difusores doTERRA são a opção perfeita para usufruir dos 

benefícios aromáticos dos óleos essenciais. A grande novidade é que este 
difusor tem o tamanho portátil, fácil de carregar em qualquer lugar, ideal para 
uso em carros e ainda vem com uma bateria acoplada e pode ser utilizada sem 
fio, em qualquer lugar.

Esse modelo tem funcionamento contínuo com cabo USB de até 4 horas e bateria de 
até 3 horas.  E funcionamento intermitente (5 minutos LIG./ 5 minutos DESL.), com 
cabo USB de até 8 horas e bateria de até 6 horas. Ele tem luz ambiente brilhante e 
desligamento automático de segurança.

Lime 15ml: Extraído a frio da casca de limões frescos, o óleo essencial doTERRA® 
Brasil Lime é refrescante e energizante. Conhecido por sua habilidade de equilibrar, 
energizar e elevar o humor, o Limão é frequentemente utilizado em sabonetes 
faciais e corporais por suas propriedades purificantes e aroma revigorante. Difunda 
algumas gotas de óleo essencial de Limão para ajudar a purificar e refrescar o ar. 
Suas propriedades revigorantes e refrescantes afetam o humor positivamente. Uso 
aromático e tópico. Promove bem-estar e equilíbrio emocional.

Midnight Forest 15ml: Passar um tempo em meio a natureza pode ajudar a criar 
uma sensação de bem-estar. É exatamente o que o Midnight Forest provoca. Ele 
é um mix de óleos essenciais doTERRA que confere um aroma fresco e distinto. 
Difunda esse poderoso óleo essencial no ambiente e sinta-se entrando em uma 
floresta com muito verde e ar puro. Ele cria um ambiente estável e uma atmosfera 
pacífica e reflexiva.

White Grapefruit 5ml: A toranja-branca e a toranja são simplesmente variedades 
diferentes da mesma planta. A diferença no nome origina-se das cores dos 
frutos, mas eles são semelhantes em termos de propriedades químicas e outras 
características. O óleo essencial White Grapefruit pode ser utilizado aromática e 
topicamente. O principal componente químico no White Grapefruit é o limoneno, o 
que significa que este óleo essencial possui propriedades altamente purificantes. 
https://www.doterra.com/ | https://aromaticplant.org

H-EXPERT chega 
ao portfólio da Hinode 
com tecnologia 
e alta performance
Linha de haircare 
oferece cuidado diário 
do couro cabeludo e 
dos fios para todos os
São três duplas de shampoo e condicionador para o tratamento diário, a 
primeira é dedicada para os cabelos oleosos. Sua fórmula possui PCA Zinco e extrato 
de melaleuca que agem na redução de oleosidade enquanto hidratam, além de limpar 
e purificar o couro cabeludo com ação antifúngica. Tudo isso somado aos ativos da 
tecnologia HydraScalp.
O shampoo e condicionador da dupla H-Expert Cabelos Danificados possui 

excelente capacidade de regeneração da pele do couro cabeludo e contempla 
nutrição, hidratação, proteção da raiz até as pontas. É ideal para recuperação 

dos fios após tratamentos com química, coloração e em cabelos 
porosos ou ressecados.
A dupla mais versátil da linha pode ser utilizada em todos os tipos de cabelo. O 

shampoo e condicionador possuem Colágeno Vegetal e um booster vitamínico que 
une Vitamina E com D-Panthenol e Niacinamida. Esses ingredientes contribuem 
no aumento da elasticidade e resistência dos fios, deixando assim os cabelos mais 
fortes. O uso dessa dupla garante um cabelo mais maleável e hidratado.

A linha H-EXPERT traz produtos com fragrâncias fluídas que agradam a família inteira 
e fórmula livre de parabenos, silicones e petrolatos. Os shampoos da linha chegam 

com o custo de 29,90 reais, enquanto os condicionadores custam 34,90 reais.
Hinode - www.hinodeonline.com.br | Instagram - @hinodeoficial | Catálogo virtual - 
catalogo.grupohinode.com

NO INÍCIO DA PANDEMIA DO CORO-
NAVÍRUS, O BRASIL E O RESTANTE 
DO MUNDO COMEÇARAM A AVALIAR 
COMO O NOVO CONTEXTO DE VIDA 
INFLUENCIARIA NAS QUESTÕES 
AMBIENTAIS E NA FORMA COMO 
HOMEM E NATUREZA PASSARIAM A 
CONVIVER. Vimos as cidades se 
tornando mais vazias, graças 
ao isolamento social, menor 
circulação de carros, parali-
sações de linhas de produ-
ção e uma série de outras 
alterações que nos fizeram 
questionar se seria possível 
viver em maior harmonia 
com o meio ambiente, dali 
em diante. 

No entanto, a passagem 
pela pandemia se deu de 
formas distintas nas mais 
variadas sociedades ao redor 
do mundo e, por conta das 
características socioeconô-
micas de cada uma, era im-
possível esperar resultados 
parecidos em todos os ca-
sos. Apesar de se criar maior 
conscientização global a 
respeito da importância do 
cuidado com a natureza (até 
mesmo para se evitar no-
vas crises sanitárias), países 
como o Brasil, mais afetados 
pelos danos da pandemia, 
ainda não realizaram a de-
vida preservação ambiental, 
enquanto lidavam com os 

Afinal, a pandemia ajudou ou atrapalhou a 
preservação ambiental no Brasil?

Digital Twin: uma nova maneira de simular e exercitar cenários reais

Artigo

Artigo

n Cristiana Nepomuceno

n Cleison Santos

danos do momento atual. 
Mesmo assim, não se 

pode deixar de lembrar que 
não existe boa qualidade de 
vida e saúde da população 
sem preservação do habitat 
comum às espécies. Abdicar 
do cuidado com a natureza 
significa permanecer vulne-
rável ao desenvolvimento e 
propagação de novas doen-
ças, decorrentes do desequi-
líbrio ambiental. 

Embora o Tribunal Pe-
nal Internacional e demais 
órgãos mundiais estejam de 
olho na relação entre esses 
dois fatores, - vide a apre-
sentação do Ecocídio como 
crime contra o planeta, que 
caminha para a penalização 
-   o Brasil ainda caminha 
em passos lentos e continua 
buscando entender como 
penalizar de forma asserti-
va o desmatamento, ou até 
mesmo, como manter um 
Ministro do Meio Ambiente 
que realmente aja em har-
monia com o escopo que o 
trabalho exige. 

Hoje, depois de mais de 
um ano de enfrentamento 
a pandemia de coronavírus, 
é possível dizer que, mais 
uma vez, o Brasil se viu na 
contramão do que determi-
nam as governanças globais. 
Deixando os cuidados a nos-
sas florestas, mares e rios de 
lado e afrouxando políticas 
de fiscalização, mesmo que 
de forma velada. 

Por aqui, a pandemia ser-
viu como tapume para ques-
tões graves que continuaram 
a assolar o país durante todo 
o período de enfrentamento 
ao vírus, ganhando um papel 
oposto ao que se viu nas de-
mais nações. 

É impossível dizer que, 
ao final das contas, ela nos 
ajudou em algo, mas tam-
bém não é possível dizer que 
a culpa nisso tudo seja so-
mente do vírus. 

DRA. CRISTIANA 
NEPOMUCENO DE SOUSA SOARES É  
GRADUADA EM DIREITO E BIOLOGIA 

PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS, 

EM BELO HORIZONTE. PÓS-
GRADUADA EM GESTÃO PÚBLICA 
PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

OURO PRETO- MG. ESPECIALISTA 
EM DIREITO AMBIENTAL PELA 
UNIVERSIDADE DE ALICANTE/

ESPANHA. MESTRE EM DIREITO 
AMBIENTAL PELA ESCOLA 

SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA. 
FOI ASSESSORA JURÍDICA DA 

ADMINISTRAÇÃO CENTRO-SUL DA 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 

ASSESSORA JURÍDICA DA SECRETARIA 
DE MINAS E ENERGIA- SEME 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

CONSULTORA JURÍDICA DO 
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO 

DAS ÁGUAS- IGAM, ASSESSORA DO 
TJMG E PROFESSORA DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE 
DE ITAÚNA/MG. ATUALMENTE 
É PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

DIREITO DE ENERGIA 
DA OAB/MG.

O MERCADO DE TECNOLOGIA ESTÁ 
COMEÇANDO A SE ACOSTUMAR COM 
UM NOVO TERMO: DIGITAL TWIN. 
UM CONJUNTO DE TECNOLOGIAS 
QUE VEM TOMANDO FORMA POR 
MEIO DE ALGUMAS APLICAÇÕES 
PRÁTICAS. MAS AFINAL, O QUE É 
ESSE TAL GÊMEO DIGITAL? Digi-
tal Twin nada mais é que a 
representação virtual de al-
gum objeto, sistema, proces-
so ou ambiente físico. Não 
se trata apenas da imagem, 
mas de uma representação 
dinâmica com a qual é pos-
sível interagir. No limite da 
imaginação, o cinema já re-
tratou o conceito com o fil-
me Matrix (1999), que trazia 
uma representação virtual 
do mundo. 

Trazendo para o ambien-
te de negócios, falamos de 
uma tecnologia que permite 
exercitar cenários e fazer si-
mulações, com a promessa 
de trazer mais agilidade aos 
processos representados. 
Isso porque é sempre mais 
fácil testar e fazer alterações 
em ambientes virtuais do 
que em um protótipo físico, 
principalmente durante o 
planejamento de um produ-
to ou sistema. 

Quando falamos em 
operação e manutenção, a 
tecnologia Digital Twin nos 
permite contar com diagnós-
ticos, previsões e feedbacks 
que ajudam a realimentar o 
planejamento. Da mesma 

forma, um processo opera-
cional ou o funcionamen-
to de um produto pode ser 
simulado antecipadamen-
te e com variáveis diversas. 
Com isso, o ambiente virtual 
tende a se transformar, tor-
nando-se cada vez mais rico, 
complexo e mais parecido 
com o mundo real.

Mas o gêmeo digital não 
anda sozinho. Um ambiente 
com esse grau de comple-
xidade tem na nuvem o seu 
habitat ideal, com escalabi-
lidade e resiliência que tor-
nam possível receber, arma-
zenar e processar um grande 
volume de dados. E, junto 
com a nuvem, o uso de IoT, 
Inteligência Artificial e Ma-
chine Learning se tornam 
indispensáveis para possibi-
litar o aproveitamento má-
ximo dessa enorme massa 
de dados.

USO DA TECNOLOGIA 
EM SMART BUILDING

É tudo novo, mas já exis-
tem aplicações que fazem 
uso desta tecnologia. Um 
exemplo é o Smart Buil-
ding, que utiliza a nuvem 
para gerenciar e consolidar 
as mais diversas aplicações 
de automação predial. Com 
essa solução é possível uti-
lizar a visualização 3D e a 
modelagem de dados para 
efetivamente reproduzir o 
prédio em um ambiente 
virtual a partir de templates 
pré-formatados. A simula-

ção permite realizar todos os 
controles e obter detecção 
automática de falhas, per-
formance, diagnósticos, pre-
dição e alertas da forma mais 
rápida e otimizada.

Na prática, cada ele-
mento do prédio está repre-
sentado no mundo virtual 
e integrado ao prédio físico 
por meio de sensores e atu-
adores. Com isso, o modelo 
virtual roda em tempo real, 
permitindo não apenas as 
simulações, como também 
prever possíveis problemas 
e consequentes otimizações.

Por meio de uma arquite-
tura de referência, que serve 
como guia para a adoção, e 
aceleradores - que incluem 
componentes de Edge Com-
puting para integração com 
redes de automação OT, 
Plataforma de IoT para ge-
renciamento de dispositivos, 
Digital Twins para modela-
gem de objetos e processos, 
e Modern Data Warehousing 
para inteligência de dados 
– é possível posicionar tec-
nologias e ferramentas que 
levam a experiência de uso 
para um outro patamar.

CLEISON SANTOS, 
COORDENADOR DE IOT DA 

LOGICALIS - EMPRESA GLOBAL 
DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - ESCREVEU UM 

ARTIGO SOBRE A TECNOLOGIA 
DIGITAL TWIN, REPRESENTAÇÃO 

VIRTUAL DE ALGUM OBJETO, SISTEMA, 
PROCESSO OU AMBIENTE FÍSICO.
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Tenha seu produto visto...

Anuncie!
editais@gazetadoestado.com.br

ESTAMOS VIVENCIANDO UMA CRISE 
HIDROLÓGICA HISTÓRICA. ENTRE 
SETEMBRO E MAIO FORAM RE-
GISTRADOS OS MENORES ÍNDICES 
PLUVIOMÉTRICOS DOS ÚLTIMOS 
91 ANOS, NAS PRINCIPAIS REGIÕES 
GERADORAS DE ENERGIA. Como 
consequência desse contex-
to, alguns dilemas sobre a 
utilização da água estão pos-
tos. O mais evidente é a ge-
ração de energia. Contudo o 
nível dos lagos e rios fomen-
ta o turismo, garante o trans-
porte, abastece o setor agrí-
cola e protege o ecossistema 
local. Assim a água deve 
atender a diferentes fins. 
Para coordenar essas ações 
o Governo Federal editou 
a medida provisória 1055, 
criando um comitê inter-
ministerial (CREG – Câmara 
de Regras Excepcionais para 
Gestão Hidro energética). 
Para aumentar a seguran-
ça sobre o sistema elétrico 
e atenuar o déficit das em-
presas geradoras de energia 
elétrica, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou novos valores para 
as bandeiras tarifárias. A ver-
melha patamar 2, adotada 
no mês de junho a R$ 6,24 
por 100kWh consumidos, 
vai custar R$ 9,49 em julho. 

As fontes de geração de 
energia alternativas têm um 
custo de produção muito 
maior que a geração hidro-
elétrica. Não haverá escas-
sez de energia, mas quanto 
menor a participação hidro 
energética na produção de 
energia maior o preço pago. 
Na prática, para uma família 
que apresenta um consumo 
residencial médio, o reajus-
te tarifário representará um 
aumento de R$ 77,28 no ano, 
causando um efeito direto 
sobre a inflação. Além disso, 
há um efeito indireto sobre o 
nível de preços, uma vez que 
os setores de produção de 
bens industrializados, agrí-
colas e varejo são intensivos 
na utilização de energia, e 
com as tarifas mais eleva-
das terão um aumento no 
custo de produção. E desta 
forma, uma parcela deste 
aumento será repassada ao 
consumidor final. 

Como o Banco Cen-
tral tem o compromisso de 
manter a inflação dentro do 
intervalo alvo – atualmen-
te entre 2,25% e 5,25% – e o 
mercado já estima um IPCA 
de 6,7%, certamente tere-
mos uma revisão no ritmo 
de elevação dos juros bási-
cos, a taxa Selic. Com isso, 
se não houver restrição ao 
crescimento econômico por 
escassez de energia como 
em 2001, haverá um golpe 
contra a recuperação eco-
nômica por conta dos ju-
ros maiores. Outra medida 
necessária para garantir o 

Dilemas impostos pela escassez de água 
e um debate sobre as propostas para 
aumentar a eficiência econômica dos usos 
desse recurso

Artigo

n Eduardo Amendola fornecimento irrestrito de 
energia é a flexibilização 
da vazão. Além do poten-
cial de geração de energia, 
a disponibilidade de água 
nos rios e reservatórios 
deve ser avaliada como 
um recurso fundamental 
para manter o equilíbrio 
dos ecossistemas locais. 
Assim, independente da 
necessidade de forneci-
mento de energia é neces-
sário manter um fluxo de 
água compatível com essa 
finalidade. Uma redução 
no volume de água verten-
do das barragens dos lagos 
das usinas hidrelétricas 
poderão garantir uma re-
serva hídrica importante 
nesse período de estiagem, 
porém representam uma 
ameaça ao meio ambiente.  

Do ponto de vista eco-
nômico, a flexibilização 
da vazão pode represen-
tar mais um duro golpe 
ao combalido setor de 
turismo. Ainda sem se re-
cuperar dos impactos da 
pandemia, seria atingido 
por uma redução na pro-
cura por serviços de lazer 
nessas regiões. 

PROPOSTAS PARA 
ALÍVIO NO CUSTO 
DE GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA: 
HORÁRIO DE VERÃO 
E CONTRATURNO 
INDUSTRIAL  

O horário de verão, 
desde sua adoção, em 
1931, tem o objetivo de 
melhorar o aproveitamen-
to da luz natural e reduzir 
a necessidade de energia 
concentrada no período 
das 18h às 21h. Durante o 
horário de pico o segmen-
to produtivo ainda está em 
operação, as residências 
aumentam a demanda 
por energia e a ilumina-
ção pública municipal é 
acionada. No início de seu 
primeiro ano de governo, 
o Presidente Jair Bolsona-
ro extinguiu o horário de 
verão por considerar que a 
medida perdeu a “razão de 
ser aplicada sob o ponto de 
vista do setor elétrico”. 

Entretanto, em meio 
à crise hídrica e aumento 
das contas de luz no Bra-
sil, o governo declarou na 
terça, 29 de junho, uma 
nova medida de incentivo 
às empresas deslocaram 
o consumo do horário de 
maior demanda de energia 
para o de menor demanda, 
mudando os turnos.

Para a indústria ser mo-
tivada a mudar seu horário 
de funcionamento ela pre-
cisaria de incentivos. A sua 
força de trabalho passaria a 
receber adicional noturno, 
e nesse período, é sabido 
que o número de aciden-
tes de trabalho aumenta. 

E com isso as empresas 
teriam que lidar com o 
aumento do custo, além 
de uma mudança cultural 
muito grande. Para incen-
tivá-las, além de benefícios 
na tarifa de energia, seria 
necessário incentivo fis-
cal - e custaria muito ao 
governo em um momento 
em que não há folga no or-
çamento. Assim, a medida 
não seria efetiva em reduzir 
a sobrecarga sobre o siste-
ma no horário de pico. 

Como alternativa, o re-
torno do horário de verão 
ao final de 2021 poderia 
produzir o efeito esperado, 
principalmente nas uni-
dades federativas meridio-
nais, coincidentemente os 
maiores consumidores de 
energia. Neste sentido, a 
Confederação Nacional do 
Turismo (CNTur) lançou 
uma proposta requisitan-
do a volta deste horário 
especial. Diante deste ce-
nário, é importante refletir 
sobre o real impacto dessa 
medida quando falamos 
na demanda por energia. 
A principal responsável 
pela geração de energia é a 
hidrelétrica. Sendo assim, 
quando o volume dos re-
servatórios é insuficiente 
para atender a demanda 
naquele momento, outras 
fontes são acionadas para 
entregar a quantidade ne-
cessária para a população. 
Essas alternativas, como 
eólica e térmica, contudo, 
são mais caras - e o valor é 
repassado para o cidadão. 

A companhia geradora 
de energia de uma deter-
minada região ganha con-
cessão e se compromete 
a entregar toda quantida-
de de energia demanda-
da. Quando a indústria 
liga uma máquina ou 
uma família liga a televi-
são, aumenta o consumo 
de energia. O sistema tem 
que gerar, basicamente no 
mesmo instante, aquela 
energia. Por isso o horário 
de verão tinha sua impor-
tância ao descasar o fim 
do expediente produtivo 
com o acionamento da ilu-
minação das vias públicas 
reduzindo a necessidade 
de energia concentrada em 
horários de pico.  

Portanto, a retomada 
do horário de verão em 
2021 é uma prática reco-
mendada pois em primei-
ro lugar a medida aumen-
ta a eficiência e segurança 
do setor energético; em 
segundo lugar não onera 
os cofres públicos e por 
fim, mas não menos im-
portante, ainda incentiva 
o setor de turismo. Avante 
ao seu retorno! 

EDUARDO AMENDOLA 
CAMARA É ECONOMISTA E 

DOCENTE DA ESTÁCIO

QUE TODAS AS MULHERES, NÃO 
SÓ HOJE MAS TODOS OS DIAS, SEJAM 
LIVRES DE QUALQUER VIOLÊNCIA 
E QUE NÃO LHE SEJAM NEGADOS 
DIREITOS A VIDA. QUE SEJAM ASSO-
CIADAS A RESPEITO E DIGNIDADE. 
(MARIA SIMÃO TORRES). Pode-
mos observar que as buscas 
das mulheres pelos seus di-
reitos perante a sociedade 
não é assunto recente, que 
começou ontem. Ao longo 
da história, várias mulhe-
res, seja por suas ideias ou 
suas atitudes, se opuseram 
às restrições impostas a elas, 
quebrando os paradigmas 
e influenciando a mudança 
do pensamento das pessoas 
de seu tempo e também das 
que viriam depois. No Brasil, 
não foi diferente! 

Grandes Mulheres guer-
reiras deixaram e deixam 
ainda a sua marca na história 
de luta constante no seu dia 
a dia. Um exemplo de mu-
lher guerreira é Laudelina de 
Campos Melo, ela foi Funda-
dora do primeiro sindicato 
de trabalhadoras domésticas 
do Brasil, sua atuação é algo 
fundamental para o reconhe-
cimento dos direitos da cate-
goria. Fonte - agencia-brasil.
jusbrasil.com.br. 

Não podemos deixar 
de falar da cearense Maria 
da , uma mulher de fibra e 
uma guerreira, Maria da Pe-
nha Maia Fernandes, uma 
brasileira natural do Ceará, 
que sofreu duas tentativas 
terríveis de assassinato em 
1983, por parte de seu mari-
do. Como resultado, ela ficou 
paraplégica, necessitando de 
uma cadeira de rodas para se 
locomover diariamente. Par-
tindo deste desfecho terrível 
ficou então conhecida a Lei 
nº11.340/2006 por Lei Maria 
da Penha  – que recebeu este 
nome em homenagem a ela. 
Foi a história desta Maria que 
mudou as leis de proteção às 
mulheres em todo o país. 

Estas mulheres são ape-
nas dois exemplos de mu-

Diga não à violência contra a mulher

Artigo

n Washington Xavier  
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lheres guerreiras, no Brasil 
e Mundo existem milhares 
que lutam contra este ter-
rível crime. A cada 2 minu-
tos, uma mulher é agredida 
no Brasil e observando os 
últimos telejornais este cri-
me vem crescendo a cada 
segundo. Com a pandemia 
do corona vírus, o Monitor 
da Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher no 
Período de Isolamento, do 
Instituto de Segurança Pú-
blica (ISP) concluiu que fo-
ram quase 150 mil casos de 
lesão corporal decorrentes 
de agressão em 2020. 

As mulheres tornaram-
-se ainda mais vulneráveis 
neste período, com toda a 
certeza, elas foram as mais 
afetadas pelo isolamento 
social. Muitas passaram 
a conviver mais com o 
agressor, dentro de casa e 
sem grandes possibilida-
des de proteção.   

E com isso a sociedade 
precisa exercer um papel 
fundamental nessa luta em 
prol do fim da Violência 
Contra a Violência a Mulher. 
Não apenas lembrar deste 
crime nas datas importan-
tes como 8 de março e 25 de 
novembro, porém lembrar e 
relembrar todos os minutos,  
precisamos mostrar a todos, 
Crianças, Adolescentes, Jo-
vens, Homens  que precisa 
haver a igualdade entre ho-
mens e mulheres (igualda-
de de gênero). Precisamos 
avançar muito ainda contra 
a violência, tenho certeza 
que  com a participação da 
sociedade (vem aumen-
tado), com a divulgação e 
participação de todos os 
poderes constituídos esta-
remos caminhando juntos 
contra este crime, se cami-
nharmos juntos cada vez 
mais veremos esse crime 
diminuindo e as mulheres 
vivendo sem este terrível 
medo de sofrer agressão. 

Hoje existem vários 
meios de participar em 
conjunto as mulheres con-
tra este crime, seja fazer 
um X vermelho na mão, 
significando um sinal ver-
melho contra a violência. 

O governador de Alagoas, 
Renan Filho , sancionou  a 
lei nº 436/2020, que insti-
tui o X vermelho na palma 
da mão como pedido de 
socorro de mulheres em 
situação de violência do-
méstica e familiar aos esta-
belecimentos comerciais. 

Não podemos ficar aco-
modados vendo uma situ-
ação de agressão perante 
nossos olhos, nós homens 
precisamos também entrar 
nesta luta se posicionando 
e denunciando para que 
estes agressores veja que 
as Mulheres não estão só 
neste movimento. 

Todos os dias, milhares 
de mulheres sofrem com a 
violência doméstica. Pode 
ter certeza que o seu silêncio 
é uma arma para o agressor. 
Ao presenciar uma agressão, 
não fique calado, denuncie  
por meio das plataformas 
de atendimento como  a 
Central de Atendimento à 
Mulher, conhecida como 
Ligue 180, é um serviço de 
utilidade pública, gratuito e 
confidencial, que tem como 
objetivo registrar denúncias 
de violência, orientar a víti-
ma e informar sobre direitos 
e leis vigentes, encaminhan-
do-a para outros serviços 
quando necessário. Diante 
de qualquer situação que 
alguém vivenciar ou pre-
senciar que se configure 
violência doméstica, a mu-
lher deve registrar a ocor-
rência em uma delegacia de 
polícia, preferencialmente 
nas Delegacias Especiais de 
Atendimento à Mulher. 

Com toda a certeza ne-
nhuma mulher gosta de 
apanhar. Porém   muitas 
vezes, o medo das conse-
quências é tão grande que 
o silêncio se torna o único 
meio de sobrevivência de-
las. Nunca compactue com 
esta situação de violência. 

Jamais confundam 
amor com violência! Nada 
justifica um homem es-
pancar uma mulher. Que a 
voz das mulheres seja ou-
vida e que todas as mulhe-
res seja valorizada. 

WASHINGTON XAVIER 
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ECCO
HERMENEUTICA

LASTMDLV
IBUSPEA
SRRAL

DEPRIMENTE
MUTUASDI

VBLOCAR
MINISTERIO
TSEUSURAD

CORQMA
CONSUMIDOR

NACONITO
TRUDEOS

RIZICULTURA

Narrativa
histórica 

dividida em
séculos

Executa 
correta-
mente (o

plano)

1.555, em
romanos

Principado
locali-

zado nos
Pirineus

Região 
Adminis-
trativa

(abrev.)

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Letra que
precede o
apóstrofo

"Um dia a
casa (?)"

(dito)

Gás 
usado em 
técnicas de
criogenia

Cobrança
de juros
exorbi-
tantes

Máquina 
ausente no
planador

Instância
superior
ao TRE
(sigla)

Veste de
indianas

"Top (?)",
antiga

novela da
Globo

Estado do
Palácio

dos Leões
(sigla)

Benefi-
ciário das
ações do
Procon

Erva ve-
nenosa de

regiões 
temperadas

Atividade
econô-
mica da
China

Pintor que ajudou a
introduzir o Impres-
sionismo no Brasil

Ópera cômica de
Richard Strauss

Tudo, na
internet

Ilha, em
francês

Que causa
abatimento

moral

Estudo in-
terpretativo
das leis
Último,

em inglês
Igor

Butman,
saxofo-

nista russo

Uma das
mais pres-
tigiadas
universi-

dades 
brasileiras

Time de
futebol de
Roraima Pedra de

antigos relógios

Recíprocas
Órgão do
Executivo

federal

Alugar; arrendar
A maior cobra
peçonhenta da
América do Sul 

Metal utilizado em
ligas com o cádmio

Artigo definido
masculino plural

Grosseiro;
indelicado

Tesla
(símbolo)

3/île. 4/baré — last. 5/model. 7/acônito. 8/centúria. 14/eliseu visconti.
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HORÓSCOPO

Já reparou que sempre 
tem algo pra representar 

algo? A pomba representa 
a paz, galinha preta 

a macumba, fidelidade 
o homem.

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Peanuts


