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EDUCAÇÃO
Governo do Tocantins participa de reunião do 
Consed sobre a retomada das aulas presenciais 
Ascom Consed

Secretária Adriana Aguiar apresentou os dados do Tocantins

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA
Remissão e isenção de preço 
público para feirantes e quiosqueiros

Paco Britto, governador em exercício

GOIÁS

Governo cria mais três benefícios para 
auxílio à população impactada pela pandemia
Divulgação

A prioridade dos benefícios é para quem não está empregado; profissionais de pedagogia ou de cursos de graduação na modalidade de licenciatura na área da educação, além de 
jovens que estejam no programa de aprendizagem

Renato Alves/ Agência Brasília
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MEIO AMBIENTE

CAMPANHA

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Pezinho
Câmara dos Deputados 

ampliou o número de doen-
ças rastreadas pelo teste do 
pezinho. A matéria foi con-
vertida na Lei 14.154/21. 

Teste
O teste aplicado pelo Sis-

tema Único de Saúde (SUS) 
engloba diagnóstico de seis 
doenças e é feito por meio de 
coleta de gotas de sangue dos 
pés do recém-nascido.

Recesso
Assembleia Legislativa de 

Goiás realizou, na terça-fei-
ra, 20, última sessão de con-
vocação extraordinária feito 
pelo Governo. 

Votados
Oito projetos do Execu-

tivo foram apreciados pelos 
deputados, em seguida dis-
cutidos e votados.

Balanço

Presidente da Alego, Lis-
sauer Vieira (PSB) fez balanço 
positivo dos trabalhos reali-
zados ao longo do período de 
convocação extra.

Retorno
As atividades do Plenário 

deverão ser retomadas no dia 
3 de agosto.

Pesquisa
Pesquisa do Instituto 

DataSenado constatou que 
73% dos brasileiros sabem da 
existência da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Pandemia.

CPI
Já 67% afirmam estar 

acompanhando os trabalhos 
e, desse grupo, dois em cada 
três consideram que a cria-
ção da CPI foi “muito impor-
tante para o país”. 

Esquerda
Ex-presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva criticou as 
discussões recentes sobre 
a possibilidade de o Brasil 
adotar um sistema semipre-
sidencialista.

Semipresidencialista
A alteração no sistema de 

governo para dar mais poder 
ao Congresso e criar a figura 
do primeiro-ministro, a partir 
de 2026, tem sido defendida 
pelo presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP/AL).

Novos critérios para Benefício 
de Prestação Continuada

Câmara dos Deputados definiu critérios para a 
concessão do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) a pessoas com renda familiar per capita de até 
meio salário mínimo. São três os critérios: o grau da 
deficiência; a dependência de terceiros para o de-
sempenho de atividades básicas da vida diária; e o 
comprometimento do orçamento do núcleo familiar 
com gastos médicos não ofertados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Exclusivo para transporte coletivo  
Prefeitura de Goiânia realizou estudos e elaborou 

um plano de mobilidade para o Centro da capital, 
que inclui a criação de novas rotas para os motoristas 
que trafegam pela região. A partir do dia 24 de julho, 
durante 75 dias, o anel interno da Praça Cívica per-
manecerá interditado e, após as obras, passará a ser 
exclusivo do transporte coletivo.

Eduquem as crianças para 
que não seja necessário 
punir os adultos”. 

Pitágoras

Mães de Goiás pela dignidade humana  

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, 
por unanimidade, a criação do programa Mães de 
Goiás. O projeto é de autoria do Governo do Estado e 
objetiva garantir assistência social e financeira às mu-
lheres que tenham filhos com até seis anos de idade e 
que vivam em situação de extrema pobreza. 

Os cadastrados terão transferência de renda 
mensal no valor de R$ 250 às mães que se encaixa-
rem nos pré-requisitos. A expectativa é atender ao 
menos 95 mil famílias.

O tesouro estadual deve investir mais de R$ 219 
milhões na execução da proposta, via Fundo de 
Proteção Social do Estado de Goiás, o Protege Goiás. 
Todas as famílias contempladas com o programa 
de transferência de renda terão direito ao novo be-
nefício por meio de um calendário progressivo de 
inclusão, a partir do mês de setembro.

O programa nasceu dos estudos e debates do 
Governo de Goiás, por meio do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), com as prefeituras e integra os traba-
lhos do Programa Goiás Social. A ação de iniciativa 
do governador Ronaldo Caiado (DEM), na foto, con-
templa o enfrentamento às desproteções sociais nos 
municípios goianos.

Jogadas rápidas 

n Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de 
Cargas (CNTRC) convocou paralização dos cami-
nhoneiros para 25 de julho. 
n Governador Ronaldo Caiado (DEM) entregou 
caminhões basculantes para 17 municípios goia-
nos durante a abertura da Semana da Agricultura 
Familiar em Goiás.
n Exército atuou diretamente na vacinação secreta 
de 130 servidores da Agência Brasileira de Inteli-
gência (Abin).
n A constatação da lista sigilosa com nomes é Mi-
nistério Público Federal (MPF).

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ITÁTILA MOURA - No Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta quarta-feira, 
21, o apresentador Thiago 

Mendes conversou com a 
delegada Jocilaine Braz Ba-
tista. Na ocasião, a delega-
da falou sobre os casos de 

violência contra a mulher. 
Para assistir na íntegra essa 
entrevista, acesse o portal 
no YouTube gazetaplay.

Semad realiza ações de prevenção a incêndios 
no Parque Altamiro de Moura Pacheco

Ademi-GO reforça ação social e doa cestas básicas 
para campanha em prol de famílias carentes 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad) realizou a confecção de aceiros às margens da Rodovia BR-060/
BR-153 na região do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e 
Parque Estadual do João Leite (PEJoL)
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RENATO RODRIGUES DE PAULA - 
A ação de prevenção a 
incêndios florestais tem 
a parceria da concessio-
nária Triunfo Concebra e 
consistirá na eliminação 
do material combustível 
existente nas proximi-
dades da rodovia, com o 
uso controlado do fogo, 
formando uma barreira 
contra a disseminação 
de focos no interior da 
unidade de conservação.

Com a realização do 
serviço, o trecho da rodovia 
foi amplamente sinalizado 
antes do início da ativida-
de. Ainda assim, a Semad 

recomenda aos condutores 
que mantenham a atenção 
às condições de tráfego e de 
visibilidade ao longo da via. 

Para mais informações acer-
ca do trabalho, que seguirá 
até a próxima sexta-feira, en-
tre em contato com a Semad.
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Divulgação

Tendo as ações sociais 
como um dos pilares es-
senciais da construção ci-
vil em Goiás, a Associação 
das Empresas do Merca-
do Imobiliário (Ademi-
-GO) veste mais uma vez 
a camisa para ajudar a ali-
viar a fome de quem pre-
cisa. Diante do agrava-
mento socioeconômico 
causado da pandemia de 
Covid-19, a entidade par-
ticipa da campanha Se-
planh Solidária, liderada 
pela Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh), 
que objetiva arrecadar 
alimentos não perecí-
veis entre os servidores 
da pasta e demais órgãos 
da administração muni-
cipal para ajudar famílias 
da capital. Cestas básicas 
doadas pelas empresas 

associadas da entidade 
reforçaram a campanha. 

O repasse dos kits de 
alimentação foi feito no 
início desta semana pela 
diretora de Gestão e Re-
lações Institucionais da 
Ademi-GO, Patrícia Gar-
rote, ao titular da pasta, 
Valfran Ribeiro, e serão 
destinados ao programa 
GynSocial, sob a coorde-
nação da primeira-dama 
de Goiânia, Thelma Cruz. 
A iniciativa corrobora com 
o papel da iniciativa priva-
da de trabalhar focada no 
social, que já é princípio 
das empresas do merca-
do imobiliário, e junto ao 
poder público, cumprindo 
também sua função social. 

CHANCELA 
As ações sociais de-

sempenhadas pelas em-

presas do mercado imo-
biliário se expandem e 
atingem a comunidade de 
várias formas, além de se-
rem certificadas e premia-
das por meio do projeto 
Ademi Responsável. A ini-
ciativa ajuda a inspirar e a 
fortalecer a reputação do 
setor da construção civil, 
inclusive das empresas as-
sociadas da entidade, que 
têm sua gestão baseada no 
tripé da sustentabilidade: 
economicamente viável, 
socialmente justa e am-
bientalmente correta.  

O projeto Ademi Res-
ponsável se desdobra em 
outras etapas, como pre-
miação dos melhores proje-
tos do ano e balanço social, 
que compila todas as ações 
executadas, analisadas com 
métricas específicas. DA RE-
DAÇÃO COM  CAROL OLIVEIRA
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Auxílio-Alimentação, bolsas Qualificação e Alfabetizador somam mais de 
R$ 15 milhões em investimentos. Estudantes de cursos profissionalizantes, 
educadores e menores aprendizes são beneficiados. “Buscamos fazer 
um governo para dar apoio àqueles que mais precisam de nós”, afirma 
governador Ronaldo Caiado

GOIÁS MORRINHOS

SECOM/GO - A população 
de Goiás passa a contar 
com três novos benefí-
cios para auxiliar grupos 
impactados economica-
mente pela pandemia de 
Covid-19. O projeto de 
lei do Governo do Estado 
que cria simultaneamente 
Bolsa Qualificação, Bol-
sa Alfabetizador e Auxílio 
Alimentação foi aprovado 
em segunda votação pela 
Assembleia Legislativa de 
Goiás. Agora, a proposição 
nº 6305/21 segue para a 
sanção do governador Ro-
naldo Caiado e para exe-
cução em cada pasta.

Os benefícios têm 
como objetivo mitigar o 
impacto gerado pela pan-
demia no mercado de tra-
balho e também ajudar na 
qualificação e capacitação 
de jovens trabalhadores 
e produtores familiares, 
preparando-os para a re-
tomada do emprego e do 
crescimento econômico. 
“Buscamos fazer um go-
verno para dar apoio àque-
les que mais precisam de 
nós”, resume Caiado.

A prioridade dos bene-
fícios é para quem não está 
empregado; profissionais 
de pedagogia ou de cursos 
de graduação na moda-
lidade de licenciatura na 
área da educação, além de 

jovens que estejam no pro-
grama de aprendizagem 
presente em todos os mu-
nicípios goianos.

As três iniciativas bus-
cam estabelecer meca-
nismos e parcerias entre 
segmentos empregadores, 
públicos e privados, e sis-
temas de ensino para pro-
mover a compatibilização 
da jornada de trabalho e 
desenvolver programas e 
ações de alfabetização e 
de Educação de Jovens e 
Adultos em todo o Estado. 
O impacto financeiro e or-
çamentário das bolsas para 
o período de um ano será 
de mais de R$ 15 milhões, 
sendo R$ 5 milhões para a 
Bolsa Qualificação, R$ 1,6 
milhão para a Bolsa Alfabe-
tizador e R$ 9 milhões para 
o Auxílio-Alimentação.

BOLSA QUALIFICAÇÃO
Com a gestão da Secre-

taria da Retomada, é des-
tinada às pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade 
socioeconômica que parti-
cipam de cursos profissio-
nalizantes ofertados pelos 
Colégios Tecnológicos do 
Estado. O valor será de R$ 
250, conforme a carga ho-
rária do curso, limitado a 3 
parcelas e a uma bolsa por 
aluno. A previsão é de dis-
ponibilizar dez mil bolsas 

pelo período de 12 meses.

BOLSA 
ALFABETIZADOR

Criada pela Secreta-
ria de Educação (Seduc), 
busca a redução do analfa-
betismo ao ofertar bolsas 
para quem atua na alfabe-
tização de jovens e adultos 
em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica. 
O auxílio será de R$ 4.800, 
em 4 parcelas mensais de 
R$ 1.200,00. Cada alfabeti-
zador poderá ter, no máxi-
mo, duas bolsas concomi-
tantes, correspondentes 
a duas turmas em turnos 
diferentes. Serão contem-
plados 340 alfabetizadores 
em todo o Estado.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Administrado pela 

Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Seds), obje-
tiva combater a inseguran-
ça alimentar de jovens que 
participam do programa 
estadual de contratação 
de menor aprendiz pela 
administração direta e in-
direta do Estado de Goiás. 
Na forma de um cartão-a-
limentação, ele terá o valor 
de R$ 150. Serão 5 mil va-
gas destinadas a adoles-
centes de 14 a 18 anos que 
se enquadrem nos crité-
rios sociais.

Governo cria mais três 
benefícios para auxílio 
à população impactada 
pela pandemia

Caiado inaugurou obras 
e anuncia investimentos

para que serve e 
como é distribuído 
o Fundo Eleitoral?

O Fundo Eleitoral 
foi criado em 2017 pe-
las leis 13.487 e 13.488, 
aprovadas pelo Con-
gresso Nacional. O to-
tal de recursos deste 
fundo é definido pela 
LOA - Lei Orçamentá-
ria Anual.

Com a proibição 
de doações de pesso-
as jurídicas estabele-
cida por decisão do 
STF de 2015, o Fundo 
Eleitoral tornou-se 
uma das principais 
fontes de receita para 
a realização das cam-
panhas eleitorais.

Os recursos do Fun-
do Eleitoral - ou FEFC 
- Fundo Especial de Fi-
nanciamento de Cam-
panha - são definidos 
pela LOA - Lei Orça-
mentária Anual.

De acordo com a le-
gislação, os recursos do 
fundo devem ser distri-
buídos pelo TSE aos di-
retórios nacionais dos 
partidos. MIGALHAS

Tese do século: Impacto da decisão 
do STF sobre ICMS é de R$ 358 bi

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Dados foram divulgados em um estudo desenvolvido pelo 
IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação

Após quase duas dé-
cadas de embate judicial, 
o STF decidiu, em maio, 
que a exclusão do ICMS da 
base de cálculo do PIS/Co-
fins passe a valer a partir de 
15/3/17, data do julgamen-
to do recurso no Supremo. 
O ICMS que será excluído 
da base de cálculo é o tribu-
to destacado em nota.

Naquela ocasião, os 
ministros julgaram os 
embargos de declaração 
opostos pela União, que 
pedia a modulação da de-
cisão, sob o argumento 
de que se produziria uma 
“nociva reforma tributária 
com efeitos retroativos”.

Com a modulação de-
finida, o IBPT - Instituto 
Brasileiro de Planejamento 
e Tributação realizou um 
estudo inédito sobre o tema 
e apontou que a estimativa 
total do impacto econômi-
co da decisão do STF é de 
aproximadamente R$ 358 
bilhões. Segundo a institui-
ção, com a modulação dos 
efeitos, o governo Federal 
ganhou R$ 230 bilhões.

De acordo com dados 
do estudo, as ações que 
tramitavam quando do 
julgamento do mérito, em 
15/3/17, terão os efeitos re-
troativos. Assim, os valores 

que haviam sido pagos in-
devidamente poderão ser 
recuperados até os cinco 
anos anteriores ao ajuiza-
mento da ação. Quem en-
trou com processo depois 
de março de 2017, porém, 
fica sujeito à limitação esta-
belecida pelo STF.

Conforme explicou o 
IBPT, caso não fosse deferi-
da a modulação dos efeitos, 
o impacto econômico da 
exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da Cofins 
poderia ser de R$ 587 bi-
lhões. Agora, com a modu-
lação dos efeitos da decisão 
do STF, o impacto econômi-
co deve ser de aproximada-
mente R$ 358 bilhões. Esse é 
o valor que, provavelmente, 
as empresas poderão recu-
perar. Ainda com dados do 
estudo, de um total de R$ 
358 bilhões que as empresas 
terão o direito à compensa-
ção de créditos, estima-se 
que já foram compensados 
R$ 93,40 bilhões, o que re-
presenta 26,08% do total.

Em 2021 a previsão de 
compensação de crédi-
tos é de R$ 56,05 bilhões 
(15,65%) e para o ano de 
2022 estima-se uma com-
pensação de créditos de R$ 
69,66 bilhões (19,45%).

MIGALHAS

&&

O governador Ronaldo 
Caiado cumpriu exten-
sa agenda nesta última 
quarta-feira (21/7) em 
Morrinhos, no Sul Goiano, 
ocasião em que entregou 
benefícios em áreas como 
infraestrutura, educação, 
segurança pública e habi-
tação. A programação co-
meçou com a inauguração 
da readequação do aeró-
dromo do município. Entre 
as melhorias promovidas 
pela Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes 
(Goinfra) estão a revitaliza-
ção da sinalização horizon-
tal e vertical e a reforma do 
terminal de passageiros.

Caiado participou da 
cerimônia de instalação 
do 36º Batalhão da Polí-
cia Militar de Morrinhos. 
A unidade substitui a 10ª 
Companhia Independente 
de Polícia Militar. O prédio 
onde funcionará o bata-
lhão foi reformado, com 
substituição de janelas, 
nova pintura e construção 
de muro, entre outras ben-
feitorias. Durante a soleni-

dade, também foram en-
tregues 13 novas viaturas, 
como parte da renovação 
da frota da PM.

Na sequência, o gover-
nador inaugurou a Área 
de Assepsia da 12ª Com-
panhia Independente 
Bombeiro Militar. O local 
será destinado à lavagem 
e desinfecção de veículos 
oficiais, como ambulân-
cias, viaturas da polícia e 
do Corpo de Bombeiros. 
O investimento total é de 
R$ 289 mil, com recursos 
do Fundo Especial de Ree-
quipamento do Bombeiro 
(Fembom), além de apoio 
da Prefeitura de Morri-
nhos, e doações do Poder 
Judiciário, Ministério Pú-
blico e empresas locais.

Caiado entregou 56 
moradias do Residencial 
Cristina Park. Morrinhos 
recebeu unidades habi-
tacionais que tiveram in-
vestimento público total 
de R$ 5,9 milhões, sendo 
R$ 840 mil diretamente do 
Estado, por meio da Agên-
cia Goiana de Habitação 

(Agehab), e pouco mais de 
R$ 5 milhões da contra-
partida federal.

Foi inaugurada a refor-
ma do Colégio Estadual 
Mariquita Costa e assina-
tura de atos. A presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora 
do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
também participou do 
evento. Foram investidos 
na obra R$ 207 mil. A par-
tir do segundo semestre, a 
unidade funcionará como 
Centro de Ensino em Perí-
odo Integral (Cepi).

Caiado inaugurou tam-
bém a revitalização da uni-
dade do Vapt Vupt de Morri-
nhos. A reforma, viabilizada 
pela Secretaria de Estado da 
Administração (Sead), con-
tou com investimento de 
mais de R$ 65 mil. A agência 
tem capacidade de realizar 
aproximadamente 20 mil 
atendimentos mensais.

DA REDAÇÃO 
COM SECOM-GO

Divulgação

A prioridade dos benefícios é para quem não está empregado; profissionais de 
pedagogia ou de cursos de graduação na modalidade de licenciatura na área da 
educação, além de jovens que estejam no programa de aprendizagem
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Hoje, dia 22 de julho, às 16h, o UOL, estreia 

o programa Tilt Lab Day que, na primeira edição, 
analisa marcas e as principais features de Smart TVs. 
O Tilt Lab Day terá como apresentador o youtuber 
Will Marchiori, com participações do repórter de 
Tilt, Guilherme Tagiaroli, do streamer Farahoh (Caio 
Faraoh), do Futebol Muleke, e do docente em enge-
nharia de sistemas eletrônicos Marcelo Zuffo.

2. Com a estreia do programa, Tilt - o canal de tecno-
logia e ciências do UOL - reforça seu posicionamento de 
ajudar as pessoas a fazer boas escolhas na hora de consu-
mir tecnologia. O formato interativo e visual da atração 
possibilita tirar dúvidas pontuais no momento de adquirir 
uma televisão, especialmente agora, no período de Jogos 
Olímpicos. Para assistir ao Tilt Lab Day, acesse: https://
www.youtube.com/uol

O conteúdo ficará disponível para a audiência 
assistir on-demand

 
Programa Nascer Bem chega à Goiânia 

Para acolher a gestante e seu acompanhante com o 
maior conforto e qualidade durante a gestação, parto e 
pós-parto, o Sistema Hapvida implantou o Nascer Bem 
em Goiânia, com a intenção de incentivar as mães a se 
sentirem seguras e acolhidas para o parto normal nos ca-
sos em que se pede esse procedimento. Atualmente, cerca 
de três mil gestantes são atendidas pelo Hapvida, em 
Goiânia, que realiza uma média de 300 partos por mês. 

Vitrine

4

Divulgação EM GOIÂNIA 
Ontem, quarta-
feira (21), o padre 
Antônio Maria 
(centro) realizou 
uma live solidária, 
diretamente 
da residência 
da advogada 
tributária, 
Alessandra 
Virgínia Costa 
Pinto, voltada 
à arrecadação 
de doações 

para o primeiro Santuário no mundo dedicado à Nossa 
Senhora do Novo Caminho e da Casa Lar da Criança. 
O templo está em fase de construção no município 
de Jacareí, no interior de São Paulo. Já, um dia antes, 
o padre Antônio Maria recebeu convidados para um 
almoço beneficente na Rede Oft Hotéis, data em que se 
comemora o Dia do Amigo. Figurou entre o seleto grupo, 
o casal Natália Jaquinta e o médico Károly Gyula Olivas 
Hunkár, diretor clínico do Hospital Santa Maria e gestor 
da InterHospitalar, com ele na foto

Divulgação

n SARAU DO HGG 
- Nesta quinta-feira, 
22 de julho, às 17 
horas, o projeto 
Sarau do HGG, que 
durante a pandemia 
está acontecendo de 
forma virtual, traz a 
estudante de medicina 
da UFG, Michelle Karen 
Cardoso (ex-interna 
do HGG), a Mika, para 
se apresentar para o 
público da unidade 
de saúde. No HGG, a 
música e a arte estão 
sempre presentes, 
levando alegria e 
um atendimento 
humanizado para 
os pacientes, 
acompanhantes 
e colaboradores
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TRABALHO QUALIFICADO 

Arquitetas Cláudia Oliveira e Cláudia Rodrigues vem 
somando em uma parceria de sucesso assinando 
projetos de arquitetura e design de interiores com 
criatividade e experiência de sobra, levando toda 
a excelência e o bom trabalho para o cliente, 
surpreendendo-o com bons resultados e satisfação

n VOCÊ SABIA? A 
laranja é um agente 
natural de limpeza 
para a pele, de dentro 
para fora.
n PARA AJUDAR - A 
Campanha Estrada 
Solidária da Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF), recebeu da 
Usina Uruaçu cestas 
básicas que foram 
encaminhadas 
para instituições 
beneficentes do 
Estado e destinadas 
a famílias em 
dificuldades.   
n BARBAS - A 
websérie “BARBAS” 
está disponível na 
íntegra até o dia 1º 
de agosto. É o 16º 
espetáculo da Cia 
de Teatro Nu Escuro, 
e fala da história de 
Marabel, uma menina 
de 11 anos que 
sonha em ser feliz 
novamente. Ao todo 
são quatro episódios 
e pode ser acessada 
no canal do YouTube 
da companhia.  

EDUCAÇÃO

Governo do Tocantins participa 
de reunião do Consed sobre a 
retomada das aulas presenciais 
Encontro, em Brasília, contou com representantes do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde

PREVENÇÃO
Adapec realiza monitoramento de ocorrência 
de raiva em Pedro Afonso e região

A Agência de Defesa 
Agropecuária do Tocan-
tins (Adapec), por meio 
do Programa Estadual 
de Controle da Raiva 
dos Herbívoros, realiza 
atividades de monitora-
mento da ocorrência da 
doença no município de 
Pedro Afonso e região. 
A atuação seguirá até 
quarta-feira da próxi-
ma semana, 28, e inclui 
orientação aos criadores 
de bovinos, equídeos, 
ovinos e caprinos quan-
to à vacinação e demais 
cuidados de prevenção.

No início do mês de 
junho foi registrado um 
caso de raiva em Bom 
Jesus do Tocantins, que 
fica a aproximadamen-
te 7 km de distância de 
Pedro Afonso.

Na região, os produ-
tores rurais informaram 
que detectaram espolia-

ções (sugadura) de mor-
cegos em herbívoros. 
“Diante do comunicado, 
a Agência envia equipe 
para monitorar possí-
veis abrigos de morcegos 
hematófagos, principal 
transmissor da raiva na 
zona rural, faça captura 
destas espécies em cur-
rais e outros esconderi-
jos, bem como promova 
orientação quanto a im-
portância da vacinação e 
os cuidados”, explica Ray-
dleno Mateus, responsá-
vel técnico pelo Programa 
Estadual de Controle da 
Raiva dos Herbívoros.

Quando há suspeita 
da doença no animal, 
a Adapec faz o atendi-
mento e envia o material 
coletado para o labora-
tório. No caso de positi-
vo, a propriedade é con-
siderada foco e tanto ela 
quanto as áreas periféri-

cas são monitoradas por 
90 dias. Além disso, os 
casos positivos são ime-
diatamente informados 
à Secretaria Estadual da 
Saúde (SES) para rea-
lização dos protocolos 
devidos em humanos 
que tiveram contato 
com animais suspeitos 
ou infectados.

Em 2020, foram regis-
trados sete casos da do-
ença em todo o Estado. 
No primeiro semestre 
de 2021 foram notifica-
dos 14 casos. Vale res-
saltar, que a forma mais 
eficaz de prevenção é a 
vacinação anual dos ani-
mais e um reforço com 
30 dias nos  primovaci-
nados (que recebem a 
dose pela primeira vez), 
em conjunto com outras 
medidas sanitárias.

DINALVA MARTINS/
GOVERNO DO TOCANTINS

NÚBIA DAIANA MOTA/GOVER-
NO DO TOCANTINS - A titular 
da Secretaria de Estado da 
Educação, Juventude e Es-
portes do Tocantins (Seduc), 
Adriana Aguiar, participou 
na terça-feira, 20, da reunião 
extraordinária do Conselho 
Nacional de Secretários Es-
taduais de Educação (Con-
sed), em Brasília. A pauta 
central do encontro foi a 
retomada das aulas presen-
ciais nos estados brasileiros.

“Esse é um grande desa-
fio, que é comum a todos os 
estados, cada um com suas 
peculiaridades. Os secre-
tários do país inteiro estão 
trabalhando para que esse 
retorno ocorra da melhor 
forma possível, garantindo a 
qualidade do ensino e a segu-
rança de estudantes e servi-
dores”, ressaltou a gestora da 
Educação do Tocantins.

Além dos gestores da 
Educação, os debates conta-
ram com representantes do 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass).

Houve um consenso de 
que a decisão do retorno 

é local, com base na situa-
ção da pandemia em cada 
estado e município. Como 
encaminhamento, os dois 
conselhos voltarão a con-
versar para elaborar uma 
nota conjunta com orienta-
ções sobre o retorno.

TOCANTINS
No Tocantins, as aulas 

presenciais estão autoriza-
das desde o mês de maio, por 
meio do Decreto governa-
mental n° 6.257, publicado 
no dia 14 de maio. O docu-
mento permite que todas as 

unidades escolares, públicas 
e particulares, no território 
do Tocantins, ofertem aulas 
presenciais em formato hí-
brido e com revezamento de 
50% das turmas. O retorno, 
no entanto, está condiciona-
do a decretos municipais que 
permitam aulas presenciais.

Em municípios onde 
existem decretos em vigên-
cia, suspendendo atividades 
presenciais nas escolas, os 
estudantes da rede estadual 
seguem realizando as ativi-
dades não presenciais, por 
meio dos roteiros de estudos.

Ascom Consed

Secretária Adriana Aguiar apresentou os dados do Tocantins
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Projeto de lei encaminhado à Câmara Legislativa dará fôlego financeiro a micro e 
pequenos negócios afetados pela pandemia da covid-19

RECUPERAÇÃO ECONÔMICA

DA REDAÇÃO COM  AG. BRASÍLIA - O 
governador em exercício, 
Paco Britto, enviou à Câ-
mara Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF o projeto de 
lei que concede isenção e 
remissão do pagamento do 
preço público para autori-
zatários, permissionários 
ou concessionários pela 
ocupação ou uso de área 
pública do Distrito Federal.

“Entendendo o forte 
impacto financeiro sofrido 
por esses setores econômi-
cos é que vamos continuar 
isentando esses trabalha-
dores da taxa de ocupação 
pública e, agora, esten-
dendo esse prazo por dois 
anos”, explicou Paco. “Sa-
bemos que dentro de cada 
quiosque, de cada banca 
de feira, de cada banca de 
jornal e revista, existe uma 
família inteira, existem 
empregos que precisam 
ser salvos e existe um em-
presário que depositou ali, 
naquele negócio, todos os 
seus sonhos.”

Elaborada pela Secre-
taria de Economia (Seec), 
a medida amplia decretos 
publicados em fevereiro e 
março deste ano que sus-
penderam e remitiram a 
cobrança do preço público 
enquanto perdurasse o es-
tado de calamidade públi-
ca decretado por conta da 
pandemia da covid-19.

Agora, com a proposta 
enviada à CLDF, a suspen-
são da cobrança poderá se 
dar enquanto durarem os 

efeitos econômicos e so-
ciais da pandemia, com li-
mitação a 31 de dezembro 
de 2023. Além disso, quios-
ques, bancas de revistas, 
food trucks, feirantes e de-
mais estabelecimentos que 
utilizam o espaço público e 
não puderam honrar seus 
compromissos com o GDF 
terão as dívidas perdoadas.

A estimativa é que essa 
anistia contemple um total 
de R$ 3,8 milhões, dando 
fôlego financeiro às em-
presas, em sua maioria de 
micro e pequeno porte, e 
a autônomos. Sem dívidas 
e isentos da cobrança do 
preço público, a expectativa 
do governo é que as cate-
gorias envolvidas na me-
dida possam se manter em 
plena atividade e com ca-
pacidade de investimento 
durante o reaquecimento 
da economia.

Na cerimônia de assina-
tura da mensagem à CLDF, 
o secretário de Economia, 
André Clemente, exaltou o 

caráter social da medida. 
“Vocês estão nas feiras, nas 
ruas, gerando emprego e 
renda, trabalhando desde 
madrugada. Precisávamos 
buscar uma solução que 
não fosse apenas deixar 
de cobrar o preço público, 
mas uma maneira de vocês 
enfrentarem este momen-
to tão difícil. Abrimos mão 
dessa receita e sabemos 
que esse recurso volta para 
a própria economia local. 
Essa foi uma medida rápida 
que efetivamente vai bene-
ficiar o setor, uma determi-
nação do governador Iba-
neis Rocha e do governador 
em exercício, Paco Britto”.

Mesmo formadas basi-
camente por autônomos e 
pequenos negócios fami-
liares, as categorias bene-
ficiadas com a suspensão 
e a remissão do preço pú-
blico geram mais de 1,5 
mil empregos no Distrito 
Federal e são responsáveis 
por movimentar as econo-
mias locais.

Remissão e isenção de preço 
público para feirantes e quiosqueiros

n Dimas Ferreira & equipe
entornosul01@gmail.com
manoeldimasferreira@gmail.com
(61) 9 8455-9669 (ZAP) 
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Municípios em Pauta

BRASÍLIA – 
DISTRITO FEDERAL
Casa Civil ou a Casa Caiu?

Denúncia de nepotismo na Casa 
Civil que envolve Gustavo do Vale 
Rocha - chefe do órgão, veio à tona 
nas últimas semanas após publicação 
de decreto. O secretário vem sendo 
acusado de cometer o ato de nepo-
tismo após remanejar o seu sobrinho 
Henrique do Vale Rocha Filho para 
assumir um cargo público na secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Distrito Federal, cuja o 
secretário responsável pela pasta é o 
Gilvan Máximo.

A nomeação ocorreu no dia 22 de 
junho de 2020 e foi publicada no de-
creto DODF nº 120, de 29 de junho 
de 2021. De acordo com a denúncia, 
a escolha do sobrinho do chefe da 
Casa Civil do Distrito Federal para 
assumir um cargo público, é enten-
dida como nepotismo.

Para reunir a família, o chefe da 
Casa Civil do Distrito Federal Gustavo 
do Vale Rocha não precisa marcar um 
jantar em casa, basta ir ao Palácio do 
Buriti. Não é mesmo?

O Ministério Público do Distrito 
Federal (MP-DF) respondeu em nota 
que está acompanhando a denúncia, 
mas não quis adiantar grandes deta-
lhes “Não podemos adiantar futuras 
providências que o MPF poderá ado-
tar”, afirma o órgão.

O nepotismo é uma das regras 
previstas na Constituição de 1988, 
pois vai contra os princípios da im-
pessoalidade, moralidade e igualda-
de. Ou seja, a máquina pública não 
pode servir para favorecer o servidor 
e parentes deles.

De acordo com a constituição a 
“nomeação de cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, da autoridade nomeante ou 
de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia 
ou assessoramento, para o exercício 
de cargo em comissão ou de confian-
ça ou, ainda, de função gratificada na 
administração pública direta e indire-
ta em qualquer dos poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas”, 
viola as regras Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). A prática de nepotismo 
encerra grave ofensa as premissas da 
Administração Pública e, nessa me-
dida, configura ato de improbidade 
administrativa, nos moldes preconi-
zados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.

Isso mostra como os líderes do 
governo estão guiando o Brasil. No 
momento que o país mais precisa 
de ajuda com as vacinas, leitos para 
os doentes e auxilio emergencial 
para os necessitados, o chefe da 
Casa Civil ajuda o seu sobrinho a ser 
nomeado para um cargo público. 
A denúncia mostra que para esses 
líderes a prioridade é resolver pri-
meiro o problema familiar, e depois 
os do Estado. É lamentável que uma 
cidade com a estrutura e recursos 
que Brasília tem, está quase em úl-
timo lugar na vacinação. Isso nos 
entristece, pois enquanto estamos 
na luta contra a pandemia, Gustavo 
do Vale Rocha está preocupado em 
nomear os parentes.

Renato Alves/Agência Brasília

Greta viajante do tempo:  a 
ativista não é da nossa época

Em agosto de 2018, das 
janelas do Parlamento Sue-
co, políticos do país acom-
panhavam o movimento 
de um pequeno protesto. 
Confiante, uma menina de 
tranças exigia que os parla-
mentares criassem medidas 
para reduzir as mudanças 
climáticas. Aos 15 anos, a 
adolescente faltava nas au-
las da escola de propósito, 
para conseguir protestar, a 
fim de chamar atenção dos 
políticos suecos. Com o 
olhar de quem não desisti-
ria de seus objetivos, Greta 
Thunberg logo tornou-se 
uma jovem liderança. Não 
demorou até que outros es-
tudantes tomassem a garo-
ta como exemplo, criando 
cada vez mais movimentos 
e manifestações em prol do 
meio ambiente. Greta, en-
tão, tornou-se uma persona-
lidade conhecida, elogiada 
e criticada no mundo todo.

Com a fama, também 

surgiram diversos boatos 
sobre a vida da menina, bem 
como teorias da conspira-
ção acerca de quem ela é. A 
mais curiosa delas diz res-
peito a uma foto descoberta 
em novembro de 2019, que 
apresenta uma suposta só-
sia da ativista.

Composta por árvores 
altas, uma densa floresta 
ocupa o fundo da fotografia 
em preto e branco. Mais a 
frente, galhos secos formam 
uma paisagem ríspida, que 
também passa a sensação 

de um clima frio, confirma-
do pela vestimenta das pes-
soas na imagem.

Em primeiro plano, três 
crianças olham para a câme-
ra enquanto trabalham em 
uma mina de ouro. Suas rou-
pas retratam tanto a época 
em que a foto foi tirada, em 
meados de 1898, quanto o 
local da exploração, a região 
de Yukon, no Canadá. Com 
tranças longas e bem pen-
teadas, um vestido simples 
e uma touca na cabeça, a 
garota se parece com Greta.

Publicidade Legal 
no Jornal Gazeta 
do Estado

(62) 3249-8883
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO
MINERADORA ESTRELA LTDA,  CNPJ:  14.966.638/000196, torna
público que requereu da Secretaria Estadual  do Meio Ambiente e
Desenvolvimento  –  SEMAD,  a  Licença  de  Instalação  (LI)  e
Funcionamento (LF) para Extração de Areia no Leito do Rio Crixás,
situado  na  Fazenda  Onça,  zona  rural,  município  de  Guarinos-GO,
divisa com Santa Terezinha de Goiás-GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
MINERAÇÃO  PEDRA  VIVA,  CNPJ:  26.298.765/0001-43,  torna
público que requereu junto à SAMARH- Secretaria de Agricultura,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Piracanjuba-GO, a Renovação
da  Licença  Ambiental  de  Funcionamento  para  Extração  de  Areia,
situado na Fazenda Recantilado, zona rural, município de Piracanjuba-
GO

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 

HOSPITAL FREI ANACLETO LTDA, CNPJ Nº 01.151.125/0001- 85;
torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Cidadania  e  Costumes  de  Goiatuba,  a  Renovação  da  Licença
Ambiental  de  Operação do  Hospital  Frei  Anacleto,  domiciliado  no
município de Goiatuba -GO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021
 
O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará licitação no dia 10/08/2021 as 09:00h  na
modalidade  Pregão  eletrônico  n°  010/2021 ,  Processo
Administrativo 14870/2021, tipo menor preço por item, a realizar-se
através  do  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal
www.comprasgovernamentais.gov.br na forma da Lei Federal nº
10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente à Lei Federal
nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO
TIPO  CAMINHÃO  TRUCADO  DESTINADO  À  SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO
DE URUAÇU-GO, que poderá ser retirado no endereço acima, das
8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00hs, no site: www.uruacu.go.gov.br
ou no e-mail:  pregoes@uruacu.go.gov.br. Maiores informações pelo
telefone (62) 3357-3066.
 

Uruaçu-GO, 21 de julho de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

Pregoeira

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021
 
A  Prefeitura  Municipal  de  Heitoraí/GO,  TORNA PÚBLICO aos
interessados que, no dia 23 a 29/07/2021 estarão abertas inscrições,
para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO,  para contratação
por  prazo  determinado,  para  os  cargos  de  Gari,  Motorista,  Vigia,
Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Operador de Máquina Pesada,
que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital, que poderá
ser  ob t ido  na  sede  da  Pre fe i tura  Munic ipa l ,  no  s i te
www.he i tora i .go .gov .br  e  in formações  pe lo  E -mai l :
prefeituraheitorai@gmail.com.
 

Heitoraí aos 20 de julho de 2021;
 

Valmir Batista dos Santos,
Presidente da Comissão

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL  Nº 012/2021
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 05 de agosto de 2021, às
10horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476, Centro,
Caldazinha,  Goiás,  licitação,  modalidade  Pregão  Presencial,
objetivando a Aquisição de um veículo Zero KM, para atender as
necessidades da Administração Pública do município de Caldazinha.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal, no
endereço acima citado. Cópia do Edital poderá ser obtida no sítio
www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 21 de julho de 2021.

Luiza Dayana Marques
Pregoeira

 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A  e m p r e s a  GILSON  S ILVA  PEREIRA  -  ME .  C N P J :
17.662.606/0001-95,  torna  público  que  requereu  junto  a  Agência
Municipal do Meio Ambiente de Goiânia – AMMA,  a Licença
Ambiental de Operação e Licença Ambiental de Instalação para
atividade referente à 31.04-7- 00 - Fabricação de colchões; AV EF-9 N
208 QUADRA02 LOTE 19, JARDIM ELI FORTE. CEP 74.330-971 –
Goiânia/GO

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A  empresa  CENTRO  AUTOMOTIVO  BOLINHA  LTDA.  CNPJ:
41.561.741/0001-29,  torna  público  que  requereu  junto  a  Agência
Municipal do Meio Ambiente de Goiânia – AMMA, a Licença
Ambiental de Operação e Licença Ambiental de Instalação para
atividade referente à 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e
câmaras-de-ar; 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados; AV C-4
NUMERO 341 QD. 23 LT. 14, JARDIM AMERICA. CEP 74.265- 040 –
Goiânia/GO.
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Mercado e Marketing
EXPANSÃO - As Pernambucanas marca varejista nacional e pioneira em inovações, totalizou este 
mês 30 unidades abertas no Rio de Janeiro e planeja chegar a 60 lojas. Somente no estado, serão 
investidos mais de R$ 240 milhões, além da geração de mais de 1.500 empregos diretos e outros cerca 
de 6.000 indiretos. Somando 427 unidades no Brasil, a varejista chegou recentemente às regiões Norte 
e Nordeste do país, consolidando o plano de nacionalização da marca.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Linha de sementes para jardinagem 
traz novidades
EM ERVAS E PIMENTA - A Topseed Garden, 
uma das mais tradicionais linhas de sementes 
voltada para jardinagem, hobby e lazer, acaba 
de agregar ao seu portfólio quatro novas 
variedades: 1.Manjericão Toscano Folha de 
Alface; 2. Levístico Erva-Maggi; 3. Manjericão 
Lemonett; 4. Pimenta Habanero White. O 
manjericão Toscano Folha de Alface clássico 
, é aromático e tem sabor um pouco mais 
doce que as demais variedades. O Levístico 
Erva-Maggi é uma erva com sabor de salsão. 
Pode ser consumida em conservas, molhos 
ou secas.  Todas as partes da planta podem 
ser usadas em sopas, saladas e refogados. O 
manjericão Lemonette possui folhas aroma de limão, é principalmente usado na cozinha asiática para 
temperar peixe e camarão grelhado.  Já a Pimenta Habanero White é uma planta muito produtiva, com 
frutos de até 50 x 30 mm de cor creme. As sementes secas são usadas em conservas, queijos e pães.

Avon lança Power Stay Máscara Extra Volume
RESISTENTE A ÁGUA E SUOR - A linha de maquiagem 
de longa duração Power Stay ganhou mais um 
aliado, a nova Power Stay Máscara Extra Volume, 
com duração de 24 horas. Com tecnologia Avon, a 
máscara foi formulada com até 9x mais volume sem a 
sensação de cílios pesados e possui o exclusivo pincel 
Power VL desenvolvido com cerdas longas e curtas 
que alcançam todos os fios para garantir 360º de 
volume sem formação de grumos. Desenvolvida com 
a tecnologia ColorLock, a novidade contém colágeno, 
proteínas e aminoácidos, que envolvem os fios com 
sua fórmula super preta, fixando os cílios com volume 
no lugar por até 24h. O produto chega para integrar a 
linha Power Stay que contém base, corretivo, batom 
líquido, batom em bala e gel de sobrancelha. Fácil de 
aplicar é oftalmologicamente testada, adequada para 
quem usa lentes de contato e para olhos sensíveis.

Restaurante Luce chega 
ao Shopping Flamboyant
GASTRONOMIA ITALIANA 
CONTEMPORÂNEA - 
Diretamente do quarteirão mais 
badalado da gastronomia da 
cidade de São Paulo, Oscar 
Freire, o renomado restaurante 
de gastronomia italiana 
contemporânea Luce é aberto 
na capital goiana. Com a missão 
de proporcionar uma experiência 
única em um ambiente 
charmoso e descontraído,  
que lembra os bares de Capri, 
o local quer conquistar os 
corações goianos. Em Goiânia, o 
endereço do Luce será 
no Flamboyant Shopping

Fotos: Divulgação/Ilustração

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

TEIXEIRA MENDES CONTA
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A esposa estava lavando a louça, 
enquanto seu marido tomava 

uma cerveja sentado no sofá. 
   De repente o marido se vira 
para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia! 

Henrique surpreende 
Bianca, e João se ir-
rita. Os alunos da Rib-
alta e da academia de 
Gael se preparam para 
o acampamento. Bian-
ca chega com Henrique 
e João ao acampamen-
to e vê Duca com Paty. 
Jade cuida de Lucrécia 
e depois procura por Co-

bra. Pedro e Tomtom se 
apoiam. João observa 
Bianca na mata e acaba 
aprontando a maior con-
fusão. Dandara e Gael se 
desentendem. Henrique 
beija Bianca. Duca e Gael 
conversam sobre Alan, 
e o lutador promete en-
contrar o dossiê contra a 
academia Khan. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Gênesis

Pega Pega

Império

resumo de novelas

Ana pede para Rodrigo ir 
embora de sua casa. Ana 
observa Lúcio em um café 
com Celina. Sofia flagra 
Olívia devolvendo o seu 
anel, e Marcos e Dora aca-
bam entrando em uma 
grande discussão. Eva fica 
impactada ao ver o vestido 
de noiva da filha jogado no 
chão. Ana revela para Alice 
que decidiu não se casar 

com Lúcio. Ana procura 
Lúcio. Ana diz a Lúcio que 
não pode mais casar com 
ele. Eva se descontrola 
ao saber que Ana não vai 
mais se casar. Ana vai para 
a casa de Iná e pede para 
passar uns dias com a avó. 
Jonas avisa a Nanda que 
não irá mais sustentá-la, já 
que decidiu depor a favor 
de Lourenço no processo. 

Júlio desiste de ir ao cin-
ema com Antônia, já que 
está molhado.Domênico 
decide rever o depoimento 
de Júlio e afirma a Expedi-
to que ele não ficará com 
Antônia. Lígia exige que 
Pedrinho e Luiza saiam de 
sua casa.Wanderley de-
cide aceitar o pedido de 

Agnaldo para confirmar o 
álibi do irmão. Sérgio avi-
sa a Eric que ele deixará a 
casa de custódia. Evandro 
se apresenta para Júlio, 
Elza, Drica e Márcio. Maria 
Pia descobre que Sabine 
está vindo para o Brasil e 
explica para Luiza por que 
Eric não gosta da sócia. 

Raquel pressiona Jacó a 
seguirem para Canaã. Jas-
per se desespera com o 
sequestro de Bila. Maalate 
tem um novo impasse com 
Esaú. Raquel fica na saia 
justa diante de Yarin e Jas-
per. Lúcifer defende Jacó. 
Ismael fica furioso ao de-
scobrir o destino de Jacó. 

Esaú descobre que Base-
mate está grávida. Depois 
de sete anos de trabalho, 
Jacó pede a mão de Raquel 
a Labão.Isaque pede notí-
cias de Jacó. Esaú ofende 
seu pai. Labão fala de seu 
plano para o casamento de 
Jacó e Raquel. Esaú age de 
maneira cruel com o filho. 

Maria Marta não aceita 
que João Lucas se case 
com Du. Danielle conta 
para Érika que Du caiu da 
escada e Téo divulga a 
informação em seu blog. 
José Alfredo fala para Ma-
ria Marta que corre risco 
de morte. Espinoza guar-
da no cofre um vidro com 
um líquido especial. João 
Lucas pede Du em casa-
mento. Enrico diz a Mano-
el que cozinhará em seu 
botequim eventualmente. 
Cláudio declara seu amor 

por Beatriz. Leonardo 
deixa seu apartamento. 
Reginaldo não conta para 
Antoninho que Jairo rou-
bou seu diamante. Juliane 
comemora o primeiro dia 
de trabalho. Jairo leva o 
diamante para Cora e tenta 
forçá-la a cumprir sua par-
te no acordo. Naná revela 
para Xana que tem visit-
ado Luciano no orfanato. 
Robertão assina o contrato 
com Giancarlo sem ler seu 
conteúdo. Maurílio espera 
Téo no bar do hotel. 
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CAÇA-PALAVRA
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Ararajuba
Essa ave, natural do Brasil, é encon-
trada na FLORESTA tropical úmida 
do Norte do país, sobretudo no Pará e 
no Maranhão.

Possui o mesmo tamanho que um PAPA-
GAIO — cerca de 34 cm de comprimento —, 
porém as PENAS de sua cauda são mais longas e 
desiguais. São animais SILENCIOSOS e usam seu 
bico CURVO para se segurar nos GALHOS das ÁR-
VORES. Verde e amarelo são as cores de sua PLU-
MAGEM. Sua dieta é composta de SEMENTES 
e FRUTAS.

As ARARAJUBAS vivem em casais que costu-
mam permanecer juntos por toda a vida. Seu 
período de REPRODUÇÃO vai de agosto a de-
zembro e, após um mês de INCUBAÇÃO, nascem entre dois e três FILHOTES.

A destruição de seu HABITAT, devido ao DESMATAMENTO, põe em risco a 
existência desse ANIMAL.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Como esse povo 
consegue comer 
tanta pizza? Eu 

como 15 pedaços 
já estou satisfeito

O dia favorece a 
organização do am-
biente de trabalho — 
e não apenas se or-

ganize, mas busque levar amor 
ao seu ambiente de trabalho, 
redecorando e colocando bele-
za. Pode ser um bom momento 
de pôr um vaso de flores em 
cima da sua mesa de trabalho.

O dia favorece o 
amor para os tauri-
nos. Novas relações 
podem surgir, mas é 

importante não criar expectativas 
exageradas quanto ao romance. 
Bom momento para se colocar 
em um novo aprendizado, princi-
palmente se for um aprendizado 
que te ajude se soltar.

Vênus em Virgem 
vai favorecer sua 
conexão com sua 

família, seu amor ao lar e a or-
ganização de afazeres domésti-
cos. Hoje o dia pode ser pauta-
do pela necessidade de estar no 
mundo e querer ficar em casa, 
cuidando apenas do que te faz 
bem e traz segurança. 

Vênus em Vir-
gem, a partir 
de hoje, ativa 

sua capacidade de sociali-
zar, sua amabilidade e instiga 
sua curiosidade de se lançar 
a novos caminhos. Portanto 
aguarde novidades vindo em 
sua direção. Você pode, hoje, 
sentir uma leveza no ar. 

Vênus em Virgem 
ativa o seu poten-
cial de ganhos ex-

tras. Podem surgir novidades de 
trabalho que expandem seus lu-
cros. Aposte alto, porque poderá 
ganhar muito se acreditar no seu 
potencial. Hoje o dia também 
favorece o autocuidado. É mo-
mento de se embelezar.

Vênus entrou no 
seu signo e está 
dada a largada de 

expansão do seu magnetismo 
pessoal, trazendo sorte e favoreci-
mentos das pessoas a você. Você 
contará com a ajuda das pessoas 
com mais facilidade. Aprenda a 
receber, porque terá muito a ga-
nhar se abrir o coração.

Vênus em Virgem 
ativa um momen-
to especial de co-

nexão com as suas emoções. 
Você poderá ter muitos insights 
neste dia, além de ter a oportuni-
dade de fazer o bem na prática, 
ou seja, de praticar suas virtudes, 
sendo bem visto, o que pode 
traer um grande bem-estar. 

Vênus em Virgem 
ativa sua capacida-
de de materializar os 

projetos que estavam apenas 
na sua mente. A partir de agora, 
portanto, você poderá começar 
a ver tudo tomando forma para 
uma realização concreta. Os 
amigos também podem ajudar 
de alguma forma. 

Vênus em Virgem 
ativa muito sua 
expansão de car-

reira, sua popularidade e sua 
capacidade de criar solu-
ções inovadoras para a sua 
vida. Como nunca, você vai 
perceber o seu verdadeiro 
valor e começará a deixar 
isso muito claro.

Vênus em Virgem 
ativa suas novas 
perspectivas. Sua 

mente e sua visão de mundo 
mudaram muito e agora você 
está entrando numa nova fase. 
Você sentirá isso profunda-
mente, criando raízes, como 
se esse novo estado começas-
se a se tornar realidade.

Vênus em Virgem 
ativa sua capaci-
dade de transfor-
mar sua realidade 

e abre novos caminhos. Você 
poderá se ver muito mais 
aberto a relações novas do 
que antes. Novos trabalhos 
também podem aparecer. 
Abra-se ao novo.

Vênus em Virgem 
ativa suas relações. 
Você poderá estar 

muito mais interessado em 
estar com as pessoas do que 
antes. É um momento bem 
especial para se conectar ao 
seu par, estar receptivo às 
necessidades dele e abraçar 
o amor em sua totalidade.

Calvin e Haroldo


