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O rapper Jay-Z está desenvolvendo 
uma instituição de ensino
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PÁGINA 05

DISTRITO FEDERAL
Aproveite as feiras rurais 
neste mês de outubro 
Divulgação/Emater-DF

Nas feiras é possível adquirir o alimento direto do 
produtor com qualidade, variedade e melhor preço

RESIDENCIAL 
AGENOR MODESTO

Novas famílias são 
convocadas para 
apresentar documentos
Prefeitura também prorrogou prazo para 
sorteados apresentarem documentos 
conforme edital

TOCANTINS
Com apoio da Adetuc, Ninho 
Cultural e Agulha Cenas 
apresentam mostra de danças 
populares e tradicionais

Grupo do Tambor de Monte do Carmo é uma tradição 
centenária que integra o projeto

GOIÂNIA

Rogério Cruz destaca equilíbrio 
fiscal e retomada econômica 
durante prestação de contas

12 DE OUTUBRO

Rio Quente espera receber milhares 
de turistas no feriado
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Resultado positivo do último Refis foi um dos pontos enaltecidos pelo prefeito: 
“estou à frente da Prefeitura de Goiânia para fazer gestão e não política”
Jackson Rodrigues

Emerson Silva/Governo do Tocantins
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n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Contas
Na Câmara de Vere-

adores, prefeito Rogé-
rio Cruz (Republicanos) 
prestou contas relativas 
ao primeiro e ao segundo 
quadrimestres de 2021.

47 anos
Comurg comemora 47 

anos no dia 21 de outubro.

Homenagem 
Em comemoração, a 

empresa vai homenagear 
colaboradores com mais 
de 40 anos de casa. 

Histórias 
Durante todo mês, 

será apresentado 
uma minissérie com 
de histórias contadas 
pelos servidores.  

Aparecidenses 

Prefeito de Aparecida, 
Gustavo Mendanha, ain-
da sem partido, entregou 
uma série de obras aos 
aparecidenses na última 
quinta-feira, 7. 

39 anos 
A ação aconteceu no 

dia do seu aniversário de 
39 anos com entrega de 
reestruturação de obras 
e inauguração de praça.  

Chances 
Gustavo é pré-candi-

dato ao governo de Goiás 
com boas chances contra 
Ronaldo Caiado (DEM).

2 bilhões
Congresso Nacional 

aprovou que abre crédito 
suplementar de mais de 
R$ 2 bilhões. 

Infraestrutura
O orçamento obje-

tiva reforçar o caixa de 
projetos, sendo que a 
maior parte, cerca de 
46,45%, vai para o Minis-
tério da Infraestrutura.

Ambiental 

Presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), 
reafirmou o compromis-
so dos deputados com a 
agenda ambiental.  

G-20
O anúncio aconte-

ceu na quinta-feira, 7, 
em reunião na Cúpula 
de Presidentes dos Par-
lamentos do G-20, em 
Roma (Itália). 

Hospital promove 
curso e presenteia gestantes

Estão abertas as inscrições para a 108ª edição do 
curso “Gestar Vidas”, promovido pelo Hospital Esta-
dual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEM-
NSL). Ao fim do curso, as participantes são presentea-
das com um kit de enxoval para bebê, acompanhado 
de roupinhas, fraldas de pano e descartáveis, produtos 
de higiene e mantas. 

Senadores mobilizam 
para derrubar de Bolsonaro

Após repercussão, Senadores se mobilizam para der-
rubar, no Congresso, o veto do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sobre distribuição gratuita de absorventes 
para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de 
rua. A medida integrava o Programa de Proteção e Pro-
moção da Saúde Menstrual, sancionado na quinta-feira, 
7, e transformado na Lei 14.214, de 2021.

Crianças e vinho 
contam a verdade”. 

Schottus

Congresso aprova investimento de 
R$ 63 milhões para tratamento contra câncer 

No mês de luta contra o câncer de mama, recursos 
para produção de radiofármacos, que são utilizados em 
tratamentos contra a doença, foram aumentados de R$ 
26 milhões para R$ 63 milhões. A aprovação ocorreu 
depois de o Instituto Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(Ipen), órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), do governo federal, paralisar, no mês 
passado, a produção de radiofármacos e radioisótopos 
por falta de verbas. O projeto foi aprovado por deputa-
dos e senadores e seguirá para sanção.

O presidente da Comissão Especial de Combate ao 
Câncer, deputado Weliton Prado (Pros-MG), comentou 
que os radiofármacos são fundamentais para salvar 
vidas. “O câncer tem cura, mas se o tratamento demora, 
a doença avança e aumentam os custos de tratamento”, 
disse. A deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) 
ressaltou que a falta de recursos aos radiofármacos 
levou à interrupção do tratamento de pacientes ou de 
diagnósticos.  O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) 
defendeu a quebra do monopólio estatal da produção 
de radiofármacos.

A medida é considerada como vitória por ‘movi-
mentistas’ que tem intensificado as campanhas no 
Outubro Rosa, mês referência no combate ao câncer 
de mama. 

Jogadas rápidas 

n Muita manifestação pelas redes sociais, após Bolsonaro 
vetar a distribuição gratuita de absorventes higiênicos 
para estudantes. 
n Deputadas da bancada federal feminina protestaram 
contra o ato. 
n Governador Ronaldo Caiado vetou, integralmente, 
projeto que altera legislação dos concursos públicos. 
n Consta, no projeto vetado, justificativa de as mães 
concurseiras pudessem se ausentar da sala de prova para 
amamentar seus filhos.  
n Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu alertas ao 
governo de Goiás sobre gastos com Saúde e Educação.
n Prefeitura de Goiânia propõe programa de rene-
gociação para contribuintes em situação de dívidas 
com o município. 
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ITÁTILA MOURA - No jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta sexta-feira, 
08, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 

o prefeito de Palmeiras de 
Goiás, Vando Vitor (PSDB). 
Na ocasião, o prefeito fa-
lou sobre sua gestão e os 
trabalhos no município. 

No quadro sexta musical, 
recebemos o cantor, Isaías 
Santana. Para assistir estas 
entrevistas, acesse o portal 
no YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO
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OAB/BA pede que 
juízes atendam 
pelo menos 10 
advogados por dia

A procuradoria jurí-
dica e de prerrogativas 
da OAB/BA enviou ao 
CNJ pedido de providên-
cias em que exige que o 
TJ/BA disponibilize de 
cada magistrado, pelo 
menos, dez horários de 
atendimento por dia 
útil, todas as semanas.  
No documento enviado 
pela seccional ao CNJ, 
consta ainda pedido de 
adesão, com urgência, 
de 75 comarcas bai-anas 
que até hoje não estão 
no Balcão Virtual e no 
sistema de agendamen-
to de atendimento.

Conforme relatado 
pela Procuradoria de 
Prerrogativas, os proble-
mas de atendimento da 
advoca-cia pelos magis-
trados são antigos. 

INFORMAÇÕES: 
OAB/BA

TSE: É ilegal gravação sem 
autorização em processos eleitorais

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Corte diz que gravações devem ser feitas com 
autorização da Justiça

Por 4 votos a 3, o TSE 
decidiu nesta quinta-fei-
ra, 7, que gravações am-
bientais feitas em locais 
privados sem autorização 
judicial prévia não podem 
ser utilizadas como pro-
vas de crimes eleitorais 
cometidos nas eleições de 
2016. O entendimento foi 
firmado no julgamento 
de recursos protocola-
dos pela defesa de quatro 
condenados pela Justi-
ça Eleitoral em São José 
da Safira/MG e de Santa 
Inês/PR.

O caso começou a ser 
julgado em setembro e 
foi retomado na sessão 
desta quinta-feira com o 
voto-vista do minis-tro 
Luis Felipe Salomão. S. 
Exa. acompanhou o rela-
tor dos recursos, minis-
tro Alexandre de Moraes, 
e votou pela ilegalidade 
das captações feitas em 
lugares privados sem con-
sentimento por parte dos 
demais interlocutores e 
da autoridade judicial.

“De fato, referidas gra-
vações representam uma 
afronta à garantia fun-

damental da intimidade 
e notoriamente consti-
-tuem ameaça à própria 
estabilidade do estado de-
mocrático de direito, pilar 
fundamental do artigo 1º 
da Carta da República.”

Seguiram o mesmo en-
tendimento os ministros 
Mauro Campbell Marques 
e Carlos Horbach.

A divergência foi 
aberta pelo presidente 
do TSE, ministro Luís Ro-
berto Barroso, na sessão 
do dia 2 de setembro. Na 
ocasião, Barroso lembrou 
que a jurisprudência do 
TSE para as eleições de 
2016 firmou a validade 
da gravação am-bien-
tal, realizada por um dos 
interlocutores, sem que 
haja qualquer indício de 
edição da conversa ou fla-
grante prepa-rado.

“Penso que não cabe, 
neste momento, alterar 
a jurisprudência acerca 
do tema, uma vez que 
o entendimento já fora 
aplicado em pelo menos 
duas dezenas de proces-
sos relativos às Eleições de 
2016.” MIGALHAS

&&

GOIÂNIA

12 DE OUTUBRO

LUCAS DE GODOI - O prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz, 
destacou as ações do Paço 
Municipal para a retoma-
da pós-pandemia durante 
a prestação de contas dos 
primeiros dois quadrimes-
tres de 2021, na manhã 
desta sexta-feira (8/10), na 
Câmara Municipal. Con-
forme o prefeito, a presta-
ção de contas precisou ser 
adiada em razão da pande-
mia. Durante o discurso, o 
prefeito ressaltou os inves-
timentos na área da Saúde, 
que já superaram em 30% 
o mínimo constitucional 
de 15%, e ainda demons-
trou o equilíbrio fiscal das 
contas públicas, cujo su-
perávit do período supera 
os R$ 280 milhões.

“Os primeiros nove me-
ses da nossa gestão foram 
pautados pelo equilíbrio fis-
cal, na continuidade, na me-
lhoria da prestação de servi-
ços à população”, enfatizou 
Cruz ao citar a aprovação 
do Código Tributário Mu-
nicipal como mecanismo 
para impulsionar o desen-
volvimento da cidade e criar 
condições para geração de 
emprego e renda. “Foi es-
sencial para atrairmos no-
vos negócios, em especial 

as empresas de tecnologia e 
inovação”, acrescentou.

Nesta manhã, Rogério 
Cruz também entregou 
nas mãos do presidente da 
Comissão Mista, vereador 
Cabo Senna, projeto de Lei 
que propõe novo programa 
de renegociação para pesso-
as física e jurídica durante a 
Semana da Conciliação, que 
ocorrerá entre os dias 8 e 12 
de novembro. “Será mais 
uma oportunidade para 
aqueles que não tiveram 
condições de regularizar os 
débitos que, com a aprova-
ção dos senhores, terão as 
mesmas condições, como 
desconto de juros e mora de 
até 99% e parcelamento em 
60 vezes”, anunciou.

Em relação aos investi-
mentos, o prefeito Rogério 
Cruz citou aqueles desem-
bolsados para a área da Saú-
de, que já ultrapassaram os 
R$ 498 milhões dos recursos 
constitucionais, o que re-
presenta 19,46%, portanto, 
acima do mínimo exigido 
de 15%. “Os recursos foram 
para o combate da pande-
mia, mas também para a 

ampliação das estruturas 
de saúde”, afirmou sobre a 
inauguração de Unidades 
de Saúde da Família, a cria-
ção do primeiro Centro Inte-
grado de Pediatria e diversas 
ações em saúde pública.

SOCIAL
O amparo às famílias 

mais carentes, por meio do 
programa Renda Família, 
e do IPTU Social, tornado 
permanente para mais de 
51 mil famílias, foram elen-
cados por Cruz como ini-
ciativas de proteção social. 
A adesão de Goiânia ao pro-
grama ‘Casa Verde Amare-
la – Parcerias’ também foi 
lembrada como iniciativa 
pioneira do Município para 
subsidiar as famílias em 20% 
na aquisição de moradias. O 
objetivo é construir 15 mil 
unidades habitacionais até 
o final da gestão, conforme 
consta no Plano de Governo.

Ao agradecer os vere-
adores pelo trabalho em 
prol do povo goianiense, 
o prefeito enfatizou que a 
gestão trabalha com plane-
jamento e responsabilidade 
para cumprir o Plano de Go-
verno. “A nossa gestão tem 
metas definidas, objetivos 
claros, projetos que vão im-
pactar positivamente a vida 
das pessoas e a nossa capi-
tal, garantiu. “Nós sabemos 
a Goiânia que queremos e 
tenho trabalhado dia e noi-
te para entregarmos tudo 
aquilo que a população me-
rece e espera”.

Rogério Cruz destaca equilíbrio 
fiscal e retomada econômica 
durante prestação de contas

Rio Quente espera receber 
milhares de turistas no feriado

Resultado positivo do 
último Refis foi um dos 
pontos enaltecidos pelo 
prefeito: “estou à frente 
da Prefeitura para fazer 
gestão e não política”

A prefeitura de Rio 
Quente espera receber 
milhares de turistas para 
o feriado da Padroeira do 
Brasil, celebrado neste 12 
de outubro. E para con-
ciliar o grande fluxo de 
pessoas com a segurança 
coletiva em tempos de 
coronavírus, o Municí-
pio está intensificando 
as ações de fiscalização e 
conscientização, que vi-
sam garantir a manuten-
ção dos protocolos sani-

tários e impedir o avanço 
da doença.

O secretário de Tu-
rismo, Romero Macha-
do, explica que o último 
decreto, publicado pela 
Prefeitura Municipal, 
estabelece que hotéis e 
clubes aquáticos possam 
atuar com 100% da capa-
cidade de ocupação. ”Em 
todos os locais o uso de 
máscara e de álcool em 
gel é obrigatório, confor-
me determina lei muni-

cipal”, explica. 
Segundo Romero, os 

casos de Covid-19 no mu-
nicípio estão em queda. 
“Graça à vacinação que 
já atingiu boa parte da 
população, estamos con-
seguindo vencer esse ví-
rus. E aliando isso a todos 
os cuidados para evitar o 
contágio, conseguimos 
proporcionar ao nosso 
turista segurança em re-
lação à pandemia”, disse.

DA REDAÇÃO

Divulgação

DIREITO AGRÁRIO

Brasil avança na proteção do meio 
ambiente ao regulamentar CPR

Com o Decreto 10.828, 
que regulamenta a emis-
são de Cédula de Produto 
Rural, o Brasil avança na 
proteção do meio am-
biente. A avaliação é de 
Heitor Soares, advogado 
e coordenador do Núcleo 
do Agronegócio do escri-
tório Nelson Wilians Ad-
vogados, especialista em 
Direito Agrário.

A CPR está relaciona-
da às atividades de con-
servação e recuperação 
de florestas nativas e de 
seus biomas.

“Nos últimos anos, 
diversas foram as críticas 
de países estrangeiros 

com relação à política de 
proteção ambiental do 
Brasil. Ocorre que, com a 
autorização da emissão 
da CPR Verde, haverá o 
incentivo de práticas por 
parte dos produtores com 
a finalidade de reduzir 
as emissões de gases de 
efeito estufa, fortalecer a 
manutenção ou aumen-
to do estoque de carbono 
florestal e a conservação 
da biodiversidade, além 
de contribuir significati-
vamente com a redução 
do desmatamento e da 
degradação de vegetação 
nativa”, opina Soares.

O advogado destaca 

que a CPR é um dos prin-
cipais instrumentos de fi-
nanciamento privado do 
setor produtivo rural. “No 
caso da CPR Verde, ela vai 
custear a manutenção da 
floresta que existe den-
tro da propriedade rural. 
Com adoção de práticas 
cada vez mais sustentá-
veis, nota-se que o Brasil 
tem demonstrado, de for-
ma efetiva, a sua preocu-
pação com práticas sus-
tentáveis no agronegócio 
brasileiro, gerando assim 
confiança e credibilidade 
junto ao mercado exte-
rior”, complementa.

ROTA JURÍDICA

Jackson Rodrigues

Divulgação
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Centro de Pesquisas clínicas vinculado ao 

INGOH, coordenado pelo médico Mayler Olombrada, 
atuou em estudo mundial para aprimorar o tratamento 
de pacientes acometidos pela Covid-19. A instituição 
recebeu destaque por ter sido uma das que mais incluiu 
pacientes entre todas as 121 participantes. O estudo ge-
ral acompanhou 3.317 voluntários, dos quais 466 foram 
incluídos por instituições brasileiras.

2. O centro goiano foi responsável por 111 
deles, ou seja, 24% das amostras. A conclusão foi 
divulgada no New England Journal of Medicine, 
periódico de extrema relevância na área da Saúde. 
O resultado indicou que pacientes hospitalizados 
com quadro moderado da doença apresentam 
melhoras na sobrevida, quando tratados com dose 
plena de anticoagulante no início da internação.

Ranking
Segundo a edição 2021 do Anuário Valor 1000, do 

Jornal Valor Econômico, a Larco, distribuidora de com-
bustível se destaca entre as 1000 melhores empresas do 
País, A empresa teve excelente desempenho no setor de 
Petróleo e Gás, ocupando o 1º lugar entre as 10 em ren-
tabilidade, o 3º lugar entre as 10 em giro de ativo; o 4º 
lugar na Classificação Geral e o 5º lugar em crescimento 
sustentável, alcançando a 180ª colocação no ranking 
das 1000 maiores empresas do País, conquistando 16 
posições em relação ao ano anterior.

Vitrine

 Johny Cândido

n MARCA PRÓPRIA 
- Focada em moda 
inclusiva, acessível e um 
consumo consciente, 
a influenciadora digital, 
Thays Jubé criou marca 
própria, começando 
com o lançamento 
do óleo Thays Jubé 
by SENSEinfluence, 
que é um blend de 
15 óleos em um 
só, com nutrientes 
e propriedades 
fitoterápicas para o 
cabelo e para a pele

Luciano Dourado PARA CELEBRAR 
Dia desses, 
o engenheiro 
Henrique 
Teixeira recebeu 
no restaurante 
Jun Sakamoto, 
amigos, 
jornalistas e 
parceiros para 
um jantar, em 
celebração aos 
10 anos da 
Teixeira Santos 
Engenharia. Na 
oportunidade, 
o chef Jun 
Sakamoto, 
apresentou 

a cerveja KOI, bebida desenvolvida no Japão e 
produzida aqui no Brasil, com puro malte e grande 
quantidade de sake yuzu e trigo. No registro, 
engenheiro Henrique Teixeira e Jun Sakamoto

n VOCÊ SABIA? 
Aspargo é um 
diurético que 
estimula a eliminação 
de toxinas do corpo.
n NOVA BOATE - 
Aberta no dia 30 
de setembro, em 
Goiânia, a maior 
casa de música 
sertaneja do Brasil: 
a Azzure Club, que 
já está em pleno 
funcionamento.
n ESTICADINHA 
– Por meio de 
uma parceria, uma 
vez por mês, a 
Cervejaria Louvada 
vai promover um 
happy hour batizado 
de “esticadinha”, 
que dará direito a um 
sanduíche especial, 
de um parceiro da 
casa. A estreia, com 
sucesso absoluto 
aconteceu na 
quinta-feira (07), no 
taproom, localizado 
no Setor Bela Vista, 
ocasião que foi 
brindado a chegada 
da sazonal Blond Ale 
de Cajú, que pode 
ser apreciada com o 
chope ou cerveja..   

MERCADO IMOBILIÁRIO 
O empreendedor e autor do best-seller Seja Foda!, 
Caio Carneiro (de preto à esq.) participou do Inova 
Conference by URBS, no Centro de Convenções 
de Goiânia, que nesta edição, teve formato 
híbrido: presencial para corretores parceiros 
da URBS Imobiliária, e on-line para os demais 
profissionais da área Na foto, Caio Carneiro, os 
diretores da URBS Imobiliária Leandro Chaer, 
Ricardo Teixeira e José Humberto Carvalho
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RESIDENCIAL AGENOR MODESTO

Novas famílias são convocadas 
para apresentar documentos

Prefeitura também prorrogou prazo 
para sorteados apresentarem documentos conforme edital

RAFAEL FREITAS - A Prefeitu-
ra de Aparecida, por meio 
da Secretaria Municipal 
Habitação, prorrogou o 
prazo para famílias sortea-
das no dia 10 de setembro 
deste ano, para o Cadastro 
de Reserva Complemen-
tar, referente ao Conjun-
to Habitacional Agenor 
Modesto, para apresentar 
documentos originais e 
cópias para fins de avalia-
ção da Caixa Econômica 
Federal. O município está 
convocando também no-
vas familiares do referido 
cadastro para apresentar 
documentos comproba-
tórios no órgão regulador.

A lista das famílias 
sorteadas no último dia 
10 de setembro, com pra-
zo para entregar docu-
mentos até amanhã, 08 
de outubro, ganharam 
mais uma semana para 
reunir a documentação 
e apresentar no órgão re-
gulador. Isto é, até o dia 
15 de outubro, os gru-
pos familiares deverão 
comparecer na Secretaria 
Municipal de Habitação, 
localizada no Centro de 
Aparecida, e apresentar 
todos os documentos 
exigidos conforme Edital.

 O documento está 
disponível no site da Pre-
feitura de Aparecida. Para 
conferir bem é simples. 

Basta entrar acessar o site 
e clicar na aba Habitação. 
A lista com os nomes está 
no rodapé da página. 

“A presente convocação 
tem como objetivo agilizar 
a análise de todos os do-
cumentos dos grupos fa-
miliares. O envio da pas-
ta de documentos à Caixa 
Econômica Federal será 
conforme demanda, obser-
vando a desclassificação de 
cada grupo familiar que não 
enquadrar nos requisitos 
do programa habitacional 
ou desistência”, explicou o 
secretário municipal de Ha-
bitação, Willian Panda.

O secretário acrescen-
ta ainda que “caso a docu-
mentação comprobatória 
apresentada não seja satis-
fatória a equipe técnica da 

Secretaria de Habitação po-
derá solicitar outros docu-
mentos que atendam requi-
sitos obrigatórios conforme 
Edital nº 002/2021.”,

“A documentação passa 
por uma triagem detalhada 
e depois segue para a Caixa 
Econômica Federal. A insti-
tuição financeira enquadra 
todos esses beneficiários 
no critério de seleção do 
programa habitacional e 
os aprovados são enca-
minhados para receber 
unidades do Residencial 
Agenor Modesto, ou seja, 
os apartamentos constru-
ídos por meio do progra-
ma Minha Casa Verde e 
Amarela”, finalizou Willian 
Panda. Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelo telefone/
WhatsApp 3545-6053

Claudivino Antunes

Com intuito de reali-
zar uma mostra de dança 
virtual, Ninho Cultural e 
Agulha Cenas – Coletivo de 
Criação Cênica, com apoio 
do Governo do Tocantins, 
por meio da Agência de De-
senvolvimento do Turismo, 
Cultura e Economia Criativa 
(Adetuc), apresentam mos-
tra de danças populares e 
tradicionais do Tocantins. 
A mostra pode ser conferi-
da, gratuitamente, no canal 
do YouTube do Coletivo e 
também na landing page: 
https://ninhocultural.com.
br/mostradoritual, com-

posta por apresentações de 
dança e entrevistas de seis 
grupos de cultura popular.

De acordo com a pro-
dutora executiva da mostra, 
Renata Souza, as apresenta-
ções de dança terão a dura-
ção de seis dias, sendo um 
dia para cada grupo, a partir 
desta segunda -feira, 11, até 
o dia 16 de outubro, no You-
Tube. “Todo material pro-
duzido será disponibiliza-
do para os grupos de dança 
participantes e também 
para instituições/órgãos de 
cultura, contribuindo para 
o acervo cultural do Estado 

do Tocantins”, enfatiza.  
A mostra virtual é ba-

seada nas celebrações do 
encontro, nas festas, nas 
cirandas, nas rodas de 
samba e suça, nos terrei-
ros de capoeira e congadas. 
Foram realizados registros 
audiovisuais e fotográficos 
dos grupos selecionados, 
com a ida da equipe de 
filmagem e fotografia na 
cidade dos contemplados, 
onde foi realizada a grava-
ção de uma apresentação 
do grupo e de entrevistas. 

WLADIMIR MACHADO/
GOVERNO DO TOCANTINS

TOCANTINS

Com apoio da Adetuc, Ninho Cultural 
e Agulha Cenas apresentam mostra 
de danças populares e tradicionais
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Nutricionista da Emater-DF dá dicas sobre como escolher as frutas 
e verduras da estação

DISTRITO FEDERAL UNDF

TRF1

DA REDAÇÃO - Cores, saberes 
e sabores e um pouco da 
diversidade cultural do nos-
so país, tudo exposto em 
bancas e disponível para 
comercialização. É possível 
encontrar hortaliças e frutas 
produzidas na nossa região, 
produtos de agroindústrias 
rurais, artesanato – e muito 
mais – em feiras rurais espa-
lhadas pelo Distrito Federal. 
Nesses espaços, o consumi-
dor pode conhecer a história 
dos produtores e ainda tirar 
dúvidas sobre o modo de 
cultivo dos alimentos.

Pensando nisso e em 
melhor orientar os consu-
midores, a Emater-DF pre-
parou algumas dicas sobre 
como escolher e comprar 
alimentos frescos nas fei-
ras da semana, bem como 
uma lista de onde e quan-
do as feiras rurais estarão 
em funcionamento.

ALIMENTOS 
DA ESTAÇÃO

Entre as hortaliças da 
estação estão a abobrinha, 
a berinjela, o pepino, o pi-
mentão, o tomate e a beter-
raba. Sobre a aparência dos 
produtos, Danielle orienta: 
“Batatas, além de firmes, não 
podem apresentar pontinhos 
esverdeados na pele”, afirma.

Cebolas não podem ter 
manchas, pontos moles ou 
marcas pretas. Beterrabas 
muito duras ou com partes 
rachadas devem ser evitadas. 

“As melhores apresentam 
casca mais colorida e ma-
cia”, comenta a nutricionista. 
Sobre o tomate, ela destaca: 
“Não compre se apresentar 
buraquinhos na pele. Pro-
vavelmente tem bicho em 
seu interior”. Para finalizar, 
orienta: “Uma alimentação 
saudável deve ser rica em fru-
tas e verduras. Quanto mais 
diversificada, melhor.”

Confira o funcionamento 
das feiras rurais neste mês 
de outubro:

Feira Rural no Parque
n Quando: 24 de outubro 
(domingo)
n Horário: 8h às 14h
n Local: Praça Jatobá, 
estacionamento 13 do 
Parque da Cidade (próximo à 
administração do Parque)

Feira Rural no Sudoeste
n Quando: Aos sábados (16, 
23 e 30 de outubro)
n Horário: 8h às 12h
n Local: EQSW 301/302, 

atrás do Parque Bosque do 
Sudoeste, no estacionamento 
da Thomas Jefferson 
e da Bodytech

Feira Rural no CABV – 
Sobradinho
n Quando: Toda terça-feira (5, 
12, 19 e 26 de outubro)
n Horário: 17h às 21h
n Local: Área multiuso do 
Condomínio Alto da Boa Vista

Feira Rural do Produtor da 
Vargem Bonita
n Quando: Aos sábados (16, 23 
e 30 de outubro)
n Horário: 7h às 15h
n Local: Em frente ao comércio 
local, ao lado da quadra 
de futebol

Feira Rural de Multiprodutos 
do Barreiros
n Quando: Toda sexta-feira (15, 
22 e 29 de outubro)
n Horário: 16h às 21h
n Local: DF-140, km 11, 
núcleo rural Barreiros

COM INFORMAÇÕES 
DA EMATER-DF

Aproveite as feiras rurais 
neste mês de outubro 

DF terá concurso para carreira 
pública de magistério superior 

Estudante com esclerose múltipla aprovada 
no Enem tem direito a vaga destinada a 
pessoa com deficiência na UFG

O rapper Jay-Z está desenvolvendo 
uma instituição de ensino

Jay-Z e a Roc Nation no 
mundo da educação. O ra-
pper está desenvolvendo 
uma instituição de ensino 
especializada em música, 
esporte e entretenimento 
para os jovens do Brooklyn.

Jay-Z e a Universidade 
de Long Island fecham par-
ceria para construção de es-
cola no Brooklin, em Nova 
York. Aulas estão previstas 
para começar em 2021.

A escola do Jay-Z de 
Música, Esportes e Entre-
tenimento Roc Notion será 
construída em Nova York. 
A Roc Nation, empresa de 
entretenimento fundada e 
dirigida por Jay-Z , fechou 
uma parceria com  a Univer-
sidade de Long Island. 

Segundo a Fox News, 
a escola será construída 
no Brooklin, onde está lo-
calizado um dos campus 
da Universidade. A escola 
do Jay-Z oferecerá cursos 
de graduação em música, 

tecnologia musical, empre-
endedorismo e gestão de 
produção e esportes para 
gerar oportunidades para 
jovens criativos e mentes de 
negócios. Cada um desses 
cursos é parte do negócio do 
ganhador do Grammy (22 
vezes) e nativo do Brooklyn. 

Jay-Z, cujo nome verda-

deiro é Shawn Carter, lan-
çou a Roc Nation em 2008 
e a empresa rapidamente 
se estabeleceu como um 
player líder em entreteni-
mento e representação es-
portiva. Atualmente, ele está 
a caminho de se tornar o 
primeiro rapper bilionário 
do hip-hop.

Menos de três meses 
depois da criação oficial 
da Universidade do Dis-
trito Federal Professor Jor-
ge Amaury Maia Nunes 
(UnDF), os deputados distri-
tais aprovaram em primeiro 
turno o Projeto de Lei (PL) 
nº 2.058/2021, de autoria do 
Executivo, que dispõe sobre 
a criação da Carreira Ma-
gistério Superior. De acordo 
com o PL, serão criados 2,5 
mil cargos de professor e 
outros mil de tutor de edu-
cação superior, com ingres-
so exclusivo por concurso 
público de provas e títulos. A 
matéria ainda precisa passar 
em segundo turno e ser san-
cionada pelo governador. 

A reitora pro tempore 
da UnDF, professora Simo-
ne Benck, explica que o PL 
agregará, de forma muito 
positiva, o quadro profissio-
nal da equipe pedagógica da 
Universidade. “A tramitação 
do projeto proporcionou 
uma discussão muito asser-
tiva entre a equipe da UnDF 
e a Comissão de Educação, 
Saúde e Cultura (CESC), em 
torno da criação deste PL”, 
explica Simone.

O ingresso dos estudan-
tes nos cursos deve acon-
tecer nos moldes da Esco-

la Superior de Ciências da 
Saúde (ESCS), e da Escola 
Superior de Gestão (ESG), 
uma vez que ambas serão 
integradas à Universida-
de. Logo, 40% das vagas da 
UnDF serão destinadas a 
alunos que concluíram a 
educação básica integral-
mente na rede pública. A 
cota racial, prevista na Lei 
Distrital nº 3788/2006, tam-
bém será atendida. Outras 
possibilidades de admissão 
são por meio do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
– Enem e do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu).

CRIAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DO 
DISTRITO FEDERAL

Em 28 de julho, durante 
a cerimônia de sanção da 
lei de criação da UnDF, o 
governador Ibaneis Rocha 
anunciou o investimen-
to de R$ 200 milhões, du-
rante os próximos quatro 
anos, além da realização 
de concurso público, ces-
são de um imóvel no Lago 
Norte, cedido pela Terracap, 
para funcionamento inicial 
da universidade.

O campus poderá aten-
der, inicialmente, a estudan-
tes das seguintes regiões: 

Varjão, Paranoá, Itapoã, So-
bradinho e Planaltina. Além 
deste, o governador anun-
ciou o projeto para constru-
ção de um prédio na área do 
Parque Tecnológico – Bio-
tic, que será destinado às 
instalações acadêmicas. Na 
expectativa de atender à de-
manda de outras regiões, o 
chefe do executivo também 
pretende instituir campi em 
diversas regiões administra-
tivas do DF e da RIDE.

À época da sanção, o 
governador fez questão de 
destacar que a criação da 
universidade não significa 
gerar uma despesa, mas sim 
um investimento. “Quando 
se trata de educação você 
não está gerando despesa, 
está gerando riqueza, e é 
essa riqueza que eu quero 
para a população, em espe-
cial, para os mais pobres”, 
afirmou, antes de enumerar 
as ações que vão permitir a 
viabilidade da UnDF.

Estão previstos cursos 
nas áreas das Ciências da 
Saúde e Humanas, Gestão 
Governamental de Políti-
cas Públicas e de Serviços, 
Educação e Magistério, en-
tre outros. 

COM INF.DA CHEFIA DE 
IMPLANTAÇÃO DA UNDF

Divulgação/Emater-DF

A 5ª Turma do Tribunal 
Regional Federal (TRF1) 
deu provimento ao apelo 
de uma estudante apro-
vada no Exame Nacional 
do Ensino Médio de 2017 
(Enem/2017) em vaga 
destinada a pessoa com 
deficiência, para cursar 
Medicina na Universidade 
Federal de Goiás (UFG). 
Ela recorreu ao TRF1 con-
tra sentença que julgou 
improcedente perícia judi-
cial que teria comprovado 
que ela não se enquadraria 
no conceito de deficiente.

No recurso, a estudan-
te afirmou que é portado-
ra de esclerose múltipla e 
apresenta baixa visão no 
olho esquerdo, além de 
alteração de visão de co-
res, fadiga crônica e outras 
condições debilitantes. E, 
ainda, que a doença por si 
só não caracterize a defi-
ciência, as suas consequ-
ências é que a qualificam 
como portadora de defici-
ência, conforme o relató-
rio do neurologista que lhe 
acompanha desde os 15 
anos de idade.

Sustentou que a recu-
sa em efetivar a matrí-
cula fere o artigo 205 da 
Constituição Federal de 

1988 (CF/88), que aponta 
no sentido de que seja 
dada primazia ao direito 
à educação.

Relatando o processo, 
o desembargador federal 
Carlos Augusto Pires Bran-
dão explicou que as polí-
ticas de cotas objetivam 
igualar as condições e os 
meios de acesso e com-
petitividade a grupos di-
ferenciados e a indivíduos 
que necessitem da prote-
ção específica do Estado. 
Lembrou que a Conven-
ção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência 
foi a primeira a ser incor-
porada no Brasil com sta-
tus constitucional.

Prosseguiu o relator 
expressando que a CF/88 
prestigia no art. 3º e em 
diversas outras passagens 
a redução das desigualda-
des sociais e a construção 
de uma sociedade livre, 
justa e solidária, determi-
nando expressamente o 

atendimento educacional 
especializado às pessoas 
com deficiência.

Frisou que, ainda que 
o perito judicial não tenha 
identificado comprometi-
mento físico da apelante, 
deve-se levar em conside-
ração que a enfermidade 
é crônica, afeta o cérebro 
e medula espinhal, com 
repercussão nas esferas fí-
sica, emocional e moral da 
pessoa. Além disso, pros-
seguiu, há laudo médico 
emitido por médico do 
Instituto de Neurologia de 
Goiânia afirmando que ela 
sofre de limitações causa-
das pela doença.

Portanto, concluiu o 
magistrado que “a autora 
enquadra-se, na condi-
ção de portador de ne-
cessidades especiais, nos 
termos do art. 3º, inciso 
I, c/c art. 4º, inciso I, do 
Decreto 3.298/1999”, fa-
zendo jus à vaga.

ROTA JURÍDICA
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Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE VILMA 
ROCHA SANTOS, CPF: 006.877.841-40.

Protocolo: 122.045
Requerimento nº 56824

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). VILMA ROCHA SANTOS, 
CPF: 006.877.841-40, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
LOTE 31, DA QUADRA 18, JARDIM PÉROLA DA BARRAGEM I, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança LOTE 31, DA QUADRA 18, JARDIM 
PÉROLA DA BARRAGEM I, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QUADRA 65 CASA 18, SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO 72910340, fica, por este edital, 
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imó-
veis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS 
LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fidu-
ciária, na matrícula nº. 31.322 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a 
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, 
as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 2.488,95 ( dois mil quatrocentos e oitenta e oito 
reais e noventa e cinco centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de 
prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para 
que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na 
cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 
15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo 
o débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, 
fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 21 de Outubro de 2021, às 09h00min *. 2º LEILÃO: 28 de Outubro de 2021, às 14h00min *. - *(horário de Brasília)

ALE ANDRE TRA ASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, 
Edifício Berrini One - Broo lin Paulista - CEP  04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento 
tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento com 
efi cácia de escritura pública, alienação fi duciária de imóvel em garantia, venda e compra de imóvel, datado em 21/11/2013, fi rmado com o 
Fiduciante Renan Henrique Oliveira Vieira, CI nº M -14.304.533-SSP/M  e CPF nº 097.743.936-43, residente e domiciliado em oi nia/

O, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 755.966,59 (Setecentos e cinquenta e 
cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel 
constituído pelo Um apartamento nº 1903, do Residencial Palazzo Bianco, no Condomínio ran Swiss Palazzo Bianco, do lote de terras 
nº 12/13/14/15/16/17/18/19/20/21, da quadra 593, sito as Ruas C-259, C-263 e C-235, no Bairro Nova Suíça em oi nia/ O, com área total de 
141,410m , sendo 82,88m  de área privativa e 58,530m  de área comum e Um boxe de garagem nº 112/112A, com área total de 38,500m , 
sendo 25,00m  de área privativa e 13,500m  de área comum, melhor descrito nas matrículas nºs 194.851 (apto) e 194.852 (box) do 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 30802404523515 (apto) e 
30802404524805 (box). Imóveis ocupados. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontram. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 344.141,41 (Trezentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos - nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de 
modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEIL ES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MAR ETPLACE (www.superbid.net), 
e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia da CO ID-19 o evento será realizado 
exclusivamente on line atrav s da Loja SOLD LEIL ES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MAR ETPLACE (www.superbid.net). 
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEIL ES (www.sold.superbid.net) 
E NO SUPERBID MAR ETPLACE (www.superbid.net). Informações 11-4950-9400 / / imoveis.sac superbid.net - (17175 - Dossiê). 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 21 de outubro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 03 de novembro de 2021, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER 
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a PÚBLICO LEILÃO cumprindo as exigências legais, conforme 
as datas redesignadas de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 31/03/2015, cujo 
Fiduciante é WAGNER FRANCISCO DE JESUS, CPF n. 548.468.111-15, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 362.389,55 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais),
o imóvel constituído pelo “Apartamento de n. 2801 - Box nº 618 - Torre A, com a área privativa  de 35,88m² e área total de 82,1159m² do ‘’Brookfi eld Towers’’, 
situado à Avenida Deputado Jamel Cecílio, da quadra B-27, no loteamento denominado Jardim Goiás, Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 91.922 
do Serviço de Registro de Imóveis da 4º Circunscrição de Goiânia/GO”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. Pendência sobre o Imóvel: Consta ação em andamento, processo n° 5407639-07.2018.8.09.0051. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 258.879,83 (Duzentos 
e Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, 
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (11699_AL_1507-01).

EDITAL DE ELEIÇÃO SINDICAL

O Sindicato de hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Caldas Novas e Rio 
Quente comunica que realizará eleição de Diretória, Conselho Fiscal e Represen-
tantes junto a Federação Nacional de Hotéos, Restaurantes, Bares e Similares, para 
Quadriénio 2022 a 2026 utilizando os seguintes critérios:

- 01 - Data – 24 de novembro de 2021.
- 02 - Horário – 8;30 as 17;30
- 03 - Local: Rua Professor Josino Bretas, n° 350 – 1° andar, sala 10, centro.
- 04 - Inscrições de Chapas: de 22/10/2021 a 15/11/2021 na sede do Sindhorbs 
das 8:30 as 12:00, pelo e-mail; sindhorbscaldasn@gmail.com ou pelo Whatsapp 62 
99424-1306 de segunda a sexta feira.
- 05 - Não atingindo quórum suficiente, a segunda votação acontecerá em 
10/12/2021, no mesmo local e horário da primeira votação, não atingindo quórum 
suficiente , terceira votação acontecerá em 05/01/2022 no mesmo local e horário 
da primeira votação.
- 06 - ocorrendo empate, nova votação acontecerá dentro de 07 dias 
- 07 - ocorrendo chapa única, a eleição acontecera no mesmo dia, independente de quórum.
                                                                                                      

Willian Akio Mizuno Augusto
Presidente Sindhorbs

 Caldas novas, 11 de outubro de 2021.
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RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

CUPCAKE SAUDÁVEL COM FARINHA DE AVEIA

Para celebrar o mês 
dedicado às crianças, a 
Flormel preparou uma 
combo especial para 
que pais e responsáveis 
possam ir à cozinha e 
preparar deliciosos 
cupcakes na compa-
nhia dos pequenos. 

Além do bico de con-
feiteiro, das forminhas 
de silicone e de papel, o 
combo vem com trio de 
creme de avelã saudável, 
doce de leite cremoso 
tradicional, doce de lei-
te com coco, goiabada 
zero açúcar, bolinhas 
de brigadeiro e de doce 
de leite prontas para o 
consumo. O valor espe-
cial de lançamento é de 
R$155,90 podendo ser 

adquirido diretamente 
na loja virtual.

Agora que você está 
pensando em promover 
esse momento delicio-
so ao lado do seu filho, 
vamos dar uma dica de 
receita para você prepa-
rar em casa. A dica é da 
influenciadora Renata 
Macena (@re_macena) 
e a sugestão é rechear o 
cupcake com os doces 
cremosos e enfeitar a 
mesa com as bolinhas de 
brigadeiro e doce de lei-
te. Só não se esqueça de 
ir além e experimentar 
outras receitas. O gran-
de objetivo é estimular 
e ensinar novos hábitos 
alimentares às crianças 
no tempo em que vão 

passar juntos na cozinha. 

INGREDIENTES
3 ovos;
xic. chá de açúcar 
de coco;
½ xíc. de leite vegetal 
de amêndoas;
xíc. óleo de girassol ou 
de coco;
½  c. chá de extrato 
de baunilha;
¼   xíc. chá de farinha 
de arroz;
¼  xíc. chá de fécula 
de batata;
2 c. sopa de farinha de 
aveia ou polvilho doce;
2 c. sopa de farinha de 
linhaça dourada;
¼  xíc. chá de cacau;
Uma pitada de sal;
½  c. sopa de fermento 

químico;
½  c. chá de 
bicarbonato de sódio.

MODO DE PREPARO
Pré-aqueça o forno a 
170°C. Unte uma forma 
de bolo, com furo no 
meio, com óleo e na 
batedeira bata os ovos 
e o açúcar de coco. 
Adicione os secos 
alternando com o leite. 
Junte o fermento e o 
bicarbonato de sódio, 
mexa delicadamente, 
distribua a massa na 
forma preparada. Leve 
ao forno pré-aquecido 
a 170º, até que o palito 
saia limpo no “teste do 
palito”. Mais ou menos 
30 minutos!

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Nat luta muito bem e 
Lobão se preocupa com 
sua armação. Duca pede 
para que Dalva fique com 
ele. Nat cede ao esquema 
de Lobão, dá a vitória à sua 
adversária e Gael fica in-
trigado. João prepara um 
almoço para Bianca, mas 
a menina corre para o hos-
pital ao saber do estado de 

Duca e Dalva. Nat conseg-
ue registrar a confissão de 
Heideguer e Lobão com 
seu relógio-câmera. Del-
ma aceita namorar Nando, 
e Marcelo lamenta. Pedro 
tenta convencer Karina a 
desistir de lutar. Dandara 
impede Gael de armar uma 
confusão no ginásio. Bianca 
apoia Duca e Nat vê os dois.

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Tonico se revolta ao ver 
Pedro ovacionado pelo 
povo. Cândida desconfia do 
comportamento de Samuel 
e Zayla. Pedro decide expul-
sar Christie do Brasil e romp-
er as relações do país com 
a Inglaterra. Zayla ameaça 
Guebo. Luísa aconselha 
Samuel a não desistir do 
amor de sua vida. Dolores 
procura Pilar como médica e 

afirma que jamais a perdoará 
como irmã. Isabel e Leopol-
dina discutem com Teresa 
sobre Augusto e Gastão. 
Vitória vibra ao encontrar as 
múmias no terreno de Lota. 
Leopoldina garante a Luísa 
que não se casará. Tonico 
arma para aproximar Nino de 
Celestina. Leopoldina con-
fessa que sempre soube da 
ligação entre Luísa e Pedro.

Júlio aconselha Arlete a 
revelar tudo o que sabe para 
Antônia, a fim de livrar Eric. 
Sandra Helena devolve a 
Pedrinho o dinheiro que fal-
tava para complementar o 
valor roubado por ela. Arlete 
explica à polícia como tro-
cou o laudo do acidente de 
Mirella para salvar a vida de 
Júlio. Athaíde fica desconfi-

ado ao encontrar Lourenço 
em um restaurante conver-
sando com seus antigos co-
legas de trabalho. Antônia 
garante a Arlete que prote-
gerá sua família se a taxista 
revelar o nome do mandan-
te da troca de laudos. Dom 
flagra Tânia com Sabine e 
pergunta à namorada se ela 
o está vigiando. 

Gênesis
José encontra Abuma-

ni e recebe uma notícia 
mortal. Atarum descobre 
que foi traído e é des-
mascarado pelo faraó. 
Adja é usada como es-
piã. O faraó tem um son-
ho misterioso. Adurrá é 
agressivo com Asenate e 
a ameaça. José é chama-

do pelo faraó. Asenate 
é mantida presa. José 
interpreta o sonho do 
faraó. Potifar tem uma 
surpresa desagradável 
ao chegar em sua casa. 
Adurrá sente ódio pelo 
feito de José, que é rev-
erenciado no palácio. Po-
tifar explode contra José. 

Império
José Alfredo diz a Cristina 

que acredita que Silviano seja 
Fabrício Melgaço. José Pe-
dro acredita ter conseguido 
o apoio de Maria Clara para 
interceder por ele e Merival 
junto a José Alfredo. Maria 
Marta estranha a ausên-
cia de Silviano. Maria Clara 
revela para José Pedro que 
Maria Marta confirmou que 
foi casada com o mordomo. 
Maria Clara alerta o pai sobre 
a união entre Merival e José 

Pedro. Téo confessa seu 
amor por Cláudio para Érika. 
José Alfredo afirma a Maria 
Marta que Silviano pode ser 
seu inimigo. Xênia arma con-
tra Juliane. Elivaldo discute 
com Tuane. Zezé ouve quan-
do Du e João Lucas comen-
tam sobre Silviano. Téo visita 
Cláudio. Xana decide convi-
dar Antônio para morar com 
ele e Naná. Cora demonstra 
descontrole para Cristina ao 
falar de José Alfredo.

– Mãe, me dá 1 real para eu dar a um 
velhinho que esta gritando lá na rua? – 

pede o menino.
A mãe, comovida com o gesto, pega 

a carteira e entrega o dinheiro prontamente:
– Que bondade sua, meu filho. 
Mas o que ele está gritando?
– Olha o sorvete!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal
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ATIRABONN

INCURIASN
HACATRE

EMIGRAII
EIRICOS

ENFASEOBA
ATEIAPAU

MARÇOLR
ZULÃODIO

MERITORIOS

Pintor 
modernista
falecido
em 2003

Ruy
Guerra,
cineasta
brasileiro

Letra de
plata-

formas da
Petrobras

Ibidem
(abrev.)

Horatio
Nelson,

almirante
inglês

Cidade
alemã às
margens
do Reno

Confronto 
entre tes-
temunhas

(Jur.)

Herói de
"Grande
Sertão:

Veredas"
Deixa um
país para
viver em

outro

Diz-se de
prazo es-
tabelecido

por lei

Cama
rústica e 
descon-
fortável

João
Paulo (?):

Karol
Woytyla

Répteis
como os
lagartos

Entonação
que

realça o
discurso

Constitui o
esqueleto
da coxa
humana

Rival de
Oxum
(Rel.)

Causa
incômodo
ao foto-
fóbico

Senti-
mento de
natureza
anticristã

Aflito
Atração
histórica 

de Salvador

Abundância de
palavras inúteis

Processo sofrido por
Dilma em 2016

A mais 
conceituada univer-

sidade da França

Conclusão do exame
médico

Econo-
mizar
Doutor
(abrev.)

Inter-
jeição

típica do
mineiro

Dispara
(arma

de fogo)
Desleixo

Endinhei-
rados

Título no-
bre inglês

Os atos 
condeco-
rados por

corpo-
rações

militares

Tom (?), 
compositor

Mês do aniversário da
Cidade Maravilhosa

Sufixo de
"corveta"
Naquele

lugar

Saudação
jovial

Vítima do
parricida
Código da 
Austrália no
endereço
da web

3/obá. 4/útil. 5/catre — março. 7/incúria.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Gente que 
acha que 

sempre tem 
razão, me irrita.

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


