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SUSTENTABILIDADE 

Prefeitura de Aparecida 
economiza R$ 2 milhões 
usando energia solar 
Enio Medeiros

Complexo da Cidade Administrativa Maguito Vilela utiliza 
95% de energia limpa. Apenas os elevadores do prédio 
são acionados com energia elétrica

EXPOSIÇÃO
Governador Mauro 
Carlesse visita Abav 
Expo & Collab e reafirma 
compromisso com turismo 
e cultura tocantinense
Henrique Lopes/Governo do Tocantins 

O governador Carlesse elogiou a organização do 
evento durante encontro com a presidente da Abav 
Nacional, Magda Nassar

GOIÁS

Caiado apresenta balanço contra 
narcotráfico e autoriza concurso 
De 2019 a 3 de outubro de 
2021, foram interceptadas, 
em Goiás, 134 toneladas 
de maconha, 9,9 de 
cocaína, uma de skunk 
e 898 quilos de crack. 
Prejuízo às organizações 
criminosas é de R$ 3,1 
bilhões. Diretoria-Geral de 
Administração Penitenciária 
recebe 97 novos 
carros. Sobre certames, 
governador manda recado: 
“Podem se preparar. 
Estudem bastante, porque 
autorização já foi assinada”

Cristiano Borges

 “Esse evento hoje é fundamental para mostrar à população o quanto vocês são eficientes. São referência em nosso País”, afirmou Caiado 
aos homenageados

88 ANOS 

Prefeitura realiza 
concurso cultural 
em homenagem ao 
aniversário de Goiânia
Divulgação

Ação se junta a concurso de fotografia nas 
comemorações dos 88 anos da capital. Frase selecionada 
será exposta na fachada da Estação Ferroviária
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DADOS DE 2021 HOMENAGEM CRIATIVA
Pesquisa mostra que mais de 86 
milhões de brasileiros não têm 
acesso a serviço jurídico da DPU

A turma do gazirinho

ROTA JURÍDICA -  Mais de 86 
milhões de brasileiros não 
têm acesso aos serviços ju-
rídico-assistenciais ofereci-
dos pela Defensoria Pública 
da União (DPU), dos quais 
78 milhões são pessoas eco-
nomicamente vulneráveis 
com renda familiar de até 
três salários mínimos. O 
diagnóstico é da Pesquisa 
Nacional da Defensoria Pú-
blica 2021, um dos maiores 
levantamentos sobre aces-
so à justiça já realizados 
no Brasil.De acordo com a 
pesquisa, ao menos 40,7% 
da população brasileira en-
contram-se potencialmen-
te à margem do sistema de 
justiça federal e impedidos 
de reivindicar seus próprios 
direitos por intermédio da 
DPU. O trabalho foi reali-
zado em cooperação en-
tre os Defensores Públicos 
Gerais, Corregedores Ge-
rais, Defensores Públicos e 
Servidores das Defensorias 
Públicas Estaduais, da De-
fensoria Pública do Distrito 
Federal e da Defensoria Pú-
blica da União.

A situação contraria o 
artigo 134 da Constituição 
Federal e o artigo 98 do Ato 
das Disposições Constitu-
cionais Transitórias (ADCT). 
De acordo com o texto, a 
União, os estados e o Dis-
trito Federal devem contar 
com defensoras e defen-
sores públicos em todas 
as unidades jurisdicionais 
do Poder Judiciário de for-
ma proporcional à efetiva 
demanda pelo serviço da 
Defensoria Pública e à res-
pectiva população.

PRAZO QUASE 
ESGOTADO

A Emenda Constitucio-
nal nº 80, de 2014, estabe-
lece que a determinação 
seja cumprida até 2022. 
Até o momento, porém, 
apenas 80 subseções judi-
ciárias são regularmente 
atendidas pela Defensoria 
Pública da União, repre-
sentando 28,7% do total. 

Segundo a pesquisa, 125,6 
milhões de habitantes pos-
suem potencial acesso aos 
serviços jurídico-assisten-
ciais oferecidos pela DPU, 
representando 59,3% da 
população brasileira.

A Constituição Federal 
de 1988 estabeleceu que 
todo indivíduo, brasileiro ou 
estrangeiro, que compro-
var insuficiência de recur-
sos terá assistência jurídica 
integral e gratuita prestada 
pelo Estado. O critério para 
ter acesso a atendimento 
da DPU é a renda bruta fa-
miliar mensal, que, atual-
mente, não deve ultrapassar 
R$ 2 mil. Para aqueles que 
ganham acima desse limite, 
é necessário comprovar a 
incapacidade de pagar por 
um advogado, diante do 
comprometimento do sus-
tento próprio ou da família.

A DPU atua em cau-
sas que envolvem a União, 
como pagamentos de apo-
sentadorias, benefícios e 
auxílios sociais do INSS, so-
licitação de medicamentos 
e insumos fornecidos ou 
não pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), pedidos de 
cirurgias e procedimentos 
negados pelo Poder Pú-
blico, ações envolvendo o 
Programa Minha Casa Mi-
nha Vida, entre outros. Em 
2020, por exemplo, foram 
realizados mais de 575 mil 
atendimentos jurídicos re-
lacionados apenas ao auxí-
lio emergencial.

“Estamos falando de 
uma população em situa-
ção de extrema vulnerabili-

dade e insegurança social, 
sem condições de contratar 
advogado particular para 
promover a defesa de seus 
direitos. E a falta de es-
truturação da Defensoria 
Pública impede que elas 
tenham efetivo acesso à jus-
tiça. Diante disso, podemos 
dizer que há um descom-
promisso inconstitucional 
com esses brasileiros e bra-
sileiras”, avalia o presidente 
da Associação Nacional das 
Defensoras e Defensores 
Públicos Federais (Anadef), 
Eduardo Kassuga.

Há uma grande dispari-
dade ainda no quantitativo 
de membros da Defensoria 
Pública, do Ministério Pú-
blico e do Poder Judiciário 
por unidade federativa. O 
número de defensoras e de-
fensores públicos federais é 
207,3% menor que o quadro 
de promotores e procurado-
res de Justiça; 772,2% menor 
que o quadro de juízes, de-
sembargadores e ministros.

“Realizando a análise 
comparativa entre o quan-
titativo de membros da 
Defensoria Pública, do Mi-
nistério Público e do Poder 
Judiciário por unidade fe-
derativa, os dados revelam 
que a iniquidade entre as 
instituições que compõem 
o sistema de justiça ainda 
subsiste em todo o país, em 
maior ou menor medida”, 
explica o Defensor Público 
do Estado do Rio de Janeiro 
Diogo Esteves, um dos res-
ponsáveis pela pesquisa.

DA REDAÇÃO 
COM ROTA JURÍDICA

Os Garis de Goiâ-
nia precisavam de algo 
que os representassem 
de uma forma mais hu-
manista, o desenho tem 
esse poder, de chegar 
mais próximo do valor 
sentimental do ser hu-
mano, pois remete a in-
fância, trazendo assim o 
seu lado mais humano, 
deixando de ver esse pro-
fissional como lixo por 
trabalharem no recolhi-
mento dele. 

Pensando nisso criei 
o desenho em dezembro 
de 2017 “O Garizinho” 
para representar essa 
categoria que precisava 
de algo que lembrassem 
também a minha trajetó-
ria vividas nas ruas e que 
eu jamais esquecesse o 
lugar de onde eu vim. 
E todas as vezes que eu 
puder, vou sempre va-
lorizar esse trabalhador 
que representa o meio 
ambiente e que muitas 
vezes é invisível perante 
a sociedade. 

O Gari, “O Lixeiro” 
nome dado por muitos, 
mas para mim é muito 
mais que um profissio-
nal da limpeza urbana 
eu vou além, “Um Agente 
da Saúde Pública” que só 
é lembrado no momento 
em que o lixo não reco-
lhido na porta da casa 
do contribuinte, quando 
ele sai para o trabalho 
deixar o lixo na sua por-
ta e volta no fim do dia 
e encontra esse lixo no 
mesmo local e diz, “O li-
xeiro não passou hoje”, é 
nesse hora que ele é lem-
brado, pois se o lixo não 
estivesse ali, ele jamais 
seria lembrado, na ver-
dade, nós cidadões e em 

me incluo pois sou um, 
só me preocupo com o 
meu quadrado, quero ti-
rar o lixo do meu quintal, 
não me preocupo para 
onde ele vai e nem que-
ro saber, pois isso não é 
problema meu. 

Essa é a realidade 
da maioria da socieda-
de e isso inclui-o o gari, 
como ele mexe com o 
lixo ele é um e por isso 
ele não é notado, ele é 
invisível perante a so-
ciedade. O uniforme 
laranja é justamente 
para serem notados, 
mas muitas vezes pas-
sam despercebidos pela 
grande parte da maioria, 
pois acham que é uma 
obrigação dele fazer a 
limpeza ou seja eu sujo 
ele limpa, não faz mais 

do que a sua obrigação.     
O desenho do Grazi-

nho é justamente para 
isso, criar essa ligação, pois 
remete a infância, como 
as crianças são o futuro 
do mundo, o Garizinho é 
para fortalecer o elo entre 
a sociedade adulta (pai e 
mãe) e o profissional da 
limpeza urbana, o agente 
da saúde. O contorno do 
rosto é uma circunferên-
cia inspirado nos emojis 
de conversas de bate pa-
pos, os olhos arregalados 
são inspirados na turma 
da Mônica do Mauricio de 
Sousa. O meu sonho é que 
ele chegue a todos, crian-
ças, adultos e principal-
mente os trabalhadores a 
quem ele representa. 

LUCIANO 
MAGALHÃES DINIZ

Luciano Magalhães Diniz
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GOIÁS

DA REDAÇÃO - Na ocasião, o 
governador também assi-
nou autorização para con-
curso público com 1.565 
vagas para as forças de se-
gurança e salvamento e en-
tregou 97 veículos à Direto-
ria-Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP).

“Esse evento hoje é fun-
damental para mostrar à po-
pulação o quanto vocês são 
eficientes. São referência em 
nosso País”, afirmou Caiado 
aos homenageados. “Não 
agimos só com bandido ‘pé 
de chinelo’. Bandido grã-fi-
no não se cria no Estado de 
Goiás. Aqui ele cai também, 
tenha o status que tiver. 
Nossa tropa tem total liber-
dade para agir”, apontou.

Segundo levantamento 
da Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás (SSP-GO), 
foram 134 toneladas de ma-
conha, 9,9 toneladas de co-
caína, 898 quilos de crack e 1 
tonelada de skunk intercep-
tados em Goiás.

Além disso, atualmen-
te 190 veículos apreendidos 
em operações policiais, ava-
liados em mais de R$ 12 mi-
lhões, estão em usufruto das 
forças de segurança do Es-
tado. Eles são utilizados por 
Polícia Militar (88), Polícia 
Civil (86), Corpo de Bombei-
ros (15) e Superintendência 
de Polícia Técnico-Científica 
(1). “A polícia tem que se sen-
tir motivada, reconhecida, 
para que atue com rapidez 
no combate à criminalida-
de”, disse o governador.

A integração entre as 
forças de segurança públi-
ca dos diferentes estados 
da Federação resulta em 
prejuízos milionários aos 
narcotraficantes. No último 
dia 2 de outubro, por exem-
plo, uma operação conjunta 
entre a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Polícia Mi-
litar do Estado de Goiás e 
Polícia Civil do Mato Grosso, 
apreendeu meia tonelada 
de cocaína na região central 
de Goiás. Estima-se um pre-
juízo de R$ 90 milhões para 
a organização criminosa.

“Essa integração que ce-

lebramos hoje não é só entre 
nossas forças, mas também 
entre as dos estados vizi-
nhos. Posso dizer, com tran-
quilidade, que as reduções 
de criminalidade vistas no 
país são puxadas pelo Cen-
tro-Oeste e Centro-Norte do 
País”, afirmou o secretário 
de Segurança Pública, Rod-
ney Miranda.

“Essas apreensões têm 
que ser muito comemora-
das, pois além de deixarem 
de chegar ao mercado de 
nossos estados, às mãos 
dos jovens e crianças, tam-
bém deixam de chegar nas 
outras regiões do país, con-
tribuindo para redução dos 
crimes naqueles estados 
também”, acrescentou. 
“Entre 70 e 75% dos crimes 
graves têm relação direta 
com o uso e tráfico de en-
torpecentes”, alertou.

O vice-governador do 
Tocantins, Wanderlei Barbo-
sa de Castro, parabenizou o 
trabalho das tropas. “Todos 
vocês têm importância vital 
na diminuição desses índi-
ces de criminalidade, para 
que possamos desenvolver 
o trabalho para a segurança 
social”. Posteriormente, sau-
dou a integração dos Pode-
res, das forças de Segurança 
e comunidade organizada, 
“que percebem que a par-
ceria é a melhor maneira de 
resolver crises e problemas”. 
“Agradeço o convite para 
que o governo do Tocantins 
seja inserido nesta parceria 
que, seguramente, melhora 
a vida de todos os cidadãos 
tocantinenses, goianos, ma-
togrossenses e brasileiros 
dos mais diversos estados da 
Federação”, pontuou.

Nas palavras do secre-
tário de Estado de Justiça e 
Segurança Pública de Mato 
Grosso do Sul, Antônio Car-
los Videira, enfrentar o trá-
fico de drogas é prioridade 

absoluta, porque dele deri-
vam-se inúmeros outros cri-
mes, cujo combate, frisou, 
“bravamente a Segurança 
Pública do Centro-Oeste, 
mormente a de Goiás tem 
feito com excelência”.

“Goiás sempre foi gran-
de referência para nós. Se o 
crime se organiza, é preciso 
estarmos organizado tam-
bém, juntos e imbuídos de 
um único objetivo: conter os 
índices criminais”, comple-
mentou o comandante-ge-
ral da PM do Mato Grosso, 
coronel Jonildo José de As-
sis. “A apreensão bate todos 
os recordes em relação aos 
anos anteriores, é algo real-
mente admirável. O cenário 
é muito diferente do de cin-
co, 10 anos atrás”, destacou 
o Inspetor Vinícius Veiga, 
representante da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF).

CONCURSOS PÚBLICOS
O Governo de Goiás pre-

tende realizar pelo menos 
sete certames em 2022, com 
aproximadamente 2 mil va-
gas. Elas estão concentradas, 
principalmente, nas forças 
de segurança e salvamento, 
para os quais estarão dispo-
níveis 1.565 oportunidades. 
Pelo cronograma do Estado, 
o primeiro a ser realizado 
está previsto para maio para 
contratar 720 soldados e 150 
oficiais da Polícia Militar de 
Goiás (PM-GO).

O segundo será em ju-
lho para selecionar 140 sol-
dados e 20 oficiais que vão 
integrar o Corpo de Bombei-
ros Militar (CBM). O terceiro 
certame também será em 
julho para a contratação de 
20 auxiliares de autópsia, 10 
peritos e 35 médicos legistas 
para a Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica 
(SPTC) da Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP).  DA 
REDAÇÃO COM SECOM/GO

Caiado apresenta balanço contra 
narcotráfico e autoriza concurso 
Sobre certames, 
governador manda recado: 
“Podem se preparar. 
Estudem bastante, 
porque autorização 
já foi assinada”

88 ANOS 

DOSE ADICIONAL

Prefeitura realiza concurso 
cultural em homenagem ao 
aniversário de Goiânia

Imunossuprimidos já podem se 
vacinar sem agendamento no DF

No próximo dia 24, 
Goiânia completa 88 
anos e, como parte de 
mais uma ação come-
morativa, a Prefeitura 
lançou, neste domingo 
(10/10), por meio da Se-
cretaria de Comunica-
ção, em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult), o con-
curso cultural “Goiânia 
em Palavras”.

O concurso se jun-
ta ao já lançado nesta 
sexta-feira (8/10), que 
incentiva o envio de fo-
tografias que remetam 
a memórias afetivas na 
capital. Agora, a propos-
ta do concurso cultural, 
também destinado a 
goianienses e seguidores 
das redes sociais oficiais 
da Prefeitura, é propor o 
envio de uma frase que 
demonstre o carinho 
pela cidade. 

Os participantes de-
verão enviar, de hoje 
(10/10) a 15/10, frase en-

tre 50 e 100 caracteres, 
via direct ou mensagem 
privada em uma das re-
des sociais (Instagram 
ou Facebook). O título 
da mensagem deverá ser 
“CONCURSO  GOIÂNIA 
EM PALAVRAS”. 

Ainda, é preciso enviar 
nome completo do par-
ticipante, endereço, CPF, 
telefone e e-mail para 
contato. Cada participan-
te pode enviar uma fra-
se. Vale destacar que, ao 
participar, o usuário aceita 
automaticamente os ter-
mos do regulamento.

A Secretária de Co-
municação designará 
uma Comissão que fará 
a avaliação e escolhe-
rá as melhores frase de 
acordo com os seguintes 
critérios: originalidade/
criatividade, identifica-
ção com o tema, clareza e 
coesão. Serão eliminados 
arquivos de cunho ofen-
sivo, difamatório ou se-
xual, bem como plágios.

VOTAÇÃO
As três melhores fra-

ses irão para votação 
do público no dia 17 de 
outubro, no Facebook 
(www.facebook.com/
prefeituradegoiania) e 
Instagram (@prefeitura-
degoiania). Conforme o 
regulamento, a frase ven-
cedora será a que obtiver 
maior número de cur-
tidas e o resultado será 
informado no dia 18/10. 

Assim como as fo-
tografias do Concurso A 
Goiânia dos Meus Olhos, 
a frase mais bem votada 
será exposta em uma pro-
jeção na fachada da Es-
tação Ferroviária entre os 
dias 21 e 24 deste mês. O 
autor da frase mais vota-
das também ganhará cer-
tificado de participação e 
classificação no concurso, 
além de uma premiação 
surpresa. Todas as infor-
mações podem ser confe-
ridas no regulamento.

LUCIANA GOMIDES

Cristiano Borges

EXTRATO DE COMPROMISSO
Espécie: Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Regularização 
Ambiental. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Regularização Ambiental da BR-153/TO/GO, relativo ao trecho de 624,8 km entre 
o entroncamento da BR-060 em Anápolis - GO e o entroncamento com a TO-070 
(Oeste) em Aliança do Tocantins. Partes: Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, representado pelo seu Diretor Geral ANTÔNIO LEITE 
DOS SANTOS FILHO, Concessionária Ecovias do Araguaia S.A., representada 
pelo Diretor Presidente ALBERTO LUIZ LODI e Diretor Superintendente 
CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO, o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, representado pelo seu 
Presidente EDUARDO FORTUNATO BIM e a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, representada pelo seu Diretor Geral RAFAEL VITALE 
RODRIGUES. FUNDAMENTO LEGAL: Portaria Interministerial MMA/MT nº 
288/2013, Portaria MMA 289/2013 e Disposições Transitórias e Finais da Portaria 
Interministerial MMA/MT nº 01 de 04 de novembro de 2020. Data da assinatura: 
08/10/2021. 

CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE.

EXTRATO DE COMPROMISSO
Espécie: Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Regularização 
Ambiental. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Regularização Ambiental da BR-080/GO, relativo ao segmento de 87 km, desde o 
entroncamento com a BR-414/GO-230(B) (Assunção de Goiás) até o entroncamento 
com a BR-153(A)/GO-342(B). Partes: Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, representado pelo seu Diretor Geral ANTÔNIO LEITE 
DOS SANTOS FILHO, Concessionária Ecovias do Araguaia S.A., representada 
pelo Diretor Presidente ALBERTO LUIZ LODI e Diretor Superintendente 
CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO, o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, representado pelo seu 
Presidente EDUARDO FORTUNATO BIM e a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, representada pelo seu Diretor Geral RAFAEL VITALE 
RODRIGUES. FUNDAMENTO LEGAL: Portaria Interministerial MMA/MT nº 
288/2013, Portaria MMA 289/2013 e Disposições Transitórias e Finais da Portaria 
Interministerial MMA/MT nº 01 de 04 de novembro de 2020. Data da assinatura: 
08/10/2021

CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO 
DIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE COMPROMISSO
Espécie: Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Regularização Ambiental. 
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Regularização 
Ambiental da BR-414/GO, relativo ao segmento de 139,6 km, no entroncamento 
com a BR-080/GO-230(A)/324 (Assunção de Goiás) até o entroncamento com a 
BR-153/GO-222/330 (Anápolis). Partes: Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, representado pelo seu Diretor Geral ANTÔNIO LEITE 
DOS SANTOS FILHO, Concessionária Ecovias do Araguaia S.A., representada 
pelo Diretor Presidente ALBERTO LUIZ LODI e Diretor Superintendente 
CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO, o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, representado pelo seu 
Presidente EDUARDO FORTUNATO BIM e a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, representada pelo seu Diretor Geral RAFAEL VITALE 
RODRIGUES. FUNDAMENTO LEGAL: Portaria Interministerial MMA/MT nº 
288/2013, Portaria MMA 289/2013 e Disposições Transitórias e Finais da Portaria 
Interministerial MMA/MT nº 01 de 04 de novembro de 2020. Data da assinatura: 
08/10/2021.

 CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE.

Pessoas que têm imu-
nossupressão grave, como 
doenças congênitas, cân-
cer, transplantados, HIV 
positivo, entre outros, já 
podem receber a dose adi-
cional contra a covid-19 
sem necessidade de agen-
dar atendimento no Dis-
trito Federal. A medida 
começou a valer segunda-
-feira (11). 

Desde que começou 
no DF, há algumas sema-
nas, a aplicação da dose 
de reforço neste público 
era feita a partir de um 
agendamento prévio no 
página da Secretaria de 
Saúde. Agora, basta a pes-
soa comparecer em um 
dos pontos de vacinação 
indicados para este públi-
co, levando cartão de va-
cina, documento de iden-
tidade com foto e laudo ou 
relatório médico.

Diferentemente da 
dose de reforço para ido-

sos e profissionais de saú-
de, que requer um inter-
valo mínimo de seis meses 
após a segunda dose (ou 
dose única), a dose adi-
cional para imunossupri-
midos graves é aplicada 
a partir do 28º dia após a 
segunda dose. O imuni-
zante utilizado é preferen-
cialmente o do laboratório 
Pfizer-BioNTech.

A dose adicional foi 
acrescentada especifica-
mente para esse público 

após análises de uma me-
nor resposta imune desses 
pacientes, mesmo depois 
do recebimento da segun-
da dose ou dose única.

Estima-se que, no DF, 
as pessoas com algum 
tipo de imunossupressão 
somem uma população 
de 26 mil pessoas. No en-
tanto, até agora, pouco 
mais de 6 mil comparece-
ram aos postos para tomar 
a dose de reforço. 

DA REDAÇÃO COM ABR

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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Dois tempos
1. O novo prédio da Assembleia Legislativa de Goiás 

(Alego), no Palácio Maguito Vilela (Alego), no Park Lo-
zandes, que deve entrar em atividade no início de 2022, 
terá um restaurante escola, que foi lançado, no dia 1º de 
setembro, batizado de Cora Restaurante - Escola unida-
de Alego. O projeto será implantado através de parceria 
entre a Alego e o SENAC. O restaurante será aberto aos 
deputados, servidores e ao público em geral, oferecendo 
pratos nacionais e internacionais.

2. O Cora Restaurante Escola vai oferecer 14 cursos 
da cadeia de alimentação, capaz de formar mão de obra 
qualificada para atender bares, restaurantes, hotéis e 
outros estabelecimentos de todo o Estado, além de forta-
lecer o mercado de educação profissional, levando opor-
tunidade de aprendizagem para um ambiente 100% 
profissional e prático, disponibilizando ao mercado de 
trabalho profissionais altamente qualificados

Vagas em concursos
O Ministério Público de Goiás está oferecendo cinco 

vagas em concursos para cargos com exigência de ensi-
no fundamental. São duas vagas para secretário auxiliar 
das Promotorias de Justiça, de Crixás, uma para Cocal-
zinho de Goiás e uma para Caldas Novas, onde também 
está aberta vaga para o cargo de oficial de Promotoria. As 
inscrições vão até às 23h59, do dia 23 de outubro, no site: 
(www.mpgo.mp.br ). A taxa de inscrição é de R$ 62,02.

Vitrine

Divulgação

n NOVO CEP - Os 
empresários Marcus 
Abrão e Juliano de 
Oliveira abriram 
o Ryori Culinária 
Japonesa, com 
cozinha comandada 
pelo chef e sushiman 
Pierre Hayashida, 
que tem formação 
gastronômica no 
Japão, São Francisco 
(EUA) e São Paulo. O 
novo restaurante de 
culinária japonesa está 
localizado na Alameda 
Dom Emanuel Gomes, 
no Setor Marista

DivulgaçãoNA CIDADE LUZ 
O dentista Rildo 
Lasmar, e esposa, 
Bel Lasmar estão 
curtindo uma 
temporada de férias 
em Paris, capital 
da França, em 
nome de alimentar 
o amor e curtir na 
cidade europeia, 
sua arte, moda, a 
gastronomia famosa 
por seus cafés, 
cultura e turismo. No 
roteiro da viagem, 
o casal aproveita 
para explorar alguns 
pontos turísticos, 
como o Château de 
Versailles, a famosa Torre Eiffel, o Louvre e a Catedral 
de Notre-Dame, construção gótica do século XII, jantar 
romântico num cruzeiro pelo Sena, e claro, lojas de 
estilistas famosos na Rue du Faubourg Saint-Honoré 

n VOCÊ SABIA? 
O azeite de oliva é 
recomendado para o 
tratamento da pele 
do rosto.

n COR ROSA DA 
CONSCIENTIZAÇÃO 
- Em apoio ao 
Outubro Rosa, 
o Flamboyant 
Shopping exibe 
iluminação na cor 
rosa, no Garden do 
Flamboyant, no mês 
de outubro, alertando 
para a importância 
da prevenção e 
diagnóstico precoce 
do câncer de mama e 
do colo do útero.

n NA CAPITAL 
FEDERAL – Na 
semana passada, 
em encontro com o 
diretor do Escritório 
Econômico e Cultural 
de Taipei no Brasil, 
Tsung-Che Chang, 
o vice-governador 
Lincoln Tejota circulou 
em Brasília na busca 
de ampliar parcerias 
comerciais e atrair 
novos investimentos 
para Goiás.

GENTE QUE FAZ 
Bastante prestigiada a solenidade em comemoração 
aos 70 anos da Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (FIEG), e a cerimônia de gala de entrega da 
Medalha da Ordem do Mérito Industrial, realizada em 
parceria com a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). No registro, o presidente da Fecomércio, Marcelo 
Baiocchi, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo 
Mendanha e o presidente da Fieg, Sandro Mabel

Alex Malheiros
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SUSTENTABILIDADE 

Prefeitura de Aparecida economiza 
R$ 2 milhões usando energia solar 
Em meio à crise hídrica que assola o Brasil, o governo municipal utiliza energia 
fotovoltaica em diversos prédios públicos, reduzindo custos e contribuindo com 
a preservação do meio ambiente

RODRIGO AUGUSTO  - A Prefeitu-
ra de Aparecida de Goiânia, 
que investe em tecnologia 
para tornar a gestão públi-
ca e a cidade cada vez mais 
moderna e eficiente, já colhe 
frutos do ‘Programa Cidade 
Inteligente’ implantado pela 
atual administração. Em 
meio à crise hídrica que as-
sola o Brasil, o governo mu-
nicipal utiliza energia foto-
voltaica em diversos prédios 
públicos, reduzindo custos e 
contribuindo com a preser-
vação do meio ambiente.

Localizada no Brasil cen-
tral, Aparecida possui clima 
tropical semiúmido com 
temperaturas predominan-
temente elevadas durante 
a maior parte do ano. Nos 
meses mais quentes e com 
maior incidência de raios so-
lares, a temperatura na cida-
de chega próximo aos 40°C, 

proporcionando ambiente 
perfeito para captação e utili-
zação de energia limpa.

O complexo da Cidade 
Administrativa Maguito Vile-
la, sede do Poder Executivo 
Municipal, é um exemplo 
de edificação sustentável. O 
prédio de seis andares, que 
abriga diversas secretarias 
municipais, é alimentado 
por energia limpa graças a 
uma usina fotovoltaica que 
transforma os raios solares 
em abundância em ener-
gia elétrica. Um moderno 
sistema de captação per-
mite ainda a reutilização de 
águas das chuvas em ser-
viços de limpeza interna e 
manutenção do jardim da 
Cidade Administrativa.

“Aqui na Cidade Admi-
nistrativa, 95% da energia 
é gerada através das placas 
solares. Apenas os elevado-

res funcionam com a energia 
convencional. Isso represen-
ta economia de R$ 2 milhões 
ao ano em relação ao prédio 
antigo da prefeitura”, aponta 
o prefeito Gustavo Menda-
nha sobre a utilização da tec-
nologia, que também repre-
senta redução de gastos para 
os cofres públicos.

Além da Cidade Admi-
nistrativa, outros dez prédios 
públicos em Aparecida são 
abastecidos com energia so-
lar. São as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s) do Setor dos 
Bandeirantes, Residencial 
Caraíbas, Jardim Riviera, An-
drade Reis, Porto das Pedras, 
Pontal Sul 1, Jardim Olímpi-
co, Madre Germana e ainda 
o Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS) Residencial 
Anhambi. Em breve, outras 
três UBS’s serão contempla-
das com as miniusinas.

O governador do Es-
tado do Tocantins, Mau-
ro Carlesse, participou 
nesta sexta-feira, 8, da 
48ª edição da ABAV Expo 
& Collab, a maior feira 
de negócios de turismo 
da América Latina, em 
Fortaleza-CE. O evento, 
realizado pela Associa-
ção Brasileira de Agên-
cias de Viagens (ABAV), é 
uma referência interna-
cional de negociações de 
um dos setores que mais 
cresce no Brasil.

Recepcionado pelo 
presidente da Agência 
do Desenvolvimento do 
Turismo, Cultura e Eco-
nomia Criativa (Ade-
tuc), Jairo Mariano, que 
acompanha o evento 
desde sua abertura, o go-
vernador Mauro Carlesse 
visitou o estande tocan-
tinense e conversou com 
representantes do trade 
turístico nacional, auto-
ridades, investidores e 
visitantes que pautaram 
o protagonismo do To-
cantins na retomada do 
turismo com segurança, 
após o período crítico da 
pandemia da covid-19. 

O governador Mauro 
Carlesse afirmou que a 
participação do Tocan-
tins abre um leque de 

oportunidades de atra-
ção de investimentos que 
irão fortalecer a retoma-
da das atividades turís-
ticas em todo o Estado. 
“Estamos trabalhando 
de uma forma positiva 
para valorizar os nossos 
atrativos e a nossa cul-
tura. Apresentar nossos 
potenciais nesta feira é 
mostrar o nosso povo, a 
nossa cultura e as nossas 
belezas naturais e bus-
car melhorias para que 
possamos implementar 
ainda mais o turismo no 
nosso Estado”, ressaltou. 

O Tocantins tem sido 
referência na retomada 
consciente da ativida-
de turística com ações 
que tem sido destaque 
em todo o país e que ga-
nharam notoriedade na 
ABAV Expo & Collab, por 

meio do Ministro do Tu-
rismo, Gilson Machado. 
O Estado se destaca pela 
sua pluralidade de des-
tinos e atrativos turísti-
cos ligados ao turismo 
de natureza, ecoturismo, 
pesca esportiva, obser-
vação de aves e turismo 
de experiência.

Com estande pró-
prio de 80m², o Gover-
no do Tocantins apre-
sentou os roteiros e 
atrativos culturais to-
cantinenses, apoiando 
mais de 30 empresas e 
instituições ligadas ao 
trade turístico que par-
ticiparam da ABAV Expo 
& Collab 2021 e utiliza-
ram o espaço para co-
mercialização dos seus 
produtos e serviços.

HENRIQUE LOPES/
GOVERNO DO TOCANTINS 

EXPOSIÇÃO
Governador visita Abav Expo & Collab

EXTRATO DE COMPROMISSO
Espécie: Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Regularização 
Ambiental. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de 
Regularização Ambiental da BR-153/TO/GO, relativo ao trecho de 624,8 km entre 
o entroncamento da BR-060 em Anápolis - GO e o entroncamento com a TO-070 
(Oeste) em Aliança do Tocantins. Partes: Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes - DNIT, representado pelo seu Diretor Geral ANTÔNIO LEITE 
DOS SANTOS FILHO, Concessionária Ecovias do Araguaia S.A., representada 
pelo Diretor Presidente ALBERTO LUIZ LODI e Diretor Superintendente 
CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO, o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, representado pelo seu 
Presidente EDUARDO FORTUNATO BIM e a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, representada pelo seu Diretor Geral RAFAEL VITALE 
RODRIGUES. FUNDAMENTO LEGAL: Portaria Interministerial MMA/MT nº 
288/2013, Portaria MMA 289/2013 e Disposições Transitórias e Finais da Portaria 
Interministerial MMA/MT nº 01 de 04 de novembro de 2020. Data da assinatura: 
08/10/2021. 

CARLOS EDUARDO AUCHEWSKI XISTO  - DIRETOR 
SUPERINTENDENTE.
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Tocado em parceria do GDF com empresa privada, empreendimento terá, 
inicialmente, 131 bikes disponíveis

MOBILIDADE

SAÚDE

5 MIL EMPREGOS

DA REDAÇÃO - Governo do Dis-
trito Federal (GDF) lançou, 
em parceria com a empresa 
Tembici, o novo sistema de 
bicicletas compartilhadas 
que vai operar na capital. A 

cerimônia será realizada às 
10h, na Estação 18, na entra-
da do Parque da Cidade, na 
Via W5, próximo ao Setor de 
Rádio e TV Sul (SRTVS).

Inicialmente, 131 bicicle-

tas estarão disponíveis em 
17 estações localizadas no 
Plano Piloto.

Com informações da 
Secretaria de Transporte 
e Mobilidade

Lançamento do novo sistema 
de bicicletas compartilhadas 

GDF quer transformar UBS do Riacho 
Fundo II em unidade modelo 

Cresce 180% 
número de produtores da avicultura 

Simaria sensualiza em 
vídeo e cita Luísa Sonza para 
rebater haters: “Recado tá dado”

Simaria Mendes não 
leva desaforo para casa! A 
irmã de Simone surgiu só 
de lingerie em um vídeo 
sensual, acompanhado 
da música “Intere$$eira”, 
de Luísa Sonza. Em se-
guida, a cantora compar-
tilhou outro clipe, com 
a mesma trilha sonora, 
ilustrado por imagens 
suas e prints de ofensas 
e xingamentos que cos-
tuma receber nas redes 
sociais.

A mensagem era uma 
resposta aos haters, que 
a chamaram de “forçada”, 
“sem graça” e “puta”, entre 
outras denominações.

“Puta, vagabunda, in-
teresseira / Eu fazendo o 
meu trabalho, escutando 
só besteira / Sem talen-
to, sem graça, forçada / 

Como é me ver com mi-
lhões dizendo que eu não 
valia nada?”, diz parte da 
letra do hit de Luísa.

“Recado tá dado”, 
disparou a sertaneja na 
legenda, ao lado de um 
emoji dando um beijo.

Com o aumento nos 
preços da carne, os ovos 
tornaram-se aliados no 
combate à fome. No Distri-
to Federal, em 2020, foram 
produzidas 26,5 milhões 
de dúzias de ovos. Já em 
nível nacional, a produção 
brasileira de ovos, nesse 
mesmo período, foi de 
53,5 bilhões de unidades, 
com o consumo recorde 
de 251 ovos per capita ao 
ano, segundo dados da 
Associação Brasileira de 
Proteína Animal.

Juntamente com a 
criação voltada para cor-
te, a avicultura representa 
78% do Valor Bruto da Pro-
dução Pecuária do DF e 
gera 5 mil empregos dire-
tos. Hoje, são 91 criadores 
de aves de corte e 174 de 
postura, o que representa 
um aumento de 180% en-
tre 2015 e 2020 no número 
de produtores com siste-
ma semi-intensivo.

Segundo a coorde-
nadora do Programa de 
Avicultura e Suinocultu-
ra da Emater-DF, Camila 
Braz Ribeiral, a empresa 
tem trabalhado ao longo 
dos anos principalmente 
no desenvolvimento de 
sistemas semi-intensivos 
de produção, conhecidos 
também como coloniais 
ou caipiras.

“Esse sistema tem um 
grande potencial para in-
clusão produtiva rural, 

pois não necessita de 
grandes áreas e tem fá-
cil absorção de mão de 
obra familiar, além de de-
mandar menor consumo 
hídrico, sendo uma boa 
alternativa em proprie-
dades que não possuem 
água disponível para bo-
vinocultura, por exem-
plo”, explica a gestora.

“A Emater-DF acom-
panha desde o plane-
jamento da produção, 
elaboração de projetos 
de crédito rural, assistên-
cia técnica na produção 
em relação ao ambiente, 
manejo, alimentação das 
aves, sanidade, ambiên-
cia, e demais aspectos até 
as fases da cadeia de pro-
dução”, detalha Camila.

O DF, acentua a gesto-
ra, é um local promissor 
para a atividade, já que 
tem a presença e articu-
lação entre instituições 
de ensino, pesquisa e 
a extensão rural, o que 
permite melhor desen-
volvimento tecnológico, 
produtivo e econômico. 
“Além disso, temos um 
grande crescimento na 
densidade demográfica 
e um mercado consumi-
dor promissor, com alta 
renda per capita e não 
muito distante das áreas 
rurais”, pontua.

MERCADO
Segundo a Associa-

ção Brasileira de Proteí-
na Animal, 96% dos lares 
brasileiros consomem 
ovos – 47%, diariamen-
te. A produção do país é 
quase toda destinada ao 
mercado interno. Os ovos 
também são matéria-pri-
ma para fabricação de 
vacinas. Também podem 
ser usados na indústria 
farmacêutica. “Na cadeia 
produtiva, há também 
um importante elo: o 
de resíduos de criação”, 
aponta Camila Ribeiral. 
“As penas e o esterco, por 
exemplo, também po-
dem ser aproveitados”, 
diz Camila.

Pessoas interessadas 
em informações ou ajuda 
para iniciar a atividade 
podem procurar os es-
critórios da Emater-DF 
localizados em diversas 
áreas rurais do DF. Nessas 
unidades, há orientação 
de equipes multidisci-
plinares compostas por 
zootecnistas, médicos-
-veterinários, engenhei-
ros-agrônomos, eco-
nomistas domésticas e 
técnicos em agropecuá-
ria, entre outros.

Quer iniciar a ativida-
de ou precisa de orien-
tação? Entre em conta-
to com o escritório da 
Emater-DF mais próxi-
mo de sua propriedade.

COM INFORMAÇÕES 
DA EMATER-DF

Inaugurada no mês 
passado, a Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) do 
Riacho Fundo II é uma 
das maiores estruturas 
da Atenção Primária do 
DF. Tem capacidade para 
receber até dez equipes 
de saúde, o que significa 
entre 35 e 40 mil aten-
dimentos por mês. Com 
toda essa estrutura, o Go-
verno do Distrito Fede-
ral (GDF) também pensa 
em grandes projetos para 
o local, entre estes o de 
transformar a unidade 
em um polo de estudos.

É o que explica o co-
ordenador de Atenção 
Primária do DF, Fer-
nando Erick Damasce-
no: “A UBS 5 do Riacho 
Fundo II será o quinto 
equipamento de saúde 
da região. Ela é uma UBS 
muito grande, com uma 
ampla estrutura física. A 
pretensão é fazer de lá 
um polo de UBS escola, 
com bastante educação. 

Será a UBS mais impor-
tante do território, e va-
mos expandi-la até o fim 
do ano”.

Segundo o gestor, cer-
ca de 60% das UBSs são 
cenários de ensino, e o 
governo pretende quali-
ficar mais esse ambiente, 
que segue diretrizes cur-
riculares das faculdades.  
“Queremos criar polos 
fortes, que serão cenários 
de ensino da graduação, 
da pós-graduação e tam-
bém das residências mé-
dicas”, detalha.

“Essas UBSs maiores, 
com melhores condições, 
acabam influenciando 
melhores práticas. Isso se 
transforma em incenti-
vo aos preceptores – que 
desenvolvem o trabalho 
junto aos estudantes e re-
sidentes – para continua-
rem dentro de uma carrei-
ra acadêmica.  Estimula, 
de modo geral, o desen-
volvimento do serviço”, 
acrescenta Damasceno.

ESTRUTURA DE 
EXCELÊNCIA

Localizada na QS 09, 
conjunto 01, lote 01, a 
nova UBS contou com in-
vestimento de R$ 8,2 mi-
lhões. São consultórios 
e salas que receberam 
mobílias, macas comuns 
e ginecológicas, compu-
tadores, equipamentos 
para avaliação de sinais 
vitais, balança antropo-
métrica e equipamentos 
para nebulização, entre 
outros. A UBS do Riacho 
Fundo II ocupa terreno 
de 9,7 mil m2 quadrados 
e tem área de 2,1 mil m2 
edificados.

“Estive lá há alguns 
dias e fiquei encantado 
com a qualidade da obra”, 
lembra o governador Iba-
neis Rocha. “A quantidade 
de vidro, salas bem-colo-
cadas compõem realmen-
te uma obra de altíssimo 
nível que entregamos à 
população.” DA REDAÇÃO 
COM AG. BRASÍLIA

Divulgação/Emater

Criação de galinhas tem crescido nos sistemas semi-intensivos de produção
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AVISO DE EDITAL
MUNICÍPIO DE NOVO GAMA - GO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021
O MUNICÍPIO DE NOVO GAMA, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ sob o 
n.º 01.629.276/0001-04, com sede na Área Especial Nº 1.000 Centro – Novo 
Gama –GO CEP: 72860-000, Goiás, através de seu Prefeito, CARLOS 
ALVES DOS SANTOS, por intermédio da Comissão Julgadora e de 
Análise, instituídas pelos Decretos nº 611/2021, FAZ SABER que realizará 
Processo Seletivo Simplificado, para contratação temporária para prestação 
de serviço transitório de excepcional interesse público, inscrições do dia 
13/10/2021 ao dia 20/10/2019, no horário das 08:00h às 12:00h e das 
14:00h às 18:00h no prédio da prefeitura Municipal de Novo Gama, 
observadas as disposições previstas na Constituição Federal em seu artigo 
37, inciso IX, as condições estabelecido no edital, bem como a Lei Municipal 
n.º 1.905 de 09 de agosto de 2021.

Novo Gama 08 de outubro de 2021
CARLOS ALVES DOS SANTOS - Prefeito Municipal

ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021

 
A Câmara Municipal de Formosa torna público, para conhecimento dos
interessados,  que  se  encontram  abertas  do  dia  13/10/2021  a
26/10/2021,  as inscrições de profissionais formados em comunicação,
publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para
compor a Subcomissão Técnica a ser constituída nos termos da Lei
Federal  nº  12.232/2010,  para  análise  e  julgamento  das  propostas
técnicas  a  serem apresentadas  em licitação  na  modalidade  Carta
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n°  01/2021,  bem como o  termo de referência  e  breafting  estarão
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RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

TORTA PROTEICA DE ABÓBORA

Doces ou travessu-
ras? A empresária Amélia 
Whitaker ensina como 
fazer uma Torta Proteica 
de Abóbora com muito 
sabor e saudabilidade 
para o Halloween, que é 
comemorado no dia 31 
de outubro.

Um dos ingredien-
tes utilizados na receita 
foi a bebida Original da 
A Tal da Castanha que 
possui lista de ingre-
dientes reduzida, sendo 
feito apenas com amên-
doas de castanha de 
caju e água. O produto 
substitui o leite de ori-
gem animal em todos 
os preparos dentro da 
cozinha. Confira mais 
detalhes abaixo: 

INGREDIENTES
PARA A MASSA:
2 xícaras de grão de 
bico cozido;
2 xícaras de farinha de 
aveia;
2 colheres (sopa) de 
polvilho doce;
2 colheres (sopa) de 
azeite;
1 colher (sopa) de óleo 
de coco; 
1 colher (sopa) de 
gengibre em pó;
1 colher (sopa) de 
cúrcuma em pó;
1 colher (chá) de 
pimenta do reino;
1 pitada de noz-
moscada ralada 

na hora;
Sal a gosto.

PARA O RECHEIO:
1/3 de abóbora cabotiá 
(600g);
1 maço de brócolis 
orgânicos @aboaterra; 
1 peça de tofu orgânico;
1 cebola;
2 dentes de alho;
1 colher (sobremesa) de 
gengibre em pó;
½  xícara de azeitonas 
pretas, sem caroço, 
picadas em pedacinhos
1 copo do leite Original 
@ataldacastanha;
1 colher (sopa) de óleo 
de coco;
2 colheres (sopa) de 
sementes de abóbora;
Sal a gosto.

MODO DE PREPARO

Triture todos os 
ingredientes no 
processador, até virar 
uma massa modelável. 
Ela não deve grudar na 
mão ou esfarelar. Caso 
tenha necessidade, 
acrescente um pouco 
mais de azeite ou 
farinha de aveia. Em 
seguida, modele a 
massa em uma forma 
com fundo removível, 
faça furos no fundo 
com um garfo, e 
leve ao forno pré-
aquecido a 180°C por, 
aproximadamente, 10 
minutos, ou até firmar.
Asse a abóbora com 
casca no forno, corte 
em pedaços e bata 
no liquidificador ou 
processador, juntamente 
com o tofu, o sal e a 

bebida vegetal, até virar 
um creme homogêneo 
(pode deixar com uns 
pedaços maiores). 
Doure a cebola e o alho 
em panela com o óleo 
de coco, o gengibre 
em pó e, em seguida, 
acrescente o brócolis 
cortado em pedacinhos 
com as azeitonas. 
Logo na sequência, 
acrescente o creme 
de abóbora que você 
acaba de bater. Prove, 
ajuste o tempero e, 
então, coloque sobre 
a massa da torta. Você 
pode guardar a torta 
pronta na geladeira 
ou aquecer no forno 
quando for servir. 
Depois que pronta, 
polvilhe as sementes de 
abóbora por cima.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Karina lamenta por Gael 
não ter assistido à sua 
vitória. Nat revela para Duca 
que conseguiu a gravação. 
Delma não aceita que 
Marcelo namore Roberta e 
os dois discutem. Nat de-
scobre que sua gravação 
falhou e se desespera. Jade 
pede que Cobra se aprox-
ime de Lucrécia. Marcelo e 

Delma se entendem e expli-
cam a Pedro e Tomtom que, 
independente de seus no-
vos relacionamentos, sem-
pre serão uma família. Nat 
aconselha Karina a voltar 
para casa, e a menina afir-
ma que só voltará quando 
Gael admitir que ela é uma 
lutadora. Marcelo procura 
Roberta e os dois se beijam. 

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Leopoldina exige que 
Luísa convença Pedro a 
desistir de casá-la. Du-
mas, Gastão e Augusto 
chegam à casa de Luí-
sa. Nicolau alerta Celes-
tina sobre Nino. Lupita 
garante a Batista que 
descobriu como se livrar 
de Lota. Tonico humilha 
Dolores. Dumas revela 
a Teresa, Pedro e Luísa 

que tanto Gastão quanto 
Augusto acreditam que 
desposarão Isabel. Leo-
poldina faz insinuações 
sobre Luísa para Isabel. 
Guebo conta a Samuel 
que beijou Zayla. Toni-
co admira Zayla. Nélio 
elogia Dolores. O bando 
de Jamil e Guebo rouba 
Borges. Pilar é atingida 
por um tiro de Borges.

Dom confronta Sabine e diz 
que ela e Tânia estão traman-
do para separá-lo da família 
biológica. Dom termina o rel-
acionamento com Tânia. Cris-
tóvão se emociona quando 
Madalena o chama para voltar 
a morar com ela. Lourenço rev-
ela ser da Polícia Federal e dá 
voz de prisão a Athaíde, mas 
se depara com o marido de 

Lígia já apreendido por Antônia 
e Domênico. Antônia mostra a 
Athaíde a gravação feita por 
Arlete, que comprova que ele 
foi o mandante da troca do 
laudo do acidente de Mirella. 
Eric acusa Athaíde de ter colo-
cado os documentos em sua 
pasta, e pergunta ao ex-de-
sembargador se ele provocou 
o acidente de Mirella.

Gênesis
Asenate se deses-

pera com a atitude de 
Teruel. Sheshi encontra 
uma caixa misteriosa. 
Neferíades se faz de 
vítima diante de Potifar. 
Asenate não consegue 
se entender com José. 
Sheshi passa por um ap-
erto no palácio. Potifar 

faz uma importante de-
scoberta. José interpreta 
os sonhos de Atarum e 
Shareder. José encon-
tra Abumani e recebe 
uma notícia mortal. At-
arum descobre que foi 
traído e é desmascarado 
pelo faraó. Adja é usada 
como espiã.

Império
Silviano confronta e 

ofende José Alfredo. Ma-
ria Marta defende Silviano 
e Maria Clara questiona a 
mãe. Xênia troca os sapa-
tos de Juliane. Através da 
câmera instalada na sala 
de José Alfredo, Maurílio 
ouve quando o Comen-
dador afirma que o de-
nunciará à polícia. Elivaldo 
e Tuane se reconciliam. 
Maurílio se prepara para 
atirar contra José Alfredo. 

Silviano deixa a mansão. 
Maurílio liga para Marcão. 
Amanda presenteia Ju-
liane com sandálias novas 
e Antoninho permite que a 
sambista as use no desfile. 
Xênia se irrita com o fra-
casso de seu plano. Cora 
ouve a conversa entre 
Maurílio e Marcão e tenta 
alertar José Alfredo que 
ele corre risco de morte, 
mas o Comendador não 
lhe dá atenção. 

O bêbado no bar tomando sua cachaça 
pede ao dono do bar:

– Ô moço, coloque aí um disco nessa 
máquina de música pra animar o bar! 

O dono do bar explica:
– Não posso, é que meu pai morreu ontem! 
E o bêbado questiona:
– E ele levou o disco junto?

TEIXEIRA MENDES CONTA
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ESOA
ELEMENTARES
HIPOCONDRIA

SNAAAL
HEATABSINTO

BULASPAJE
VDISTALM

VIBORADAD
USURAMIAMI

CARRANJOS
OCAINUT

ANOSPSDIA
ATRITOASAN

INCOLORSC
EPEAVAI

HERMENEUTICA

Básicos; 
essenciais

Doca (?),
instala-
ção de

estaleiros

Balneário
turístico
do Sul da

Bahia

Metal
resistente
à corrosão
(símbolo)

(?)-peixe,
planta de
ação ex-

pectorante

Clínica
de ree-
ducação
alimentar

Precede
o após-

trofo, em
italiano

Licor su-
postamen-
te aluci-
nógeno

Mamífero
que apre-
cia frutos

e mel

Que se
encontra
longe do
centro

Potifar, 
em relação

a José
(Bíblia)

Cidade da
Ocean

Drive, na
Flórida 

(?) 
florais,
enfeites 

de mesas

Cinco (?):
um lustro

Causa 
de aler-
gias na

primavera
Extremida-
de superior
do mastro

(Mar.)
Metá-
fora da

proteção
materna

Dirime
dúvidas 

do cliente
(sigla) 

É atenua-
do pelo
lubri-

ficante

Estudo
interpre-

tativo 
das leis

Tecla à
direita do 

"n", no
teclado

Batalha da
Guerra do
Paraguai

(Hist.)

1.440
minutos

Festa
literária

Álbum de
Marisa
Monte

Papai, em inglês 
Hospe-

daria, em
inglês

Nativo
africano
Feiticeiro
indígena

Modalidade atlética
em que se destacou

Maurren Maggi

Pintor impressionista
brasileiro de 

"Moça no Trigal"
Fábrica de carros

Mania de
doença

Calor, em
inglês

Carta
pontifícia
Pessoa 

má (fig.)

"Time", 
em GMT

Prefixo de 
"uníssono"

Desprovi-
do de cor
O "sim"
lacônico

Juro exor-
bitante

Ocidente
(abrev.)

Dígrafo de
"nascer"
Vitamina
(abrev.)

Escanteio
(ing. fut.)
Advérbio

latino

3/dad — inn — sic. 4/heat. 6/córner — distal.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Não queria ser 
apenas um de 

muitos, mas sim, 
um a mais de uns 

poucos mais.

Existem alguns 
embates que vêm 
solicitando de você 
autoestima e cons-

ciência do seu potencial. Não 
permita que orgulho ou postu-
ras arrogantes o tirem do ca-
minho certo. Faça o que está 
vibrando em seu coração com 
os filhos e no campo amoroso.

Esteja aberto e 
desperto para as 
mudanças que 
cercam a família 

ou o imóvel. O céu deixa em 
destaque as responsabilida-
des e exige de você uma nova 
performance e posturas. O lar 
e as relações em família pas-
sam por reparos necessários.

Hoje, é preciso ter 
atenção redobrada 
no trânsito e tam-

bém na forma de se relacionar 
com pessoas do seu convívio. 
As palavras vêm para trazer im-
pactos de mudanças e podem 
chegar por meio de notícias ou 
simplesmente da necessidade de 
se afastar de algumas pessoas.

É essencial ava-
liar os movimen-
tos financeiros, 

com foco em investimentos e 
em bens materiais. A vida exige 
de você flexibilidade e com-
preensão das renovações que 
são vitais para desenvolver os 
projetos. É preciso trabalhar 
uma nova consciência.

A fase exige ma-
turidade para inte-
ragir com as deci-

sões. Não resista às mudanças 
e busque analisar com sabe-
doria as responsabilidades que 
devem ser mantidas e aquelas 
que devem ser descartadas. 
Seja hábil para se relacionar 
com uma pessoa importante.

A rotina e as si-
tuações pelas 
quais você vem 

passando no trabalho não es-
tão sob seu controle. A expe-
riência o deixa desconfortável, 
porém, se for flexível, consegui-
rá tomar decisões poderosas 
com o objetivo de superar os 
obstáculos e os impedimentos.

Os amigos po-
dem estar pas-
sando por uma 

nova fase e naturalmente po-
dem acontecer cortes e afas-
tamentos. O mesmo pode 
ser sentido com atividades 
envolvendo um projeto. É 
preciso colocar em prática 
uma ação comprometida.

Os amigos podem 
estar passando 
por uma nova 

fase e naturalmente podem 
acontecer cortes e afas-
tamentos. O mesmo pode 
ser sentido com atividades 
envolvendo um projeto. É 
preciso colocar em prática 
uma ação comprometida.

Um estudo ou 
uma nova forma 
de enxergar a vida 

exige de você novas con-
dutas. É preciso colocar em 
prática crenças que possi-
bilitem o seu progresso e o 
seu crescimento. Por isso 
seja flexível com pessoas e 
situações que o cercam.

As responsabi-
lidades finan-
ceiras ficam em 

destaque e exigem de você 
uma nova conduta e outras 
maneiras de conseguir solu-
ções. Busque entender como 
pode compor os recursos 
compartilhados de uma for-
ma mais ordeira e justa.

As exigências tra-
zidas por uma 
pessoa importante 
ficam em destaque. 

Você vai sentir a necessidade 
de se posicionar. Isso é bom 
e necessário, contudo busque 
compreender as nuances para 
que possa desapegar de situa-
ções que não cabem a você.

As responsabilida-
des no trabalho fi-
cam em destaque e 

exigem mais de você. É preci-
so dar atenção a imprevistos, 
principalmente com colabora-
dores, clientes e prestadores 
de serviço. É um dia agitado 
e os compromissos devem 
ser avaliados e priorizados.33

Jim DavisGarfield


