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“Verdades Secretas 2” é 
“obscena, viciante, violenta e 
não recomendada”

SERVIÇOS PÚBLICOS

Sistema é vencedor da Categoria Administração Direta. Desenvolvido 
pela equipe do Setor de Tecnologia da Informação, programa contempla 
conhecimentos científicos de big data, inteligência artificial e mineração de 
dados integrados. Ao todo, são 95 serviços digitais ofertados pelo Estado na 
plataforma web. Meta é duplicar este número nos próximos seis meses

Plataforma Expresso vence Prêmio 
CIO Destaque Setor Público 2021

Sedi

Subsecretário Rodrigo Michel recebe o Prêmio CIO Destaque Setor Público 2021, na categoria Administração 
Direta, em Foz do Iguaçu (PR): plataforma que oferece serviços digitais ao cidadão goiano, o Expresso obteve 
reconhecimento nacional

TOCANTINS 

“Manteremos os compromissos com os 
servidores e com o equilíbrio fiscal do Estado”
Washington Luiz/Governo do Tocantins

O governador Wanderlei Barbosa destacou que dará continuidade a todos os projetos em andamento
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Sistema é vencedor da Categoria Administração Direta. Desenvolvido 
pela equipe do Setor de Tecnologia da Informação, programa contempla 
conhecimentos científicos de big data, inteligência artificial e mineração de 
dados integrados. Ao todo, são 95 serviços digitais ofertados pelo Estado na 
plataforma web. Meta é duplicar este número nos próximos seis meses

Plataforma Expresso vence Prêmio 
CIO Destaque Setor Público 2021

“Manteremos os compromissos com os 
servidores e com o equilíbrio fiscal do Estado”

DA REDAÇÃO COM SEDI/GO  - 
Plataforma que oferece 
serviços digitais ao cidadão 
goiano, o Expresso obteve 
reconhecimento nacional 
no último sábado (16). O 
Prêmio CIO Destaque Setor 
Público 2021, na catego-
ria Administração Direta, 
iniciativa da 4Network | IT-
4CIO, foi entregue ao sub-
secretário de Tecnologia da 
Informação da Secretaria 
de Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), Rodrigo Mi-
chel de Moraes, em Foz do 
Iguaçu (PR).

Na avaliação do governa-
dor Ronaldo Caiado, Goiás 
deixou ser um Estado ana-
lógico ao oferecer a digita-
lização dos serviços. “O Ex-
presso representa o perfil de 
nosso governo, a digitaliza-
ção, o menor tempo de ação 
e a melhora da qualidade de 
vida das pessoas” afirma. 
“Isso é reflexo de uma gestão 
voltada para o desenvolvi-
mento econômico e social 
da nossa gente”, emenda.

“Esse é o resultado do 
trabalho de todo o time de TI 
do Estado. O projeto vence-
dor mostra o compromisso 
do Governo de Goiás com 
a transformação digital. Foi 
necessário utilizar toda a tec-
nologia de ponta, como big 
data, inteligência artificial 
e mineração de dados inte-
grados no sistema Expresso, 
para vencermos o prêmio”, 
afirma o secretário Marcio 
Cesar Pereira.

O Prêmio CIO Destaque 
é realizado desde 2007 pela 
4Network, empresa de Curi-
tiba (PR), especializada no 
relacionamento entre pesso-
as, especialmente da área de 
tecnologia da informação. É 
considerada uma das mais 
importantes empresas de 
network da América Latina.

O secretário-geral de 
Governo, Adriano da Rocha 
Lima, parabenizou o subse-
cretário Rodrigo Michel, e 
em seu nome, toda a equipe 
de Tecnologia da Informação 
que atuou conjuntamente 
para tornar a plataforma Ex-
presso uma realidade. 

FASES
A premiação no Setor Pú-

blico, em 2021, foi realizada 
em duas fases. No início do 
ano, executivos de TI ligados 
a órgãos governamentais ins-
creveram seus projetos. Em 

votação no site, foram esco-
lhidos cinco finalistas. 

No dia 16 de outubro, 
durante encontro em Foz 
do Iguaçu (PR), os cinco fi-
nalistas apresentaram seus 
projetos. Os participantes, 
em votação livre, escolhe-
ram o vencedor. Aproxima-
damente 200 executivos vo-
taram nos projetos que se 
destacam pela liderança e 
inovação. “É um reconheci-
mento da comunidade de TI 
de todo o Brasil”, destaca o 
subsecretário de TI Rodrigo 
Michel de Moraes. 

A plataforma Expresso 
tem coordenação da Secre-
taria-Geral da Governadoria 
(SGG), e foi desenvolvida por 
meio de ação conjunta e in-
tegrada entre as Secretarias 
da Administração (Sead) e 
Desenvolvimento e Inova-
ção (Sedi), em parceria com 
a Casa Civil.

DADOS DO MINISTÉRIO DA ECONO-
MIA MOSTRAM QUE A CORRENTE DE 
COMÉRCIO ENTRE BRASIL E PORTU-
GAL ESTÁ EM ALTA, APESAR DOS EFEI-
TOS PROVOCADOS PELA PANDEMIA DE 
CORONAVÍRUS (COVID-19), tendo 
aumentado 41,4% no pri-
meiro semestre deste ano em 
comparação com o mesmo 
período de 2020. O aumento 
foi puxado pelas exportações 
brasileiras de óleos combus-
tíveis e soja e pelas exporta-
ções portuguesas de azeites e 
componentes de aeronaves, 
de acordo com estatísticas 
reunidas pela Federação das 
Câmaras Portuguesas de Co-
mércio no Brasil em parceria 
com a Câm ara Brasil-Portu-
gal no Ceará.

As transações entre Bra-

Brasil-Portugal: comércio em alta

Artigo

n Liana Lourenço 

Cesar Pereira.

sil e Portugal representaram 
no ano passado 0,78% dos 
negócios internacionais 
brasileiros. Nesse contexto, 
o Brasil vende mais do que 
compra. Desde 2018, houve 
crescimento das exportações 
para Portugal e uma progres-
siva redução das exporta-
ções portuguesas, mas, no 
primeiro trimestre de 2021, 
os números foram inferiores 
aos registrados no mesmo 
período de 2020. Apesar dis-
so, os volumes somados do 
comércio entre os dois países 
permanecem superiores aos 
registrados em 2019.

Portugal está na 32ª posi-
ção na lista de maiores parcei-
ros comerciais do Brasil por 
volumes de exportações bra-
sileiras. Por sua vez, Portugal 
ocupa o 39º lugar no ranking 
de países fornecedor para o 
Brasil. Entre 2014 e 2019, se-
gundo dados do Ministério 
da Economia, registraram-se 

variações acentuadas na cor-
rente de comércio. Em 2019, 
o intercâmbio comercial foi 
de US$ 1,92 bilhão, com ex-
portações no montante de 
US$ 1,16 bilhão, represen-
tando queda de 19,9% em 
relação a 2018. Desse modo, 
o Brasil tornou-se o 13º país 
de origem das importaç&o-
til de;es de Portugal e 10º 
país de destino das expor-
tações portuguesas.

As exportações brasileiras 
são, sobretudo, de produtos 
ligados ao setor extrativista, 
representando 62% de todos 
os produtos adquiridos por 
Portugal no primeiro trimes-
tre deste ano. A pauta das 
importações portuguesas 
provenientes do Brasil tam-
bém é composta por bens in-
dustriais (19%) e produtos do 
agronegócio (19%). Já as ex-
portações portuguesas para 
o Brasil são basicamente de 
produtos industrializados.

O Brasil vende, sobretudo, 
óleos minerais e as exporta-
ções portuguesas para o Brasil 
são lideradas por óleos vege-
tais. Entretanto, os volumes 
transacionados no primeiro 
trimestre para esses dois itens 
são expressivamente inferio-
res aos transacionados no 
mesmo período do ano passa-
do. Os destaques positivos do 
período são, pelo lado brasilei-
ro, a soja que cresceu e repre-
senta quase 11% da pauta de 
exportações brasileiras para 
Portugal. Do lado português, 
destaque vai para as bebidas 
e pescados, que cresceram no 
mesmo período.

O saldo da balança co-
mercial de mercadorias do 
Brasil foi positivo ao longo 
dos últimos cinco anos, che-
gando a 44,6 bilhões de euros 
em 2020, com evolução das 
importações e das expor-
tações no período de 2016 
a 2019, registrando queda 

apenas em 2020. O ritmo das 
exportações, que aumentou 
entre 2016 e 2018, desacele-
rou desde então.

O Brasil é hoje um dos 
principais provedores de ma-
térias-primas e bens inter-
mediários para a indústria 
portuguesa. Com isso, alte-
ra-se o perfil das exportações 
brasileiras: produtos como 
o café, a madeira, o açúcar, 
o couro e o cacau, que eram 
dominantes no passado, vêm 
cedendo espaço a outros 
commodities como petróleo, 
soja, minério de ferro e milho.  
Em volumes mais modestos, 
registram-se também vendas 
de alimentos, frutas tropicais, 
mobiliário, material elétrico, 
artigos de couro e eletrônicos.

É de se ressaltar o inter-
câmbio no segmento aero-
náutico, em que se registram 
vendas de aeronaves comple-
tas e compras por firmas bra-
sileiras de peças, acessórios e 

componentes. Mas aqui de-
ve-se lembrar que a Embra-
er possui, desde 2012, duas 
fábricas de componentes em 
Portugal: uma em Évora, a 
135 quilômetros de Lisboa, 
que produz peças metálicas 
e materiais compostos; e, em 
Alverca, perto de Lisboa, con-
trola desde 2004, com 65% 
de participação, a Oficinas 
Gerais de Material Aeronáu-
tico (Ogma), a empresa aero-
náutica mais tradicional de 
Portugal, fundada em 1918.

LIANA LOURENÇO MARTINELLI, 
ADVOGADA, PÓS-GRADUADA EM 
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Sedi

Subsecretário Rodrigo Michel recebe o Prêmio CIO 
Destaque Setor Público 2021, na categoria Administração 
Direta, em Foz do Iguaçu (PR): plataforma que oferece 
serviços digitais ao cidadão goiano, o Expresso obteve 
reconhecimento nacional

“A minha cabeça está 
focada em trabalhar para 
manter nosso compromisso 
com o funcionalismo públi-
co, com o equilíbrio fiscal e 
com o nosso dever de aten-
der bem a população, por-
que foi para isso que fomos 
eleitos”, afirmou o governa-
dor do Estado do Tocantins, 
em exercício, Wanderlei Bar-
bosa, na manhã desta quin-
ta-feira, 21, durante coletiva 
de imprensa realizada no 
Palácio Araguaia. 

Além do compromisso 
com os servidores, o gover-
nador Wanderlei Barbosa 
destacou que também dará 
continuidade a projetos 
importantes para a popu-
lação tocantinense, como o 
Tocando em Frente. “As po-
líticas em execução foram 
pensadas por uma equipe 
técnica competente, os pro-
jetos que estão em anda-
mento, como o Tocando em 
Frente, serão mantidos. Nós 
continuaremos a prestar um 
serviço relevante, porque foi 
esse compromisso que as-
sumi quando fui eleito, o de 
fazer o melhor para o Estado, 
independentemente do mo-
mento”, frisou.

Com o programa To-
cando em Frente, todos os 
139 municípios estão sendo 
beneficiados. Até o final de 
2022, os investimentos serão 
de mais de R$ 2,9 bilhões. Já 
foram contemplados com 
Ordens de Serviços para in-
fraestrutura das vias urba-
nas, 20 municípios da região 
sul do Tocantins.

Outro exemplo de im-
portante programa do Go-
verno do Tocantins, é o TO 
Mais Jovem, que via inserir 
mais de 5 mil jovens, de 16 
a 21 anos, no mercado de 

trabalho por meio de ativi-
dades laborais exercidas nos 
órgãos que compõem a Ad-
ministração Direta e Indireta 
da Gestão Estadual. 

“Todos os projetos do Go-
verno têm um planejamento 
e, dentro desse planejamen-
to, nós colocaremos em prá-
tica esse projeto do TO Mais 
Jovem, como também conti-
nuaremos com a compra de 
cestas básicas, kit de alimen-
tos para os alunos da rede es-
tadual de ensino, kits rurais 
com o Ruraltins [Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Tocantins] e tudo aquilo 
que pudermos fazer para a 
população nesse momento 
de crise causado pela pande-
mia, nós faremos”, enfatizou 
o governador em exercício, 
Wanderlei Barbosa. 

SEGURANÇA JURÍDICA
Durante a coletiva de 

imprensa, o Governador 
em exercício ressaltou que 
segurança jurídica é uma 
marca da Gestão e que o 
Governo está empenhado 
em mantê-la. “Os convênios 
que estavam em atraso nós 
recuperamos para poder 
fazer novos investimentos, 
como por exemplo em ro-

dovias, que são importan-
tes para o escoamento das 
nossas produções. Este é um 
Governo de realizações e eu 
farei, junto com secretários 
e deputados, uma discussão 
ampla sobre todos os setores 
que nós precisamos crescer”, 
reforçou o Governador. 

Uma política fiscal de 
austeridade, com respeito 
ao empresário, também foi 
citada pelo governador em 
exercício, Wanderlei Barbo-
sa, como ações que farão 
parte da sua Gestão durante 
o tempo em que estiver no 
Governo. “Nós queremos 
constituir um ambiente sau-
dável para o desenvolvimen-
to dos setores produtivos, 
mas ainda temos muita coi-
sa para fazer”, afirmou.

Sobre o funcionalismo 
público, o governador em 
exercício, Wanderlei Barbo-
sa, frisou que a agenda em 
curso também será segui-
da. “Os servidores públicos 
podem ficar tranquilos que 
nós também manteremos 
a agenda de trabalho de re-
cuperação das suas carreiras 
que foram reprimidas por 
conta da pandemia”, finali-
zou. DA REDAÇÃO COM LAIANE 
VILANOVA/GOV. DO TOCANTINS

Washington Luiz/Governo do Tocantins

O governador Wanderlei Barbosa destacou que dará 
continuidade a todos os projetos em andamento
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Dois tempos
1. O Flamboyant Shopping Center, que é o pri-

meiro shopping de Goiás e o 12º a inaugurar no País, 
completou 40 anos de fundação, no dia 16 de outubro. 
Com a proposta de celebrar a data com seus clientes, o 
centro de compras vai sortear R$ 1 milhão em cartões 
vales-compra, exclusivo para suas lojas físicas, numa 
megacampanha que teve início dia 16 deste mês. Con-
templando quatro fases no período de um ano, 25 clien-
tes serão presenteados com um cartão vale-compras, 
no valor de R$ 40 mil reais cada.

2. Empregando comodidade, a troca de notas fiscais 
será totalmente digital, por meio do aplicativo do Flam-
boyant Shopping, disponível no App Store ou Google 
Play. basta que o cliente se cadastre no novo App, pre-
encha corretamente seus dados, lance suas notas fiscais 
no período de trocas de cada campanha, e ao chegar ao 
valor de R$ 500 reais em compras nas lojas físicas ade-
rentes à promoção, receberá um número de sorte para 
concorrer, com resultado a considerar pelo extração da 
Loteria Federal com datas previstas em regulamento.   

Leia para uma Criança
O Itaú Social está com as inscrições para o edital 

‘Leia para uma Criança’, que selecionará os livros infan-
tis de literatura que farão parte da campanha nacional 
de incentivo à leitura em 2022. O programa selecionará 
exclusivamente livros que representem questões dos 
universos culturais negros e indígenas. Editoras de todo 
o País podem submeter até cinco títulos, até às 18h do 
dia 29 de outubro, pelo site: (itausocial.org.br/editais), 
exceto as contempladas no último edital

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O chá 
verde é um analgésico 
natural.
n SELO DE 
ACREDITAÇÃO - Mais 
uma vez, o Hospital 
Estadual de Santa 
Helena conquistou o 
selo de acreditação 
ONA (Organização 
Nacional de Creditação). 
A certificação vale por 
dois anos e significa que 
a unidade atende todos 
os critérios relacionados 
à segurança do paciente 
estabelecidos pela 
instituição.
n EVENTOS NOS 
MUNICÍPIOS - A 
Goiás Turismo lançou 
edital para a retomada 
dos eventos nos 
municípios, no valor de 
R$ 2,5 milhões e está 
recebendo propostas 
das prefeituras desde o 
dia 20, no   de R$ 200 
mil por projeto. São três 
eixos temáticos: turismo  
de negócios e eventos, 
turismo de esporte e 
aventura e eventos 
gastronômicos.

n ANIVERSARIANTE DO 
DIA – Neste sábado, 23 
de outubro, a querida 
professora universitária 
Jane Sarques celebra 
mais uma primavera. 
Querida como ela só 
e com uma agenda 
repleta de amigos, 
seus telefones e redes 
sociais devem se 
entupir de mensagens 
de felicitações, além 
de receber os afagos 
da família. Desejamos 
que este dia traga-lhe  
agradáveis surpresas, 
felizes acontecimentos 
e muitas alegrias! 
Parabéns!

EM PROL 
DA CAUSA 
A atriz Carla 
Diaz é a nova 
embaixadora 
do McDia Feliz 
2021, uma 
das principais 
campanhas 
do País em 
arrecadação 
de fundos 
para causas 
infantojuvenis. 
O McDia Feliz 
acontece 
neste sábado, 
dia 23 de 
outubro, nos restaurantes do McDonald’s, do País. 
Para conferir as opções de kits com até oito tíquetes, 
acesse o site www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

Divulgação

GAROTOS PROPAGANDA 
O cantor Bruno e o filho Enzo são as estrelas da nova 
promoção Casa + carro e Play no Refreskant que 
vai sortear, uma casa, um carro zero quilômetro, três 
Playstation 5, além de 20 Kits Gamers, 20 Alexas e mais 
500 prêmios para ganhar na hora. A ação, que segue 
até março de 2022, tem forte apelo nas redes sociais, 
com o apoio de influencers e  nos pontos de venda

Divulgação

Divulgação

Ruby Rose denuncia abusos e 
acidentes graves nas gravações da série

A atriz Ruby Rose, que 
interpretava Kate Kane, A 
Batwoman, revelou em suas 
redes sociais o motivo de 
ter deixado a série. Segundo 
ela, houve abusos, acidentes 
graves e até morte de dub-
lês nas gravações, além de 
negligência por parte dos 
estúdios DC. Ruby foi subs-
tituída pela atriz Javicia Les-
lie na sgeunda temporada.

"Isso foi diagnosticado 
anos atrás no set, mas se eu 
fizesse um raio-x, 'nós não 
terminaríamos o dia'. Eu co-
mecei a documentar isso. Me 
diga o que você quer que eu 
compartilhe, o pescoço que-
brado, as costelas quebradas 
ou tumor?'', escreveu a atriz 
ao mostrar imagens dos exa-
mes no Instagram.

Ruby relata que foi vetada 
pela produção de participar 
de edições da premiação 
San Diego Comic Con. Em 
outra edição, foi obrigada a 
gravar um vídeo e explicar 
sua ausência, escondendo 
com maquiagem as cicatri-
zes para não deixar o público 
perceber que havia sofrido 
acidentes no set.

A atriz disse que o pre-
sidente da Warner Bros TV, 
Peter Roth, abusava de mu-

lheres ao pedir que elas pas-
sassem suas calças enquanto 
ele ainda as vestia. Ela ainda 
conta que sofreu uma lesão 
no pescoço, teve que passar 
por uma cirurgia e precisou 
voltar aos bastidores apenas 
dez dias depois.

"Dez dias ou todo mun-
do seria demitido e eu de-
cepcionaria todos porque 
Peter Roth disse que não 
iria escalar outra pessoa e o 
estúdio perderia milhões", 
emendou ela.

A ex-intérprete de Batwo-
man revelou que os acidentes 
que ocorriam nas gravações 
eram tão perigosos que um 
colega teve queimadura de 
terceiro grau por todo corpo.

"Eu fui a única a enviar 
flores e cartões, e então ti-
vemos que fazer uma cena 

de sexo sem nos darem um 
minuto para processar isso. 
Nós perdemos ainda dois 
dublês e eu cortei meu rosto 
tão perto do olho que quase 
fiquei cega", disse.

"Uma mulher foi deixada 
tetraplégica e eles tentaram 
culpá-la por estar no telefone"

Nenhum dos acusados se 
pronunciou sobre os casos.

"Então, meus amados fãs, 
parem de me perguntar se 
voltarei um dia para aquela 
série horrível. Eu não volto 
nem por qualquer quantia 
em dinheiro ou se colocarem 
uma arma na minha cabeça. 
Eles destruíram Kate Kane 
[seu personagem] e arruina-
ram a 'Batwoman'. Ameaças, 
táticas de bullying ou chan-
tagem não vão me parar", 
finalizou Ruby Rose.

“Verdades Secretas 2” é “obscena, 
viciante, violenta e não recomendada”

Você está pronto para 
mergulhar nos mistérios da 
segunda temporada de “Ver-
dades Secretas”? A novela de 
50 capítulos entra no ar na 
Globoplay no próximo dia 20 
com a promessa de prender 
o espectador a cada minuto. 
A história é protagonizada 
por Agatha Moreira, Camila 
Queiroz e Romulo Estrela.

No novo vídeo com ima-
gens inéditas compartilha-
do pela TV Globo nas redes 
sociais a emissora faz avisos 
sobre a trama. “Obscena, vi-
ciante, violenta, vingativa e 
não recomendada”, aparece 
no vídeo.

O primeiro episódio da 
nova temporada chega aber-
to a não assinantes e em se-
guida da exibição os outros 
9 do primeiro bloco serão 
liberados. Eles serão dispo-
nibilizados de 10 em 10 até 
meados de dezembro.

A temporada começa 
contando que Arlete, a An-
gel (Camila Queiroz), perde 
o marido Guilherme (Gabriel 
Leone) em um estranho aci-
dente de carro, o que aparece 
no teaser divulgado há algu-

mas semanas. Após o veículo 
cair de uma ribanceira, ela 
consegue sair com o filho 
pouco antes dele explodir.

Em paralelo, cenas mos-
tram como Giovanna (Aga-
tha Moreira) seguiu após a 
morte do pai, Alex (Rodrigo 
Lombardi), que nunca teve o 
corpo encontrado. Montada 
no desejo de vingança, a pa-
tricinha busca a ex-modelo e 
se esforça para colocar nela a 
culpa da morte de Guilherme 
e de seu pai.

Riquíssima, ela contrata o 
investigador particular Cris-

tiano (Romulo Estrela). Só 
que para além da investiga-
ção, começa a se desenrolar 
uma trama sexual a três. O 
profissional se envolve com 
a cliente e a investigada de 
forma paralela.

Com muitas dificuldades 
financeiras e um filho para 
criar, Angel decide voltar para 
a moda e a prostituição. Ao 
descobrir que o herdeiro tem 
uma doença grave e saber o 
preço do tratamento, ela se 
dispõe a tudo, até ultrapassar 
todos os limites do chamado 
“book rosa”.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Mercado e Marketing
SEMIJOIAS - A 3 Elas Petit é nova linha de acessórios da 3 Elas Semijoias com peças selecionadas especialmente 
para o público infantojuvenil. A coleção traz brincos, anéis, pulseiras e colares delicados, coloridos e com design fino e 
leve para as meninas. A nova coleção Petit já está disponível na loja. Localizado na Galeria Marfim, no Setor Oeste, a 
3 Elas Semijoias, funciona das 09h às 18h, de segunda à sexta, e das 09h às 13h, aos sábados. Além do atendimento 
presencial, oferece a opção de comprar online, por meio do link https://linktr.ee/3elas, com entrega em todo o Brasil.

Dois loucos estão sentados 
na rua, quando um olha 

pro céu e diz:
– Olha lá o avião do presidente. 
O outro questiona:
– Esse não é o avião do presidente. Se fosse, 
teria uma moto na frente e outra atrás

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Empreendimentos da W.A.M  
se destacam em vários 
pontos do País
POUSADAS, HOTÉIS, 
PARQUES E RESORTS - À 
margem da Praia do Mutá, 
em Porto Seguro, está o 
Ondas Praia Resort, o primeiro 
empreendimento da WAM 
Hotéis 100% All Inclusive, 
unindo agilidade aliada ao 
conforto. No interior de São Paulo, apostando num conceito intimista está a pousada Là-Bas, com todos os flats 
oferecendo vista para um vale repleto de natureza. O Là-Bas fica há 800 metros do centro turístico de Campos 
do Jordão. Em parceria com o Grupo Pedra da Ilha, o Solar Pedra da Ilha, na cidade de Penha exibe conforto 
e serviços de qualidade para quem deseja visitar o Beto Carrero World, somada à proximidade do parque, o 
empreendimento garante também acesso facilitado a 19 praias na cidade. Reconhecido como o maior resort da 
região dos lagos fluminense, o Búzios Beach Resort, situado a 164 km da capital carioca e a 24 km de Cabo Frio é 
um empreendimento que se destaca, além dos demais localizados em Caldas Novas, sendo eles: Praias do Lago 
Eco Resort, Prive Thermas Hotel, Prive Atrium Thermas Residence Service, Prive Boulevard Suite Hotel, Prive Marina 
Flat &amp; Náutica, Prive Riviera Park Hotel, Prive Ilhas do Lago Eco Resort e Prive Alta Vista Thermas Resort.

Seara aposta na pimenta com uma 
nova linha de edição limitada
SEARA SUPER PICANTE - A Seara 
está com uma nova linha de edição 
limitada, a Seara Super Picante. Com 
seis deliciosas opções, a Seara foi 
buscar as melhores pimentas do 
mundo para criar pratos com picância 
especial, com sabor e a suculência 
característicos da marca. A linha passa 
a ser uma nova opção no segmento 
de pratos prontos congelados, 
empanados e salsicha. Cada receita 
foi criada cuidadosamente para 
harmonizar com uma pimenta específica: Lasanha Bolognesa com Jalapeño, Mac & Cheese Calabresa 
com Jalapeño, Pizza Calabresa com Jalapeño, Iscas de frango com Mix de Pimentas, Burrito TexMex 
com Chilli e Salsicha Chipotle Dog surpreendem com pimentas originárias do México, Brasil, África e 
continente indiano. @searabrasil, #superpicante https://www.seara.com.br/produtos/super-picante

Shopping Mini Moda completa 
8 anos e passa por retrofit
EXCLUSIVO PARA MARCAS 
INFANTOJUVENIL - Do Grupo Mega 
Moda, o Mini Moda, shopping com lojas 
especializadas em moda de recém-
nascido a infantojuvenil, completou 
oito anos como o principal ponto de 
encontro de atacadistas de todo o Brasil 
que investem no segmento. Localizado 
na Região da 44, o espaço passou 
por um retrofit e está de cara nova 
para oferecer mais conforto. O Mini 
Moda está no radar de compradores 
atacadistas de Minas Gerais (35%), 
São Paulo (22%), Paraná (12%) e Bahia 
(6%), segundo levantamento recente 
feito pelo Mega Moda.

Fotos: Divulgação/Ilustração

Não há exibição. 
Malhação “Sonhos”

resumo de novelas

Nos Tempos do Imperador

Reality Show

Pega Pega

Império

Isabel questiona a 
declaração de Gastão. 
Zayla termina o namoro 
com Guebo. Tonico de-
sconfia das intenções 
de Zayla ao se aproxi-
mar de Dolores. Gastão 
afirma a Luísa que, se 
Isabel não o escolher, 
não se casará com Leo-
poldina. Bernardinho se 
desespera ao saber que 
o suposto navio em que 
Batista estava afundou. 

Batista pensa em deixar 
que Lota pense que es-
tá morto. Pedro planeja 
uma forma de continuar 
seu romance com Luísa 
após o casamento das 
princesas. Guebo aler-
ta Samuel sobre Zay-
la. Zayla descobre que 
Samuel é acusado de 
assassinar o pai de Toni-
co. Zayla comemora sua 
descoberta, e Madame 
Lambert se preocupa

Wanderley não aceita o 
dinheiro que Malagueta 
lhe oferece para ficar em 
silêncio. Dom avisa a Eric 
que Bebeth foi a Genebra 
se encontrar com Sabine. 
Xavier e Jefferson param 
na estrada por causa de 
um acidente e avisam ao 
policial que a mala que 
estava no carro aciden-
tado faz parte do roubo 
do Carioca Palace. Pe-
drinho revela a Antônia e 

a Domênico que Timóteo 
o roubou no passado, e 
os surpreende ao contar 
que o ex-doleiro tem um 
filho. Maria Pia conta a 
Malagueta que Timóteo 
morreu no mesmo aci-
dente em que acharam a 
mala que roubou de Pe-
drinho. Sandra Helena, 
Agnaldo e Júlio descon-
fiam de que Malagueta 
estava ligado a Timóteo. 
Arlete é atropelada.

Raul Gil - Raul Gil 
com seu bom humor e 
irreverência inova com 
as revelações da músi-
ca brasileira no concur-
so Jovens Talentos, a 
polêmica do Pra Quem 
Você tira o Chapéu? e os 
talentos da molecada.
A Fantástica Máquina 
de Sonhos - Depois de 
descobrirem que a tele-
dramaturgia está parada, 
e talvez nunca mais volte 

a produzir novelas, Naty, 
Joca, Beto e Luna entram 
nos estúdios do SBT com 
uma missão: achar a lâm-
pada mágica e fazer com 
que a Máquina de Son-
hos volte a funcionar.
Bake off Brasil - A Cereja 
do Bolo -  Os momentos 
marcantes, os resultados 
mais surpreendentes, os 
truques culinários e os bas-
tidores das receitas da ten-
da mais doce do Brasil.

Começa a entrevista de 
Silviano para Téo. Maurílio 
é repreendido por todos 
os funcionários da joalhe-
ria Império e promete vin-
gança. Magnólia e Severo 
se desesperam ao ver que 
gastaram todo o dinheiro. 
Maria Marta conversa com 
José Alfredo sobre o dia-
mante cor-de-rosa. José 
Alfredo conversa com José 
Pedro. Maria Clara vai 
ao restaurante de Vicen-
te. Maurílio conversa com 
Danielle sobre a sua situ-

ação na joalheria Império. 
Vicente discorda de Ma-
ria Clara sobre a idéia que 
ela teve para o casamento. 
Cláudio organiza um jan-
tar em sua casa para as 
pessoas que o ajudaram 
recentemente. Chega ao 
fim a entrevista de Salvador 
para Érika e a de Silviano 
para Téo. Maria Clara e Vi-
cente fazem as pazes. José 
Pedro conversa com Dan-
ielle sobre Bruna. Etevaldo 
ajuda Naná no processo de 
adoção de Luciano. 
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SINTRAP/LUZ
SINDICATO DOS TRABALHADORES PÙBLICOS

MUNICIPAIS DE LUZIÂNIA -GOIÀS
01/01/2019 A 31/ 12/ 2021

CNPJ nº. 25.053.638/0001-11
Registro Ministério do trabalho nº.24.000.005155/92

Rua Professor Josué Meireles Qd. 13 Lt. 16 – Setor Aeroporto
CEP 72800-000- Luziânia – Goiás Telefone: (61) 3621- 3399

Servidores só a união e o trabalho nos garantem

INFORMATIVO DO SINTRAP/LUZ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 05 de 2021

Pelo presente edital, o presidente do Sintrap/Luz, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com os artigos 11 e 22 do Estatuto da Entidade e com base na Legisla-
ção sindical vigente, convoca a todos os trabalhadores públicos municipais filiados 
ao sindicato, com base territorial em Luziânia/Go, para comparecerem à Assembleia 
Geral Extraordinária da categoria, que se realizará no dia 27 de outubro  de 2021 as 
09:00 horas em primeira convocação com quórum legal e as 09:30 com qualquer 
número de filiados presentes.
A Assembleia ocorrerá na sede do sindicato, situada na Rua Professor Josué 
Meireles, Quadra 13, Lote 16, setor Aeroporto, Luziânia/GO, com a finalidade de 
deliberarem a seguinte ordem do dia:

a) Criação da Comissão Eleitoral;
b) Fixação da Data da Eleição Para a Gestão Sindical de 2022/2024;     
c) Analise do Regimento Elitoral do Sintrap/Luz;   
                                                              

 Luziânia/GO,21 de Outubro de 2021

Sindomar Alves de Souza                              Wellington Francisco Bueno                           
Presidente do Sintrap/Luz                           Secretário Geral do Sintrap/Luz
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ESPETÁCULOS – PEDRO SCALON

RONALDO MARINHO  - A Voz viva 
de Renato Russo é uma ideia 
de espetáculo que vislumbra 
de forma sensível trazer nas 
canções e na estética cênica 
a presença desse poeta do 
rock brasileiro.

A imagem de Renato 
Russo será retrata de forma 
irreverente, divertida, alegre 
contagiante. Como um músi-
co muito inteligente e exigen-
te Renato será retratado nas 
suas canções como um ob-
servador primoroso do seu 
tempo. Esse tempo que nas 
suas canções parece ser vivi-
do nos dias de hoje. “Temos 
nosso próprio tempo”, que é 
esse tempo vivido, presente, 
vivo nas vozes da juventude.

O Espetáculo ainda é 
uma simbiose/diálogo do ar-
tista homenageado na voz de 
Pedro Scalon e as influências 
de Renato Russo e a Legião 
Urbana, canções que mar-
caram toda uma geração se-
rão interpretadas por Pedro 
ao violão e piano, acompa-
nhado pelos músicos Moka 
Nascimento na bateria, Huck 
Pontes no baixo e Raphael 
Gomes na Guitarra. Interpre-
taram as músicas:

     
n Tempo Perdido
n Será
n Andrea Doria
n Vento no litoral
n Eu sei
n Pais e filhos

n Giz
n Old Friend
n Clarisse
n Tempestade
n Fabrica
n Há tempos
n Flores do mal
n Perfeição
n Por enquanto

AGENDA SHOWS - PEDRO 
SCALON / 2021/2022
Outubro 
Dia 30/10 - John Lennon 
- Voz e Piano - Instagram  
pedroscalonnetto
Novembro
Dia 12/11 - SESC GO – 
Youtube SESC GO 

Dia 20/11 - SESC Palladium 
- Belo Horizonte ao vivo 
Dia 26/11 - SESI Taguatinga 
Norte - Brasília  (Local 
disponível das 14 às 22 
horas) 

Dezembro  
Show de Natal – Centro 
Cultural Oscar Niemeyer – 
Goiânia – data a confirmar. 
Janeiro/2022 
Dia 22/01 - Teatro Goiânia – 
Show ao Vivo    

RONALDO MARINHO É 
ARTICULISTA, FORMADO EM GESTÃO 

DE EMPRESAS E AUTOR DO LIVRO 
“DIAS FORA DO EIXO”

Live Sesc GO / A voz viva de Renato Russo 
A imagem de Renato Russo será retrata de forma irreverente, divertida, alegre contagiante

n Érika Sandra
kasacoza@gmail.com

Página Bonita

O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

Davene incentiva hidratação para todas as fases da vida
Linha Bebê Vida garante segurança e qualidade 
para qualquer idade
A Davene, que há 45 anos atua no mercado revolucionando o 

conceito de hidratação e produtos de higiene pessoal, apresenta 
a linha Bebê Vida. Com produtos que atendem as necessidades 
de recém-nascidos e bebês, a linha especialmente pensada para 

cuidar de quem mais importa, abre seu leque 
de produtos trazendo o Sabonete Líquido 
Bebê Vida Primeiros Meses (24,90 reais), 
acompanhado do Shampoo Líquido (22,90 
reais) e do Leite Hidratante (37,90 reais).

Livres de corantes, Parabenos, Ftalatos e sem nenhum 
ingrediente de origem animal, a linha conta com Sabonete 
Vegetal Dermoprotetor (4,90 reais), em base 100% vegetal, 
proporcionando limpeza sem agredir a delicada pele do bebê.

Para todos os momentos do banho, os 
cuidados ainda incluem Loção Hidratante 
(23,90 reais), Óleo Vegetal (44,90 reais) e 

Água De Colônia (29,90 reais). 
Além de sabonetes em barras, a 
linha ainda apresenta Shampoo, 
Condicionador e Sabonete 
Líquido.

Todo o portfólio de produtos da 
Davene pode ser encontrado em 
um revendedor mais próximo ou no 

site oficial da marca www.davene.net.br. Instagram: @davene.br 
Facebook: @davene.br

Hidratar a pele é hábito necessário 
ao longo do ano
Leite de Aveia e Corpo a Corpo reforçam a 

necessidade dos cuidados diários com a parte 
mais exposta do nosso corpo

Apresentando produtos que promovem 
hidratação profunda e cuidado diário desde os 
anos 80, a Davene conta com linhas completas 
de hidratantes. O Leite de Aveia, por exemplo, 
tem textura cremosa e deixa a pele macia e 
suave ao toque. Enriquecida com agentes 
naturais, a linha de hidratação apresenta 
sabonetes em barras, hidratantes corporais e 
faciais, com fator de proteção solar (FPS) 15, 
reparando assim os danos sofridos ao longo do 
ano, principalmente por agressores externos.

Agregando variedade e dividindo espaço no 
coração dos adoradores da marca, a linha Corpo a Corpo não 
fica atrás. Com loções hidratante, que mesclam a sutileza de diferentes óleos a textura 
cremosa e de rápida absorção do creme, Corpo a Corpo loção deixa a pele macia, 
hidratada e delicada ao toque.

Todo o portfólio de produtos da Davene pode ser encontrado em um revendedor mais 
próximo ou no site oficial da marca www.davene.net.br. Instagram: @davene.br

Facebook: @davene.br

ESTRATÉGIAS PARA ECONOMIZAR 
SÃO SEMPRE BEM-VINDAS TANTO 
PELAS EMPRESAS COMO PELOS 
CONSUMIDORES. Mas definir a 
melhor forma de fazê-lo é 
um desafio, e isso se aplica 
à busca por menores gastos 
com combustíveis.

Um dos grandes desa-
fios da gestão de frotas - ou 
dos utilitários nas casas 
dos brasileiros - é analisar 
a viabilidade das diferentes 
opções para abastecimento 
e garantir a utilização do 
combustível mais factí-
vel para as características 
dos veículos utilizados. É 
comum que surjam várias 
dúvidas sobre o potencial 
de economia da gasolina e 
do etanol.

GASOLINA X ETANOL
Com os carros flex no 

mercado brasileiro, o pla-
nejamento de abasteci-
mento de frotas pode ser 
flexibilizado. É importante 
analisar, além da variação 
de preço entre as diferentes 
opções nos postos, o de-

Como economizar com combustíveis

Artigo

n Anelise Santos 

n Pais e filhos

sempenho do veículo com 
cada uma delas para fazer 
um bom planejamento e 
escolher o melhor tipo de 
combustível a longo prazo.

O etanol é vantajoso em 
trânsitos truncados, em que 
o carro anda um pouco e 
logo para novamente, pois 
tem melhor arrancada. Já 
com a gasolina o carro con-
segue andar mais quilôme-
tros sem precisar de novo 
abastecimento.

O debate entre gasolina 
e etanol é também geográ-
fico. Um e outro são mais 
vantajosos a depender do 
estado onde são consu-
midos. O ideal para tomar 
uma decisão é que seja feita 
uma análise mensal consi-
derando os preços atualiza-
dos e avaliando o custo do 
quilômetro de cada com-
bustível, além de uma revi-
são sempre que ocorrerem 
oscilações de preço, como 
por exemplo em períodos 
de entressafra.

Para calcular o compa-
rativo entre os dois com-
bustíveis, basta dividir o 
preço do etanol pelo da ga-
solina. É um processo sim-
ples e que não exige mais 
que uma calculadora: se a 
porcentagem do custo por 

quilômetro do etanol for 
menor que 75% (0,75) do 
valor da gasolina, compen-
sa encher o tanque com o 
etanol. Se for maior, vale 
mais a pena escolher a ga-
solina. Historicamente, 
temos registros de estados 
onde o etanol permane-
ce mais vantajoso em boa 
parte do ano, como Goiás, 
Minas Gerais, São Paulo e 
Mato Grosso.

A gasolina, ainda as-
sim, é o tipo de combustí-
vel mais usado em veículos 
no Brasil, e oferecida nos 
postos na opção comum 
ou aditivada. Nesta com-
paração, a opção aditivada 
é melhor porque, com seus 
componentes químicos 
adicionados, ela ajuda a 
limpar o motor, o sistema 
de combustível e os bicos 
injetores, resultando em 
uma melhora no desem-
penho e na eficiência do 
veículo.

A economia gerada 
pela gasolina aditivada é 
explicada pelo fato de que, 
quando o motor fica sujo, 
ele pode perder rendimen-
to e aumentar o consumo 
de combustível.

ANELISE SANTOS É DIRETORA 
DE REDE DA TICKET LOG
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PANDEMONIO
PRIORITARIA

TPIAIP
SISIFOFATO

NNEPALII
LOGRADOURO

NUSIIRIVAL
TIRAGEMNO
HEOVDOG
ETROBOI

ARTIFICIAIS
KCOROAT

MIAUTRAIRI
NALEAVESC

AGRAVAMENTO

Confusão;
balbúrdia

(fig.)

Bolsão de
pobreza 

em grandes
cidades

Cada parte
do investi-
mento em
um fundo

A senha
para aten-
dimento a

idosos

Precedeu
o euro na
Holanda

Cruel;
despótico

Origem
das

múltiplas
versões

País por
onde se
acessa o
Everest

Elizabeth
(?), a avó
de Harry e

William

Técnica de 
finalização
artística

da pop art
Sem

adornos 
linguísti-
cos (pl.)

Oferece
com pro-

pósito
caritativo

Número de
exempla-
res de um

livro

Certificação
de quali-
dade em-
presarial

Construção
humanoide
como o rus-
so Fedor

Adoçantes
(?): aspar-

tame e
ciclamato

Vitamina
abundante

no
pistache

"(?) No
One", mú-
sica dos
Beatles

Vogal te-
mática da
terceira 

conjugação

Onomato-
peia da
voz do
gato

Descanso,
em inglês

Município
da praia 

de Mundaú
(CE)

Exacerba-
ção de

uma enfer-
midade

Rasgo de 
imagina-

ção
(francês)

Tecla que
suspende
comandos
(Inform.)

Prática 
condenável no esporte

Ativista político
retratado no filme
"Selma"

Linguagem peculiar
a um grupo social 

Saudação
jovial

Suporte
material
essencial

em
combates
militares

Praça
pública

Persona-
gem mito-
lógico que
simboliza
o esforço

inútil

Piauí
(sigla)

Formato
do DIU 

A classe
abastada
Romance
de Balzac

Adversário
Lembra-
ram; re-

cordaram

Cão, em
inglês

Bismuto
(símbolo)

Rio suíço

Armação
fúnebre de

flores 
Palavra que inicia a
oração de louvor à

Virgem Maria

3/dog — for. 4/élan — rest. 6/trairi. 8/retícula.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Esse é o segredo 
do amor eterno: 
substituir uma 

pessoa por outra

É um dia ótimo 
para focar em 
seus interesses 
e no seu autode-

senvolvimento. O céu fa-
vorece o namoro e o forta-
lecimento da autoestima. 
O ingresso de Vênus em 
Gêmeos colabora com con-
tatos à distância e cursos.

É um dia para fo-
car na família e na 
estrutura familiar. 
O imóvel pode 

também ser tocado. Os movi-
mentos em família nascem por 
meio de uma nova percepção 
sobre as possibilidades. O in-
gresso de Vênus em Gêmeos 
ativa os recursos materiais.

É um dia excelente 
para focar em es-
tudos, viagens fu-

turas e para compartilhar infor-
mações com pessoas do seu 
convívio. O ingresso de Vênus 
em seu signo lhe deixa em des-
taque e motivado a buscar o 
seu valor financeiro e afetivo. 
O bem-estar é uma prioridade.

É um dia ótimo 
para focar em 
seus propósitos 

financeiros e para ampliar 
as possibilidades profissio-
nais. O ingresso de Vênus 
em Gêmeos ativa o seu lado 
emocional e pede de você 
autoconhecimento para reco-
nhecer o seu valor.

Os seus interesses 
estão em destaque 
e o momento está 

ótimo para pensar em cursos, 
viagens futuras e para ampliar o 
seu campo de visão filosófico. O 
ingresso de Vênus em Gêmeos 
ativa as amizades, os projetos e 
as responsabilidades em grupo 
com excelentes resultados.

O autoconhe-
cimento, aliado 
ao desapego, 

é vital para adentrar a sua 
verdadeira essência. É um 
dia para olhar para dentro. 
O ingresso de Vênus em 
Gêmeos ativa a carreira e 
lhe traz reconhecimento e 
méritos profissionais.

É um dia ótimo 
para focar em 
seus projetos e 

para entrar em contato com 
seus amigos à distância. O céu 
também favorece os projetos a 
dois. O ingresso de Vênus em 
Gêmeos amplia cursos, via-
gens futuras e divulgação de 
assuntos do seu interesse. 

É um dia ótimo 
para desenvolver 
a carreira e as me-

tas futuras. O trabalho está 
em potencial crescimento. 
O ingresso de Vênus em Gê-
meos ativa recursos com-
partilhados, investimentos 
e financiamentos. Um novo 
campo de visão.

É um dia ótimo para 
focar em cursos e 
pensar em viagens 

futuras. Você está numa fase 
excelente de desenvolvimento 
pessoal. O ingresso de Vênus 
em Gêmeos ativa o relaciona-
mento. Se estiver sozinho, é uma 
excelente oportunidade para en-
trar alguém especial em sua vida.

É positivo olhar 
para as neces-
sidades da famí-

lia, com foco em recursos 
compartilhados e em inves-
timentos mais ousados. O 
ingresso de Vênus em Gê-
meos ativa a rotina e pro-
move bem-estar e reconhe-
cimento no trabalho.

É um dia ótimo 
para se relacionar 
e compartilhar in-
formações com as 

pessoas que estão convi-
vendo direto com você. O 
relacionamento também fica 
em destaque. O ingresso de 
Vênus em Gêmeos ativa o 
campo amoroso.

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


