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“Irei lutar pela redução de impostos”, 
declara Tayrone Di Martino

JOICE GABRIELA  - No Jor-
nal da Gazeta, edição 
do almoço de quinta-
-feira, 12 de maio, o 
apresentador Dieyme 
Vasconcelos conver-
sou com a Dra. Cristina 
Lopes, pré-candidata a 
Deputada Federal por 
Goiás (PDT).

Cristina Lopes é fi-
sioterapeuta, ex secretá-
ria de direitos humanos, 
foi vereadora por dois 
mandatos e conta que 
o convite para se candi-
datar para ser Deputada 
Federal veio da deputa-
da Flávia Morais.

Na área de direitos 
humanos ela teve um 
trabalho muito próxi-
mo ao prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz, onde 
aceitou esse desafio em 
plena pandemia, de 
trabalhar com popula-
ções que “naturalmente 
já possuem uma baixa 
rede de proteção”, como:  
LGBTQIA+ , integração 
racial, população ciga-
na, negros, indígenas, 
pessoas com deficiência 
e os jovens.

Cristina avalia o mo-
mento político atual 
muito tenso com pola-
rizações perigosas e isso 
pode gerar um período 
longo de instabilidade. 
Ela apoia Caiado, espe-
ra que ele convide os 
partidos que compõem 
a base aliada, como o 
dirigente George Mo-
rais, Flávia Morais para 
compor o debate elei-
toral e disse que “tudo 
que é conversado é um 

caminho possível, de-
mocracia é a decisão 
da maioria”. Elogiou o 
trabalho do Governador 
Caiado na pandemia, 
como chefe do execu-
tivo do Estado, como 
médico liderando a luta 
pela vacinação, contro-
lando a disseminação 
da pandemia e acredita 
que ele vai ganhar em 
primeiro turno. Para 
presidência, ela aposta 
em Ciro Gomes como 
“uma terceira via sólida, 
com estrutura, conheci-
mento e experiência na 
política brasileira”. 

O trabalho de defesa 
da mulher é uma das 
pautas que a Dr Cristi-
na prioriza e comenta 
que estamos vivendo 
um momento de muito 
retrocesso. Ela cita os 
projetos que batalhou 
como: Escolha do parto, 
das doulas que ajudam 
a gestante a se preparar 
física e emocionalmen-
te para o parto. Lamen-
ta profundamente que 
a rede cegonha tenha 
sido destituída, que 
alterações no SUS te-
nham sido feitas e ma-
nobras antigas de parto 
foram aprovadas.

Reafirmou seu 
compromisso em ga-
rantir que as políticas 
públicas conquistadas 
sejam mantidas e a 
inspirar as mulheres a 
exercitar a política. 

Desabafou da quan-
tidade pequena de mu-
lheres na política, temas 
como pobreza mens-

trual devem ser abor-
dados, parto, violência 
doméstica, que é uma 
sobrevivente, ela viveu 
a violência psicológica 
dentro de um relaciona-
mento abusivo e na épo-
ca foi muito julgada sen-
do que era a vítima. Se 
sente impotente e ques-
tiona “como vai discutir 
isso na Câmara Munici-
pal por exemplo, onde 
tem 35 cadeiras, 5 mu-
lheres e 30 homens? Na 
Assembleia Legislativa, 
41 cadeiras, 39 homens 
e 2 mulheres? O que es-
cuto é: “Ah tá”, “depois 
conversamos”, “mulher 
sempre pariu”, como se 
uma jovem que não tem 
dinheiro para comprar 
absorvente não tem 
direito de ser atendida 
por uma política pública 
séria. Então precisamos 
de mais mulheres para 
equilibrar essa balança”, 
declarou Cristina.

O espaço da mulher 
precisa ser reavaliado 
em todos os aspectos na 
sociedade, as mulheres 
têm menos espaço que 
um homem, ela não é 
incentivada financeira-
mente, fundo partidário 
é desigual, ela não tem 
o mesmo espaço nos 
horários políticos, “o 
candidato homem en-
tra 20 vezes e a mulher 
uma vez. Precisamos de 
uma condição de igual-
dade na disputa”.

Para assistir a en-
trevista completa, 
acesse o canal Gazeta 
Play no youtube.

Voz das mulheres é importante na política para ter mudanças

Dra. Cristina Lopes luta por 
condição de igualdade na disputa

No Jornal da Gaze-
ta, edição do almoço de 
quinta-feira, 12 de maio, 
o apresentador Dieyme 
Vasconcelos conversou 
com Tayrone Di Martino, 
pré-candidato a Deputa-
do Estadual em Goiás.

As definições do que 
é preciso para o bem da 
sociedade passa pelo 
parlamento, Tayrone 
diz que por essa razão 
quer ser Deputado Es-
tadual, que ajudar Goiás 
a crescer, ele que já foi 

vereador, é palestran-
te e jornalista. “Minhas 
principais bandeiras 
são: educação que é o 
princípio da vida, con-
ter o aumento abusivo 
de impostos, como ve-
reador lutei pela redu-
ção do IPTU, acho um 
absurdo os vereadores 
dizerem que não sabiam 
no que votaram e a des-
burocratização’’, decla-
rou Tayrone.

Tayrone e a esposa 
Talitta que é cantora, 

possuem grande cone-
xão com Trindade, com a 
Igreja Basílica e pretende 
sim representar segmen-
tos da igreja.

Sobre as eleições em 
Goiás para governador, 
ele acredita que é muito 
cedo para opinar, muitos 
eleitores estão indecisos 
e nada será definido no 
primeiro turno.

Para assistir a entrevista 
completa, acesse o canal 
Gazeta Play no youtube.

JOICE GABRIELA
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Wesley Costa

Juíza quer saber se 
Rodrigo Mussi tem 
condição de depor 
sobre acidente 

A juíza Aparecida An-
gélica Correia, da 1ª vara 
Criminal de Pinheiros/SP, 
determinou que o Hospi-
tal das Clínicas encaminhe 
relatório médico atualiza-
do acerca das lesões sofri-
das pelo ex-BBB Rodrigo 
Mussi e, ainda, informe se 
ele possui condições clíni-
cas e psicológicas de pres-
tar declarações sobre o aci-
dente que o envolveu. Na 
mesma decisão, a magis-
trada decretou o sigilo dos 
autos. No último dia 28 de 
abril, o ex-BBB pediu um 
carro por aplicativo que, 
no caminho, se envolveu 
em um acidente.  O MP 
recebeu a conclusão do 
inquérito da Polícia Civil 
sobre as causas e respon-
sabilidades pelo acidente 
de trânsito. MIGALHAS

Servidor pai solo faz jus à licença-
maternidade? 

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. 
O INSS recorre de decisão do TRF da 3ª região que 
manteve os benefícios a um pai solteiro

O plenário do STF 
realiza mais uma sessão 
jurisdicional. O primeiro 
item da pauta é um re-
curso extraordinário que 
discute se o servidor pú-
blico, que é pai solteiro, 
tem direito à licença-ma-
ternidade de 180 dias.

Hoje, os ministros 
também podem discutir o 
dever estatal de assegurar 
o atendimento em creche 
e pré-escola às crianças 
de zero a cinco anos de 
idade. O assunto está no 
RE 1.008.166. 

Em novembro de 2021, 
o INSS recorreu ao Supre-
mo para contestar decisão 
do TRF da 3ª região, que 
confirmou a concessão da 
licença-maternidade, por 
180 dias, a um perito médi-
co do próprio INSS, pai de 
crianças gêmeas geradas 
por meio de fertilização in 
vitro e barriga de aluguel.

Na sentença, o juiz 
de 1º grau afirmou que, 
apesar de não haver pre-

visão legal nesse sentido, 
o caso é semelhante ao 
falecimento da mãe, uma 
vez que as crianças serão 
cuidadas exclusivamente 
pelo pai. Observou, ainda, 
que a lei 12.873/13 alterou 
a CLT para inserir a pos-
sibilidade de concessão 
da licença de 120 dias ao 
empregado adotante ou 
que obtiver guarda judicial 
para fins de adoção.

No acórdão, o TRF-3 
concluiu que o direito ao 
salário-maternidade deve 
ser estendido ao pai sol-
teiro cuja prole tenha sido 
concebida por meio de téc-
nicas modernas de FIV e 
gestação por substituição. 
A finalidade das licenças 
parentais, segundo o Tri-
bunal, é privilegiar o de-
senvolvimento do recém-
-nascido, e negar-lhe esse 
direito viola o princípio da 
isonomia material em rela-
ção às crianças concebidas 
por meios naturais.

MIGALHAS

&&

Neste ano, 70 mil 
cobertores serão 
distribuídos a pessoas 
em vulnerabilidade 
social em todos os 246 
municípios goianos

SOCIAL SAÚDE

Governo de Goiás e OVG 
distribuem cobertores para 
pessoas em situação de rua

Governador participa do Dia D 
de Combate ao Aedes aegypti 

DA REDAÇÃO - O Governo do 
Estado, por meio da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
doou 370 cobertores para 
pessoas em situação de rua, 
em Goiânia.  A ação teve iní-
cio na Rua 3, no Centro, e se 
estendeu para outros pon-
tos da capital, como as pra-
ças Boaventura e Joaquim 
Lúcio. A entrega faz parte 
da Campanha Aquecendo 
Vidas 2022, que tem o obje-
tivo de destinar cobertores e 
agasalhos a famílias vulne-
ráveis, pessoas em situação 
de rua e entidades sociais 
cadastradas na OVG. Além 
dos cobertores, foram doa-
dos pacotes individuais de 
frutas desidratadas envia-
dos pelo Banco de Alimen-
tos da OVG.

Realizada todos os anos, 
a Campanha Aquecendo Vi-
das já distribuiu mais de 130 
mil cobertores desde 2019, 

além dos 70 mil adquiridos 
para este ano. As mais de 
200 mil peças compradas 
desde o início da gestão 
representam um investi-
mento de R$ 6,5 milhões 
pelo Governo do Estado. A 
primeira remessa de cober-
tores foi enviada nesta quar-
ta-feira (11/05), logo após o 
lançamento da Campanha, 
realizado na sede da OVG. 
As peças foram entregues 
pela presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 
GPS, primeira-dama Graci-
nha Caiado, a prefeitos de 
cinco cidades: Quirinópo-
lis, Trindade, Anhanguera, 
Campos Verdes e Jaraguá. 
As demais entregas seguirão 
cronograma acordado com 
as prefeituras, que virão 
buscar as doações em Goi-
ânia e repassar para as fa-
mílias em seus municípios.

ARRECADAÇÃO
Para complementar 

as doações da Campanha 
Aquecendo Vidas, a OVG e o 
GPS estão arrecadando co-
bertores e agasalhos novos 
e usados (em bom estado de 
conservação), até o dia 25 de 
maio. Neste ano, as doações 
poderão ser entregues em 
10 pontos diferentes.

Pontos de coleta 
de agasalhos:

n OVG: Rua T-14, Setor 
Bueno
n Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira: Rua 82, nº 400, 
Centro
n Junta Comercial do 
Estado de Goiás (Juceg): Rua 
260, Setor Leste Universitário
n Corpo de Bombeiros: 
Avenida C-206, Jardim 
América
n Saneago: Avenida Fued 
José Sebba, nº 1245, Jardim 
Goiás
n Enel: Rua Gileno Godói, 
02, Quadra A37, 505, Jardim 
Goiás
n Shopping Bougainville: 
Rua 9, nº 1855, Setor Marista
n Shopping Cerrado: 
Avenida Anhanguera, nº 
10.790, Setor Aeroviário
n Associação Comercial e 
Industrial do Estado de Goiás 
(Acieg): Rua 14, nº 50, Setor 
Oeste
n Sebrae: Avenida T-13, 
1000, Setor Bueno

COM INFORMAÇÕES DE 
LUCAS DELLAMARE 

LOPES CARDOSO/OVG

Divulgação

O governador Ronaldo 
Caiado participou em Goi-
ânia, do Dia D de Combate 
ao Mosquito Aedes aegypti, 
juntamente com a presidente 
de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado. A campanha foi rea-
lizada no Parque da Lagoa, no 
Parque Industrial João Braz. A 
ação, em parceria com a pre-
feitura da capital, tem o obje-
tivo de diminuir a propagação 
do mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya e zika 
e ainda orientar a população 
sobre formas de evitar o sur-
gimento de novos criadouros. 

Dados da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) apon-
tam que Goiânia concentra 
o maior número de casos de 
dengue notificados neste ano 
no Estado (37.913). Além dis-
so, o município tem o maior 
número de mortes confir-
madas pela doença em 2022. 
Em Goiás, dos 34 óbitos em 
decorrência da dengue, nove 
ocorreram na capital. “Nosso 
governo tem se especializado 
em combater inimigos invisí-
veis, mas que geram estragos 
grandes junto à população. 
Assim como o foi contra a cor-
rupção, mau uso de dinheiro 
público e a Covid-19, agora o 
será contra dengue”, afirmou 

o vice-governador, Lincoln Te-
jota. “Estamos aqui de mãos 
dadas, todos juntos, para 
lutarmos contra a dengue, 
mas é importante que a so-
ciedade tenha essa vontade 
de lutar”, alertou o prefeito 
Rogério Cruz, destacando a 
necessidade de cuidados bá-
sicos, como manutenção da 
limpeza de quintais e elimi-
nação de focos de água pa-
rada. “Dengue é mobilização 
social. Não é só ação pública, 
do governador ou do secretá-
rio, que vai resolver o proble-
ma. É todos trabalharem de 
forma cooperada e acionar 
quem precisa”, pontuou o se-
cretário de Estado da Saúde, 
Sandro Rodrigues. 

Durante a mobilização, 
agentes de endemias, agen-
tes comunitários e profissio-
nais da SES realizam visitas 
domiciliares aos moradores 
para conscientizá-los quan-
to aos cuidados para evitar 
a proliferação de doenças 

causadas pelo mosquito. 
Enquanto isso, uma equipe 
do Corpo de Bombeiros uti-
liza drones para identificar 
criadouros do mosquito em 
locais de difícil acesso. “Nos-
so governo tem integrado 
ações de segurança, saúde e 
educação, para que a gente 
chegue no objetivo que é ser-
vir a população”, salientou 
comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros, coronel Wa-
shington Vaz Júnior.

O Governo de Goiás pro-
move ações de combate ao 
mosquito Aedes aegypti em 
diversos municípios goianos 
desde meados de abril, quan-
do o número de casos de den-
gue teve um avanço conside-
rável em todo o Estado. Uma 
força-tarefa já foi realizada 
nos municípios de Valparaíso 
de Goiás e Luziânia, no En-
torno do Distrito Federal, e 
também em Piracanjuba, no 
Sul do Estado.  COM INFORMA-
ÇÕES DA SECOM/GO
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Secult 

Goiás, vai destinar R$180 mil para a reforma do Centro Cul-
tural Martim Cererê. A obra, avaliada em mais de R$330 mil, 
contará ainda com Emenda Parlamentar no valor de R$150 
mil, e tem como objetivo, oferecer mais qualidade às pessoas 
que frequentam o espaço e realizadores de eventos. O pro-
cesso licitatório prevê a implantação de sistema de combate a 
incêndio e descargas elétricas, a impermeabilização e pintura 
dos teatros Ygua e Pygua, e demais áreas, a instalação e manu-
tenção de aparelhos de ar condicionado.

2. O espaço já passou por revitalização em 2021 das grades 
que o cercam, corrimãos e do portão de entrada, dos jardins 
e do pátio. Nos teatros Pyguá e Yguá, foram corrigidas infil-
trações com impermeabilização dos camarins e das casas de 
máquinas e recuperação de peças elétricas. Na parte estrutu-
ral, foi realizada manutenção dos banheiros; organização do 
mobiliário, nas salas de administração, organização do depó-
sito que passou a abrigar todos os equipamentos e refletores 
de iluminação cênica. Também foi realizada a manutenção 
do quadro de energia do Bar Karuá.

Teatro Cidade Livre
Segue até amanhã, sábado,14 de maio, em Aparecida de 

Goiânia, a IV Mostra de Teatro Cidade Livre - Emergências 
Latino-Americanas, segunda edição internacional. na pro-
gramação artistas vindos da Bolívia, Distrito Federal, Goiás, 
Minas Gerais, Peru, São Paulo e Tocantins. A mostra tem a 
chancela da Associação Sociocultural Cidade Livre, contem-
plada pelo Fundo de Arte e Cultura (FAC), de fomento do 
Governo de Goiás, gerenciado pela Secult Goiás.

Vitrine

Divulgação

EXEMPLO DE AÇÕES 
- O goianiense Diego 
Barbosa Ferreira, gerente 
McDonald’s, da Avenida 
Jamel Cecílio, recebeu o 
prêmio Ray Kroc Awards, 
por seus 13 anos de 
atuação na rede. Seis 
profissionais receberam 
o prêmio no encontro 
global do McDonald’s, em 
Orlando, nos EUA. Diego 
foi o único representante 
de Goiânia e, junto com a 
viagem, foi contemplado 
também com uma 
premiação em dinheiro

HOMENAGEADOS - A coordenadora do Movimento 
Lixo Zero 
Goiás e 
embaixadora 
da América 
Latina pelo 
Movimento 
Lixo Zero, 
bióloga 
Raquel Pires 
Sales, recebeu 
homenagem 
pela Câmara 
Municipal 

de Goiânia, com a medalha do Mérito Ecológico 
Sulivan Silvestre de Oliveira, no dia 02 de maio. 
Também foram homenageados o promotor de justiça 
do MPGO, Juliano de Barros, a presidente da Rede 
de Catadores Uniforte, Dulce Helena do Vales, entre 
outras autoridades ativas e indispensáveis para o meio 
ambiente de Goiás. Na foto, o promotor Juliano de 
Barros, Raquel e a filha Flora Pires Sales

Divulgação

4

n VOCÊ SABIA? A 
aveia é ideal para ser 
aliada da dieta.
n HISTÓRIAS DE 
PORCHAT - Hoje, 
sexta-feira, dia 13 de 
maio, o comediante 
Fábio Porchat aterrissa 
em Anápolis com o 
espetáculo “Histórias 
do Porchat”, às 
20h30, no Teatro São 
Francisco, e amanhã, 
sábado (14), é a vez 
de Goiânia, receber 
Porchat, às 19h, no 
Teatro FacUnicamps.
n PILARES DO HIP 
HOP - Os quatro 
pilares do Hip Hop 
sustentarão o Palácio 
da Cultura na Praça 
Universitária de 13 a 15 
de maio. Esta 7ª edição 
do Grande Goiânia 
Hip Hop, uma das 
maiores conferências 
de arte e cultura 
popular do Estado, 
tem programação 
recheada de shows 
de rap com artistas 
goianos, encontro de 
Dj’s e mostra de arte 
urbana de importantes 
grafiteiros da capital. 
A entrada é gratuita, 
com limite de público. 
Para garantir acesso 
ao evento, confirme 
presença em www.
grandegoianiahiphop.com.

Wherb

AGROTINS 2022

Vitrine de cadeias produtivas para 
atender o mercado consumidor
Ruraltins promove vitrines tecnológicas para divulgar cadeias, dinâmicas 
produtivas e experiências voltadas ao potencial do Tocantins 

DA REDAÇÃO - Na 22ª edi-
ção da Feira de Tecnologia 
Agropecuária do Tocantins 
(Agrotins 2022), até o próxi-
mo sábado, 14, os produto-
res rurais têm acesso a uma 
grande área preparada pe-
los técnicos do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Tocantins (Ruraltins) com 
vitrines tecnológicas volta-
das para atender as deman-
das do mercado consumi-
dor da Capital e do interior 
do Estado, com a otimiza-
ção de recursos. 

Uma das vitrines é a 
estufa agrícola para cultivo 
protegido, com apresenta-
ção dos sistemas de hidro-
ponia e aquaponia, que é a 
produção de peixes e hor-
taliças no mesmo espaço, 
além da produção de ma-
nivas de mandioca e mudas 
florestais. Com 18 metros 
de comprimento, a estufa 
agrícola foi implantada por 
meio de parcerias com as 
empresas Maxiaço Estufas 
Agrícolas e a Ginegar, uma 
empresa israelense voltada 
à produção de alimentos 
em ambientes protegidos.

“A ideia nossa no Tocan-
tins é auxiliar o produtor, 
tecnificando e mostrando 
tecnologias seguras de pro-
dução. Neste caso, a estufa 
tem por objetivo proporcio-
nar um ambiente controla-
do tanto na questão de ven-
tilação quanto no controle 
de temperatura, utilizando 
estruturas capazes de su-
portar grandes incidências 
de ventos no sentido de 
proporcionar segurança e 
crescimento da produção, 
além de evitar a entrada de 
insetos no ambiente produ-
tivo. No Tocantins, onde o 
calor é predominante, con-
seguimos trabalhar bem. 
Enquanto no ambiente ex-
terno a temperatura chega 
a 38 graus, dentro da estufa 
com as tecnologias que es-
tamos apresentando, con-
seguimos uma diminuição 
de 10 a 12 graus na tempe-
ratura. Com isso, o produtor 
consegue ter uma alta pro-
dutividade com ciclos mais 
curtos, produzindo mais em 
menos tempo uma varieda-
de de alimentos de qualida-
de que atendam a demanda 
do mercado”, avalia o repre-
sentante da Maxiaço no To-
cantins, Thiago Moraes.

Potencial, dinâmicas 
produtivas e mercado

Segundo o diretor de Ino-
vação, Ciência e Tecnologia 
do Ruraltins, Kin Gomides, 
a Agrotins 2022 abre novos 
horizontes para que os pro-
dutores entendam e vejam 
várias dinâmicas produtivas 
envolvendo sistemas e ca-
deias que mobilizam o meio 
rural, agregando valor social, 
econômico e ambiental.

“Em nossa área hoje, 
além da hidroponia e da 
aquaponia, por exemplo, 
temos o cultivo de mara-
cujá, que tem uma deman-
da muito grande no Esta-
do e com alto potencial. 
Temos o viveiro de mudas 
de mandioca, pupunha e 
árvores florestais. Estamos 
também com uma área de 
café robusta da Amazônia, 
pensando também no dé-
ficit mundial de 20 milhões 
de sacas; área de cultivos 
de açaí que está com de-
manda em alta e integran-
do ao cupuaçu. Apostamos 
também na baunilha do 
Cerrado em conjunto com 
essas culturas. Para a exe-
cução desse amplo projeto, 
realizamos um diagnóstico 
com a Central de Hortifruti-
granjeiro de Palmas (Ceasa), 
como também nos merca-
dos atacadistas, para saber 
qual a demanda em torno 
das principais cadeias pro-
dutivas que movimentam a 
economia local. Nesse sen-
tido, para a Agrotins, basea-
mos nossa estrutura em um 
planejamento estratégico 
tanto no modelo de integra-
ção de culturas, mostrando 
como o produtor pode uti-
lizar uma área menor, ob-
servando os impactos am-
bientais, como na demanda 
da Ceasa. Tudo isso, para 
que os produtores tenham 
alternativas diferenciadas 
de produção para gerarem 
renda em suas proprieda-

des e ofertar produtos com 
valor agregado ao mercado 
consumidor”, observou o 
diretor Kin Gomides.

Na Agrotins 2022, o Ru-
raltins, em sua área de cam-
po, traz ainda experiências 
sobre licenciamento am-
biental; olericultura; meli-
ponicultura; manejo sanitá-
rio na piscicultura - práticas 
e principais enfermidades; 
boas práticas de manejo; 
preparação e povoamento 
de viveiros; e cooperativis-
mo na agricultura familiar. 
Além de unidades de ba-
nana e coco; banco de for-
rageiras com o capim BRS 
Kurumin e o BRS capiaçu 
voltado para a pecuária de 
leite e corte, bem como o 
Sisteminha Embrapa que 
alia a criação de peixes com 
a produção de alimentos.

AGROTINS 2022
A Agrotins 2022, com o 

tema Integrar: Intensificar 
e Preservar, é uma realiza-
ção do Governo do Tocan-
tins, por meio da Seagro, da 
Agência de Defesa Agrope-
cuária (Adapec), do Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Tocantins (Ruraltins), da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa (Fapt) e da Tocantins 
Parcerias, em conjunto com 
empresas, instituições e ór-
gãos públicos, de pesquisas 
e educacionais, entre outras.

Devido à pandemia 
causada pela covid-19, as 
duas últimas edições fo-
ram em formato digital, já 
este ano, a feira ocorre de 
modo presencial obede-
cendo todas as normas de 
segurança sanitária.

Na programação, vol-
tada para o setor do agro-
negócio, estão palestras, 
workshops e seminários. 

COM INFORMAÇÕES DE LÚCIA 
BRITO/GOVERNO DO TOCANTINS
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DOIS ANOS DA THE CLINIC - Os sócios, biomédico  
Dieick de Sá e o 
psicólogo Stênio 
Marques, comemoram 
os dois anos da The 
Clinic, neste mês 
de maio. Com duas 
unidades em Goiânia, 
uma no Setor Marista 
e outra no Shopping 
Passeio das Águas, a 
clínica é um referencial 
quando se trata de 
saúde, bem estar e 
estética, oferecendo 
aos pacientes as 
últimas novidades e 
tratamentos, consultas 
e tecnologias 
inovadoras. A The 

Clinic celebra também, parceria com a empresa mundial 
Mesoestetic, trazendo para o Brasil o que há de mais novo 
em cuidados anti-idade.  

Ruraltins/Governo do Tocantins 

As vitrines tecnológicas visam divulgar cadeias e 
dinâmicas produtivas para atender as demandas do 
mercado consumidor
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Fechado desde 2014, espaço que pertencia à Terracap, 
após as obras, será devolvido à população 

BRASÍLIA

DA REDAÇÃO - Mais uma im-
portante etapa para a rea-
bertura do Autódromo de 
Brasília foi vencida. A as-
sinatura da transferência 
do equipamento público 
da Terracap para o BRB e a 
autorização das obras cra-
vam um novo passo para 
que o local volte a receber 
provas de automobilismo e 
seja transformado em uma 
arena multiúso.

Pelo acordo, o BRB vai 
investir R$ 60 milhões no 
autódromo e ficará respon-
sável pelo local por 30 anos. 
O banco também assume 
os direitos de nome do 
autódromo, a exemplo do 
que já ocorre com o estádio 
Mané Garrincha e o ginásio 
Nilson Nelson.

O valor permitirá a de-
volução do espaço aos 
amantes da velocidade, 
que aguardam por esse mo-
mento desde 2014, quando 
o equipamento público foi 
fechado. Gradualmente, o 
banco vai reformar e criar 
novos espaços, incluindo 
um novo kartódromo.

“Trabalhamos duran-
te um ano nesse projeto e 
chegamos hoje à conclu-
são desse processo”, decla-
rou o governador Ibaneis 
Rocha. “Agora é iniciar as 
obras para que a gente vol-
te a contar com o automo-
bilismo na nossa cidade e 
fazendo com que Brasília 
seja um celeiro de grandes 
competidores, assim como 
foi o Nelson Piquet, que está 
aqui conosco hoje.”

AS OBRAS
Em um primeiro mo-

mento, a pista de compe-
tição será reformada, as 
defensas metálicas e as bar-
reiras de pneus serão tro-
cadas e as arquibancadas, 
modernizadas. Tudo para 
entregar uma estrutura mí-
nima que possibilite o retor-
no das provas.

Na sequência, o BRB vai 
reconstruir a área de boxes, 
criar um novo kartódromo 
e também fazer estrutu-
ras auxiliares ao complexo 
do autódromo, entre essas 
um espaço para entidades 
voltadas a esporte, saúde e 
comércio, federações, asso-
ciações, academias e con-
cessionárias de veículos.

Quando a primeira eta-
pa da obra for entregue, será 
solicitada a homologação 
da pista junto às confede-
rações competentes para 
que o espaço receba, gra-
dualmente, as competições 
nacionais e internacionais.

“É um passo preponde-
rante para o início da refor-
ma do autódromo”, expli-
cou o presidente do BRB, 
Paulo Henrique Costa. “Que 
Brasília volte a sediar gran-
des competições de auto-
mobilismo e motociclismo! 
Assinamos hoje dois con-
tratos. Um é a transferência 
da gestão do autódromo da 
Terracap para o BRB e outro, 
com o DER [Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Distrito Federal], que autori-
za o início das obras.”

O presidente da Terracap, 
Izídio Santos, reforçou: “Esse 
termo de cooperação foi a 
forma encontrada para que 
a gente pudesse devolver o 
autódromo à população. O 

BRB desenvolveu um pla-
no que engloba melhorias e 
ações no autódromo e agora 
vai executá-lo. O patrimô-
nio é da Terracap e está sem 
uso desde meados de 2013 e 
2014. Por isso buscamos nes-
te governo essa integração 
para, juntos, devolvermos o 
espaço à população”.

PARCERIA
Inaugurado em 1974, o 

Autódromo Internacional 
Nelson Piquet tem cerca de 
727 mil m² e pista com 5,4 
km de extensão. Parceiro na 
construção da pista, o DER 
volta a ser convocado para a 
reconstrução desse espaço.

“É mais um desafio 
que o DER assume, o de 
reconstruir o pavimento 
do autódromo para que 
nos próximos meses ele 
possa receber competi-
ções”, lembrou o diretor-
-geral do departamento, 
Fauzi Nacfur Júnior.

A assinatura contou com 
presenças importantes, 
como do ex-presidente da 
Fórmula 1, Bernie Eccles-
tone, e do tricampeão da 
Fórmula 1, Nelson Piquet 
– que elogiou o empenho 
na reabertura do espaço de 
competições automobilísti-
cas da capital federal.

COM INFORMAÇÕES DE IAN 
FERRAZ, DA AGÊNCIA BRASÍLIA

BRB assume o autódromo e vai 
investir R$ 60 milhões na reforma

APARECIDA DE GOIÂNIA
Missa em ação de graças lembra história 
e relação dos moradores com a fé 

O aniversário de 
100 anos de funda-
ção de Aparecida foi 
comemorado nesta 
quarta-feira (11) tam-
bém com uma missa 
em ação de graças, ce-
lebrada no Santuário 
Nossa Senhora Apa-
recida, no centro da 
cidade. É o local onde 
ocorreu, em 11 de maio 
de 1922, o ato conside-
rado marco inicial na 
história do município.

Celebrada pelo ar-
cebispo da Região Me-
tropolitana de Goiâ-
nia, Dom João Justino, 
a missa contou com 
participação do pre-
feito Vilmar Mariano 
e do pároco da Igreja 
Nossa Senhora Apare-
cida, padre Frei Ednil-
son Vaz; além de se-
cretários municipais, 
lideranças políticas, 
familiares dos funda-
dores de Aparecida e 
fiéis da igreja.

Além dos atos na 
liturgia da missa, eles 
assistiram a uma ence-
nação do episódio da 
fundação da igreja, a 
Igreja Matriz, erguida 
em frente à cruz de aro-
eira doada por Aristides 
Frutuoso, preservada 
até hoje no local. “Mui-
tos municípios do Bra-
sil nasceram ao redor 
de uma igreja católica. 
A devoção do povo fez 
com que muitas famí-
lias doassem espaços 

Wigor Vieira

para construir pequenas 
igrejas, capelas, e aqui, em 
Aparecida de Goiânia, não 
foi diferente”, lembrou 
Dom João Justino.

Frei Ednilson Vaz res-
saltou a forte ligação da 
história de Aparecida com 
a fé e com a Igreja Católi-
ca. “Quando você entra na 
igrejinha, ela te transporta 
para o ano de 1922, quan-
do começou a ser constru-
ída. E quando ela te leva 
para esse passado, ela te 
coloca diante da simpli-
cidade daquele povo, do 
jeito humilde de expressar 
a fé”, disse o padre.

Uma das pesquisado-
ras da história de Apare-
cida mais respeitadas na 
cidade, a escritora Nilda 
Simone recordou, emo-
cionada, de sua infância 
e dos passeios na Praça 
da Matriz, onde fica si-

tuado o atual Santuário 
Nossa Senhora Aparecida. 
“Me lembro desta praça 
quando meu avô, Manuel 
Alves Forte, morava aqui 
de frente e me trazia para 
brincar na praça. Então, 
[é] só lembrança boa.”

O prefeito Vilmar 
Mariano elegeu a missa 
como o ato mais impor-
tante nas comemorações 
do centenário de Apare-
cida. E confirmou para os 
fiéis do Santuário: “A Pre-
feitura de Aparecida vai 
restaurar a igreja. O pro-
cesso está em licitação e, 
em breve, iniciaremos as 
obras. […] Em 11 de maio 
do ano que vem, a igreja 
estará restaurada”.

Durante a missa tam-
bém foi cantado para-
béns para Aparecida.

COM INFORMAÇÕES 
DE ALLAN DAVIDMaria Padilha posta de biquíni ao 

completar 62 anos: ‘a tal da terceira idade não é ruim’
Maria Padilha postou 

uma foto de biquíni, na Praia 
do Leblon, na Zona Sul do 
Rio, ao completar mais um 
ano de vida. A atriz fez ques-
tão de revelar a idade e ainda 
escreveu na legenda que “a 
terceira idade” não é ruim.

“Qualquer momento de 
prazer é um prazer é um te-
souro. 6.2 A tal da terceira ida-
de não é ruim!”, legendou ela.

O autor da foto, marcado 
pela atriz, é seu marido, Bre-
no Souza, de 35 anos, com 
quem ela vive um relaciona-
mento desde 2015.

Renato Alves/Agência Brasília

Prefeito Vilmar Mariano confirmou restauração do Santuário Nossa Senhora Aparecida, 
onde ocorreu a missa; local é considerado marco inicial na história centenária da cidade

AVISO DE VENDA
Leilão Público nº 142/2022/103.0012-GO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CEPAT- CN Patrimônio e Bens de Terceiros, torna público aos 
interessados que licitará pela maior oferta e por meio de propostas, lotes dados em garantia de contratos de Penhor, podendo 
conter, em conjunto ou isoladamente, joias, relógios, canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados a contratos 
de Penhor emitidos na(s) Anhanguera (0012), 24 de Outubro (0013), Anápolis (0014), Itumbiara (0015), Serra Dourada(1340), 
Adilson Seabra (1394), Praça do Trabalhador (1550), Cora Coralina (1626), Apinajés (1842) e Goiânia (2079) vencidos há mais 
de 30 dias. O Edital de Leilão, contendo as condições para habilitação, valores, prazos e demais disposições regulamentares do 
qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 13/05/2022 a 01/06/2022, em horário 
bancário, na(s) a página da CAIXA na Internet https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. A exibição das imagens dos lotes ocorrerá no(s) 
dia(s) 27/05/2022 a 01/06/2022, no site da CAIXA na internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br. As propostas são 
efetuadas nos terminais de autoatendimento localizados em qualquer agência da CAIXA, no(s) dia(s) 01/06/2022, horário de 
funcionamento das agencias. A divulgação do resultado da Leilão será efetuada no dia 02/06/2022, em primeira chamada, e no(s) 
dia(s) 07/06/2022, para as demais convocações, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Leilão e na página da CAIXA 
na Internet, no endereço https://vitrinedejoias.caixa.gov.br, opção Resultados. São Paulo, 9 de Maio de 2022. A COMISSÃO.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Com a assinatura do documento, atividades voltam a 
movimentar um dos locais de grande importância para a 
economia do DF

Prefeito Vilmar Mariano enalteceu elo da religião com a 
trajetória de Aparecida
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor-Presidente da COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA – COMURG, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 00.418.160/0001-55, NIRE nº. 52300000700, com sede nesta 
capital, na Avenida Nazareno Roriz, nº 1.122, Setor Castelo Branco, convoca os 
acionistas para se reunirem em reunião híbrida, na sede da Companhia em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e via sala google meet que se realizará no 
dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2022, às 09h, para deliberarem a seguinte pauta: 
1ª Propositura de cargos e salários de Superintendente e de Liquidante.

Goiânia, 12 de maio de 2022.
ALISSON SILVA BORGES

Diretor-Presidente da COMURG

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO: 30 de maio de 2022, a partir das 10h00min *. 2º LEILÃO: 06 de junho de 2022, a partir das 13h30min *. *(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, 
Edifício Berrini One - Brooklin 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 da Cédula de Credito Bancario 
nº 60307882-01, datado de 07/01/2021, fi rmado com o Fiduciante SOLUÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, com endereço nesta cidade, 
CNPJ/MF nº 19.290.343./0001-66 tendo como AVALISTA MAURICIO EMIDIO DE SOUZA NETO, CI nº 3.291.654-SESP/DF, CPF nº 
047.286.801-26, residente e domiciliado em Catalão/GO, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 674.090,22 (Seiscentos e setenta e quatro mil, noventa reais e vinte e dois centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o 
imóvel constituído por: “Galpão e residencial multifamiliar, situado na Avenida José Marcelino da Silva nº 4451 no loteamento Residencial Maria 
Amélia, Catalão/GO, com área construída de 539,72m² e área de terreno de 360,00m² ”, melhor descrito na matrícula nº 59.217 do Registro 
de Imóveis de Catalão/GO. Cadastro Municipal: 44085. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em 
que se encontra. 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$ 570.952,47 (Quinhentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete 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 LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE 
(www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será 
realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). 
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) E NO 
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9602 / / imoveis.sac@superbid.net (17826 - Dossiê). 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 2033/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO/
GO, inscrita no CNPJ sob n°, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar-se em sua sede administrativa, situada 
na Rua Lavrinha, s/n°, Centro, Santa Rita do Novo Destino/GO – CEP: 
763.395-000, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, às 09H 00MIN do dia  25 DE MAIO  
DE 2022, referente a REGISTRO DE PREÇOS A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO 
DESTINO/GO DURANTE O EXERCÍCIO 2022. O Edital encontra-se 
junto ao site do município através do endereço eletrônico >http://www.
santaritadonovodestino.go.gov.br/< ou pelo telefone (62) 3394-0076. 
Santa Rita do Novo Destino/GO, 12 de maio de 2022. Atenciosamente, 
MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRE - Pregoeiro Municipal

A SO DE L C TA O DESERTA PREG O PRESENC AL
N 004/ 0

A C MARA M C PAL E A C S, por intermédio de sua
Pregoeira Oficial, designada pela Portaria n 01 2022, no uso
de suas atribuiç es, torna público o resultado final do Pregão
Presencial em ep grafe, que tem por ob eto: Aquisição de
combust veis, conforme especificaç es descritas no ermo de
Refer ncia ane o do edital. Em decorr ncia de não acudirem
interessados no certame, a Pregoeira Oficial declara que o
citado Pregão Presencial resutou - se ESER O, aproveitando
a oportunidade informa que, será lançado novo Pregão
Presencial.
Anicuns - GO,2 de Abril de 2022.

Simone Luccete de Souza
Pregoeira da Câmara Municipal de Anicuns

E G
C ARA UN C PAL DE AN CUNS

ED TAL PREG O PRESENC AL N 00 / 0
A Pregoeira da Câmara Municipal de Anicuns - GO, Sra.
Simone Luccete de Souza, no uso das atribuiç es que l e são
conferidas por Lei, torna público, para o con ecimento dos
interessados, que a Equipe de Pregão, designada pela Portaria
n 017 de 05 de aneiro de 2022, realizará licitação na
modalidade PREG O PRESE C AL do tipo ME OR PRE O
POR EM, que tem como ob eto a Contratação de empresa
para aquisição de combust veis, conforme especificaç es
constantes no Ane o , do Edital do Pregão em Ep grafe.
emais informaç es e obtenção do edital pelo site oficial da

Câmara Municipal de Anicuns:
ttp: .camaraanicuns.go.gov.br
A ER RA: 2 de maio de 2022 s 0 :00 .
Anicuns-GO, 12 de maio de 2022.

Simone Luccete de Souza
Pregoeira da Câmara Municipal de Anicuns

REGES AUTO CENTER LTDA, CNPJ/CPF n°
37.480.960/0001-06, torna público que está requerendo da
Prefeitura Municipal de Goiânia e seu órgão ambiental a
Licença Prévia, aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental. Empresa localizada na Rua
Juiz de Fora, Quadra 11, Lote 11, Setor Jardim Ana Lúcia,
CEP: 74.315 - 200, Goiânia GO.

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
S/A, inscrito com CNPJ N.º 24.523.764/0001-20 sito à AL dos Buritis
Nº. 408 Edifício Buriti Center Sala 1205 – Centro – Goiânia – GO –
torna  público  que  requereu  da  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente de Santo Antônio de Goiás, a Renovação das Licenças
Ambientais de Instalação Nº 01/2020 Proc. Nº 6146/2019, Nº
02/2020 Proc. Nº 6147/2019 e Nº 03/2020 Proc. Nº 6145/2019 –
para  as  atividades  de  Parcelamento  de  Solo,  Galeria  Pluvial  e
Pavimentação do trevo de acesso e de todas as ruas do Condomínio
Portal da Mata sito à Rodovia GO 462 Km 16 – Expansão Urbana –
Fazenda São Domingos – Santo Antônio de Goiás – GO.

STRIKER - BAR, RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA,
inscrito  com  CNPJ  Nº  18.791.270/0001-23  torna  público  que
requereu  da  Agência  Municipal  do  Meio  Ambiente  de  Goiânia  -
AMMA, as Licenças Ambientais de Instalação e Operação para
atividades de exploração de boliches, restaurantes e similares, bares e
outros  estabelecimentos  especializados  em  servir  bebidas,  com
entretenimento, casas de festas e eventos, produção e promoção de
eventos  esportivos,  exploração  de  jogos  eletrônicos  recreativos  e
outras  atividades  de  recreação  e  lazer  não  especificadas
anteriormente. Localizado na Avenida Perimetral Norte N.º 8303 Piso
Inferior Loja EUC G-01 – Fazenda Crimeia Caveiras – Goiânia – GO.
CEP 74.445-360.

DANTAS & CASTRO LTDA, CNPJ 05.434.438/0001-00, torna público
que REQUEREU junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Rio  Verde  –  SEMMA,  a  LICENÇA  DE  OPERAÇÃO ,  para  o
empreendimento com atividade principal em Comércio atacadista de
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e
peças, com área construída/utilizada 1.719,98 m². Localizado na Rod
BR060 S/N Lote A-03 – Setor Industrial, Município de Rio Verde – GO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 019/2022. Sistema
de registro de preço (SRP). Tipo - menor preço por item.
Objeto:  FUTURA  E  EVENTUAL  LOCAÇÃO  DE  MAQUINÁRIOS,
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
Data de abertura: 26/05/2022 às 13:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Comissão
Permanente  de  Licitações,  na  Rua  03,  quadra  07,  Área  Especial  -
Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339-1538

Cocalzinho de Goiás, aos 13   de maio de 2022.
Soraya Batista de Siqueira

Pregoeira
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Xande, nervoso, aguarda 
notícias. O médico avisa 
a todos que Mel e o bebê 
não estão bem. Leo se lem-
bra da noite anterior quan-
do ele e Lucas chegaram à 
conclusão de que não ex-
iste lugar no mundo para os 
dois. Zoraide vê na borra de 
café um homem sendo en-
golido pela areia do deserto 

e Jade perdendo metade 
de seu coração. Nazira lê 
no jornal que Miro vai ser 
treinador no Marrocos e 
cobra de Latiffa o favor que 
ela está lhe devendo. Mel 
vai para o CTI por prob-
lemas no coração. Nazira 
pede que Miro pense na 
possibilidade de se casar 
com uma marroquina.

O Clone

Além da Ilusão

Carinha de Anjo

Quanto Mais Vida Melhor

Pantanal

resumo de novelas

Davi tenta convencer Iolan-
da a revelar a verdade sobre a 
paternidade de Toninho. Ícaro 
pede que Davi ajude Sirius 
com seus truques de mágica. 
Arminda alerta Inácio sobre 
as intenções de Leopoldo. 
Leônidas planeja encontrar 
a filha de Heloísa para se 
aproximar dela. Tenório rece-
be notícias de Olívia. Isadora 
e Violeta conversam sobre 

suas dores de amor.Geraldo 
garante a Julinha que Con-
stantino não se envolverá 
com Margô. Matias sabota 
a água de Leônidas com um 
remédio que furtou de Dr. 
Elias. Mariana questiona o 
interesse de Leopoldo por In-
ácio. Pablo rouba pertences 
de Rafael. Heloísa, Isadora 
e Leônidas descobrem que 
Matias sequestrou Violeta.

Rose e Tina se animam ao 
ver que Tigrão e Neném se 
entenderam. Paula pega o 
celular de Flávia. Neném se 
entristece quando Rose diz 
que voltará para Paris. Ingrid 
ajuda Paula no plano contra 
Carmem. Tigrão se entende 
com Guilherme. Carmem ob-
serva a conversa entre Pau-

la e Marcelo. Ingrid recebe 
várias ofensas pela internet, 
e Flávia tenta consolá-la. Tina 
termina com Gabriel. Pau-
la convence Nilton a se dis-
farçar como Santiago Pach-
amanca. Gabriel tenta afastar 
Ingrid da banda. Tucão chega 
ao hospital para ser atendido 
por Guilherme.

Gustavo sai preocupado 
atrás da esposa pela ci-
dade. Haydee diz ao padre 
que achou que o dinheiro 
iria solucionar tudo, mas 
não é assim, e que errou 
na educação de Flávio e 
Nicole. Gustavo encontra 
Cecília no colégio. Gus-
tavo diz que promete es-

clarecer para Cecília que a 
ligação não é verdadeira e 
que jamais trairia a esposa. 
Em casa, Gustavo diz que 
a ligação deve ter sido um 
terrível trote. Os dois se 
entendem. Haydee con-
fere as primeiras imagens 
das câmeras que instalou 
em casa.

José Leôncio fica intrigado 
com a sucuri navegando na 
canoa. Tenório avisa a Guta 
que se tornou sócio de José 
Leôncio. José Leôncio reage 
ao menosprezo de Tenório 
por Tadeu. Maria Bruaca des-
confia das viagens de Tenório. 
Mariana manda Jove voltar 
ao Pantanal para lutar por 
seus direitos. Jove se declara 
a Juma. José Leôncio sus-
pende as remessas de din-
heiro para Jove. Irma se ma-
goa com Jove. Gustavo pede 
para Madeleine conversar 

com Nayara. Zaquieu alerta 
sobre o comportamento de 
Juma e Jove. Filó se preocu-
pa com Muda e Levi. Tibério 
conta a Tadeu que pensa em 
se casar com Muda. Made-
leine tenta convencer Jove 
de que a relação do filho com 
Juma não dará certo. Gustavo 
aconselha Nayara a evitar um 
confronto direto com Jove. 
Jove deixa claro para Nayara 
que ama Juma, e dá per-
missão à ex-namorada para 
dizer aos seus seguidores que 
os dois permanecem juntos. 

- Martinha, você consegue 
me dizer o que é homicídio?

- Quando uma pessoa mata 
   um homem.
- Muito bem, - diz a professora.
- João, você consegue me dizer o que é suicídio?
- Quando uma pessoa mata um suíço

TEIXEIRA MENDES CONTA
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RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

FILÉ MIGNON COM MOLHO DE VINHO TINTO, 
ACOMPANHADO DE PURÊ DE MANDIOQUINHA

INGREDIENTES
1 peça de mignon de 
aproximadamente 1 kg
4 dentes de alho
3 galhos de alecrim
6 mandioquinhas médias 
(ou batata baroa)
100 g de queijo tipo 
parmesão ralado
1/2 lata de creme de leite 
(opcional)
500 ml de vinho tinto (uva 
a gosto), costumo utilizar 
o seco
200 g de manteiga sem 
sal em cubos de 50 g
1 chumaço de salsinha 
ou broto para enfeitar o 
prato
Sal e pimenta-do-reino a 
gosto
1 colher (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de amido 
de milho

MODO DE PREPARO
Cozinhe a mandioquinha 
com o caldo de legumes 
até que fique bem mole, 
por aproximadamente 20 
minutos em fogo alto.
Após isso, escorra 
a água e amasse a 

mandioquinha para 
formar o purê.
Volte com o purê para 
a panela, adicione sal, 
pimenta-do reino a 
gosto, o creme de leite e 
50 g de manteiga.
Em seguida, desligue 
o fogo, acrescente o 
queijo parmesão ralado e 
reserve.
CARNE:
Limpe a peça de mignon, 
e corte do centro para 
as pontas para obter 
o melhor formato de 
medalhão, com pedaços 
de aproximadamente 4 
dedos de altura.
Tempere cada lado dos 
medalhões com sal e 
pimenta-do-reino.
Aqueça uma panela de 
fundo grosso, adicione 
1 cubo de 50 g de 
manteiga, 2 dentes de 
alho (apenas amasse) e 
dois galhos de alecrim, 
e coloque os medalhões 
de 3 em 3.
Deixe grelhar por exatos 
4 minutos de cada lado, 
e após isso, reserve em 

um recipiente que possa 
ir ao forno.
Quando estiver com os 
6 no recipiente, leve ao 
forno preaquecido a 180º 
C por 4 minutos.
MOLHO DE VINHO 
TINTO:
Na mesma panela 
que você grelhou os 
medalhões, substitua 
o alho e o alecrim já 
utilizados pela mesma 
quantidade usada para 
grelhar.
Adicione o vinho tinto e 
deixe ferver até reduzir e 
pegar uma consistência 

de calda.
Para ajudar, você pode 
utilizar 1 colher (chá) 
de amido de milho 
dissolvido em água 
morna (mas adicione 
apenas após perder o 
gosto de álcool).
Acrescente 1 colher (chá) 
de açúcar, uma pitada 
de sal e observe a acidez 
ideal do molho.
Após a consistência 
ideal, apague o fogo, 
monte seu prato de 
forma bem apresentável 
e aproveite a explosão 
de sabor!

INGREDIENTES
5 bananas orgânicas @
aboaterra;
2 “chia eggs”;
1 xícara de aveia em 
flocos finos;
1 xícara de castanha de 
caju orgânica (torrada, 
sem sal) da A Tal da 
Castanha;
¼  xícara de figo 
desidratado (picado em 
pedaços pequenos);
3 colher (sopa) melado 
de cana;
1 pitada de sal rosa;
3 colher (sopa) óleo de 
coco;
 1 colher (sopa) canela;
½  colher (chá) 
de noz-moscada;
1 colher (sobremesa) 
de fermento.

MODO DE PREPARO
Pique as castanhas 
e os figos secos em 
pedaços pequenos. 
Em um recipiente 
amasse as bananas 
e adicione todos os 

ingredientes, exceto 
o fermento. Misture 
tudo e, por último, 

adicione o fermento. 
Misture mais um pouco 
e leve ao forno pré-

aquecido a 180ºC por, 
aproximadamente, 
30 minutos.

BOLO DE BANANA COM CASTANHAS
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Única letra
que rece-
be o acen-
to grave 

Rafael
Nadal,
tenista

espanhol

Paraíso de
amantes
de livros
(bras.)

Pai ou
mãe, em

relação ao
filho menor

(?) 
hídrica: a
seca em

SP (2014)

(?)-92,
importante

evento
ambiental

Órgão má-
ximo das 

Olimpíadas
(sigla)

Material
natural de
quadros 
de aviso

Roberto
Medina, 

empresário
carioca

Substância
nociva à
pessoa
celíaca

Trabalho
do oficial
de manu-

tenção

Exploração 
de metais
preciosos

José Lins
do (?), 

romancista
de "Usina"

Antigo
cantil de

couro

Ornella
Vanoni,
cantora
italiana

Plataforma
de atraca-
mento em

portos

"Fera (?)",
novela

com Malu
Mader

A zebra,
pelo

padrão 
de cores

Ação
Nutriente
deficiente
na anemia

Modelo 
de calça

Amazonas
(sigla)

(?) Mundial
da Água,

data criada 
pela ONU

Tamanho
Formato 
da curva
sinuosa

Estrábico
Função 

do artifício
chamativo

A 1ª letra
grega

Nascente
(Astr.) 

Opõe-se à
prática
Verbo

(abrev.)

A Sophia, de "O Outro
Lado do Paraíso" (TV)
Saliência comum em

pistas irregulares

Anexos de
cozinhas

Erros de
(?): podem
alterar o
resultado

de um  
jogo (fut.)

Editores
(abrev.)

Reação como as 
"Diretas Já!" e "Fora,

Collor"
(Polít.) 

A lagoa com
abundância de peixes

Folguedo do ciclo
natalino (Catol.)

"Polícia",
em PM 
Base da

Estatística

(?) forçado: é realiza-
do em caso de pane
no motor do avião,
ou de defeito grave

Grande,
em inglês

Precursor

Combinações de
versos Apresenta-

ções breves de filmes
antes do lançamento

4/alfa — odre. 5/great. 6/glúten. 7/piscosa — reisado.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Ter barriga grande 
está na moda 

nos homens, mas 
eu nunca vi um 

manequim gordo.

Mantenha a força 
da sua vontade, 
a sua estratégia, 
confie e acredi-

te na sua intuição. Faça e 
solte. Não se apegue ao 
resultado e se atenha ao 
processo em si. O resulta-
do vai ser proporcional à 
sua confiança.

Lua e Plutão tra-
zem instabilida-
des e mudanças 
para você no dia 

de hoje, portanto a dica é: es-
teja aberto e flexível se quiser 
receber boas surpresas. Caso 
mantenha uma atitude mais 
fechada e controladora, pode-
rá ficar mal-humorado.

Plutão e a Lua, que 
estarão juntos no 
céu de hoje, apro-

fundam sua mente, por isso 
pode ser um dia em que a vi-
são sobre as coisas fica mais 
estratégica. Isso vai ser muito 
bom para colocar a vida nos 
trilhos, se organizar e perceber 
os próximos passos a tomar. 

As relações po-
dem ser fascinan-
tes ou desafiado-

ras; isso vai depender de quem 
está com você; o bom é que 
pode perceber isso hoje. Se for 
desafiador, difícil e cheio de en-
traves, pode ser que você este-
ja se relacionando com pessoas 
limitantes e controladoras.

Hoje é um dia em 
que a Lua e Plutão, 
que está em Capri-

cornio, trazem muito trabalho aos 
leoninos, ativando sua energia e 
seu poder, portanto o dia pode 
trazer grandes resoluções e muita 
produtividade! É um bom dia para 
mover pedras sem gastar muita 
energia. Faça acontecer.

Vocês podem 
estar com hu-
mores oscilan-

tes hoje, mas de qualquer 
forma é um bom dia para 
aprenderem a temperar isso, 
buscando se harmonizar com 
tudo à sua volta. Se não con-
seguirem, podem se tornar 
autoritários demais.

Você está com for-
ça e magnetismo 
para levar amor 

e algumas duras verdades aos 
outros hoje. Ajude, coloque-se à 
disposição, mas evite ser rude. 
Dizer a verdade, sim, mas sem 
agressividades. Planejamento, 
organização... e de repente a vida 
muda todos os planos. 

Lua e Plutão ati-
vam seu foco, 
portanto hoje 

você pode e deve estudar, 
organizar a mente, rever as 
emoções e as atitudes ou 
simplesmente fazer aquela 
sessão de terapia. Tudo isso 
pode ser o mais relaxante e 
motivador para este dia.

Hoje, Lua e Plutão 
trazem uma boa 
carga de energia 

para você e Netuno descar-
rega essas energias nas suas 
emoções, por isso pode ser 
um dia em que você vai que-
rer fazer muitas coisas, mas 
pode ter dificuldade de focar 
numa coisa só. 

Quanto mais 
você falar as 
coisas com sa-

bedoria e profundidade 
hoje, mais as pessoas te 
ouvirão e serão gratas às 
suas palavras orientadoras. 
Aproveite isso hoje: seja a 
visão dos demais para uma 
realização conjunta!

Toda a força e o foco 
que a Lua e Plutão 
trazem para este dia 
contribuem para que 

os aquarianos terminem coisas 
inacabadas, finalizem, limpem, 
organizem e curem. Portanto o 
dia está propício para ir ao mé-
dico, fazer aquela massagem ou 
outra prática de saúde.

Pode ser que os ami-
gos sejam a ajuda 
de que você precisa 

hoje, querido pisciano. Permita-
-se receber a ajuda dos demais. 
Não seja orgulhoso ou teimoso. 
Aceite a generosidade alheia. 
Saturno pode trazer dificulda-
des para algumas pessoas co-
nhecidas e até familiares.

Jim DavisGarfield


