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Ex-astro mirim, Juninho 
Bill fala da convivência com 
filho trans de 8 anos

AGROTINS

Eventos culturais e de 
negócios fomentam o turismo 
e impactam de forma positiva 
a economia do Tocantins
Comércio e setores hoteleiro, alimentício e turístico comemoram aumento da 
movimentação no período da feira que segue até hoje

BRASIL ENTROU NA ROTA

Brasil deve produzir 
hidrogênio em escala até 2025

Esta edição da Agrotins 2022 espera reunir cerca de 120 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 2 bilhões em 
volume de negócios

Aldemar Ribeiro/Governo do Tocantins 



Sábado, 14 de maio de 2022
Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal2

Leia o Jornal 

Gazeta do Estado

ALÉM DA PRIVATIZAÇÃO DA SAN-
TOS PORT AUTHORITY (SPA), 
SUCESSORA DA ANTIGA COMPA-
NHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (CODESP), O GOVERNO 
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO 
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTU-
RA (MINFRA), ESPERA TIRAR DOS 
COMPUTADORES AINDA NESTE ANO 
de 2022 o projeto que prevê 
a ampliação do sistema fer-
roviário de acesso ao porto, 
com a  concessão da Fer-
rovia Interna do Porto de 
Santos (FIPS) a empresas 
privadas, que podem ser a 
Rumo, a VLI e a MRS, que já 
manifestaram interesse em 
participar do leilão. O con-
trato prevê um investimen-
to de R$ 891 milhões, com 
a ampliação da capacidade 
de movimentação do porto 
para 115 milhões de tonela-
das por ano, em um prazo 
de cinco a dez anos. 

Atualmente, a gestão 
das ferrovias é feita por 
uma concessão à Portofer, 
empresa controlada pela 
Rumo. O contrato com a 
Portofer vencerá em 2025, 
mas, de acordo com a pro-
posta, deverá ser encerra-
do antecipadamente para 
que seja feita uma nova 
concessão, desta vez com 
modelo associativo, ou 
seja, com a participação de 
todos os operadores de fer-
rovias que acessam o porto 
e que deverão fazer uma 
gestão compartilhada.

Hoje, diante da capa-
cidade do porto estimada 
em 50 milhões de tonela-
das por ano, as operações 
de suas ferrovias internas 
estão próximas de um co-
lapso. Até porque, no in-
terior do País, vêm sendo 
realizados investimentos na 
ampliação de malhas ferro-
viárias, que consequente-

Cem anos de projetos inúteis

Artigo

n Liana Lourenço 

mente passarão a ter maior 
capacidade para transpor-
tar cargas para o porto de 
Santos e vice-versa.  

Sem contar que, em 
2021, a movimentação no 
porto chegou a 47,3 mi-
lhões de toneladas e que 
só não ocorreu um colap-
so nas operações portu-
árias porque, no começo 
de 2020, com a eclosão da 
epidemia de coronavírus 
(covid-19) e suas conse-
quências, houve no ano 
passado quebra na safra de 
milho. E que, para este ano, 
com a guerra entre Rússia e 
Ucrânia, com sanções dos 
bancos ao governo russo, 
prevê-se uma redução no 
fornecimento de fertilizan-
tes russos (cloreto de po-
tássio e outros) usados em 
campos de soja e milho, o 
que deverá impactar nega-
tivamente as safras. Afinal, 
cerca de 25% das impor-
tações brasileiras de ferti-
lizantes vêm daquele país.  

O que se espera é que, 
independentemente do 
governo que sairá das ur-
nas em outubro, os planos 
para a revitalização do sis-
tema ferroviário de aces-
so ao porto de Santos não 
sejam postergados nem 
atirados para as calendas 
gregas, como foram tantos 
outros projetos ao longo de 
quase um século.  

Como se sabe, o primei-
ro projeto de uma ligação 
seca entre Santos e Guaru-
já, um túnel escavado para 
a passagem de bonde elé-
trico, data de 1927. Desde 
então, foram preparados 
mais quatro projetos: em 
1948, houve a proposta da 
construção de uma ponte 
levadiça que permitiria a 
passagem dos navios, tal 
como aquela sobre o rio 
Neva, em São Petersburgo, 
na Rússia, construída em 
1916, enquanto, em 1970, 
surgiu um projeto que pre-
via uma ponte com acesso 

helicoidal. Depois, em 2011, 
foi apresentado outro pro-
jeto que previa a constru-
ção de um túnel submerso, 
abandonado no começo de 
2015. E, agora, estão sendo 
feitos estudos para a cons-
trução de um túnel imer-
so entre Santos e Guarujá, 
no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos 
(PPI), obra que faz parte do 
plano da desestatização do 
porto. Trata-se do quinto 
projeto. Haja esperança.

Não se pode esquecer 
também que, em 1967, 
foi apresentado um pro-
jeto para a construção de 
um aeroporto metropoli-
tano em Guarujá, a partir 
da Base Aérea de Santos, e 
que, em 2000, um grupo de 
trabalho estudou a viabili-
dade da construção de um 
aeroporto metropolitano 
em Praia Grande, sem que 
os estudos tenham saído 
do papel. Quer dizer, para 
a realização de todos esses 
projetos foram emprega-
dos muitos recursos públi-
cos. Hoje, seria impossível 
calcular quanto dinheiro, 
neste quase um século de 
discussões e projetos inú-
teis, foram desperdiçados 
pela incúria de gestores 
públicos. Seja como for, 
espera-se que, desta vez, 
o projeto de revitalização 
do sistema ferroviário do 
porto de Santos dê certo. Já 
seria alguma coisa.  
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Destinos tranquilos par descansar a mente
Para quem gosta de dias tranquilos de descanso confira 
as dicas que separamos com destinos e melhores 
hospedagens em lugares paradisíacos e tranquilos

Uma pesquisa realizada em janeiro deste ano pela Booking.com revelou que 92% dos 
viajantes brasileiros afirmam que passar um tempo descansando a mente é sua motivação 
para viajar, ficando em primeiro lugar neste quesito entre todos os países pesquisados. 

Entre as opções de destino estão paisagens repletas de belezas naturais na Costa Rica e um paraíso 
cultural no Japão, para ajudar os viajantes a encontrarem paz de espírito durante as férias.

Alajuela, na Costa Rica, é repleta de belezas naturais. Para tranquilizar a mente, o viajante pode 
relaxar nas águas das fontes Termales del Bosque, cercar-se com a paisagem do rio Celeste e seu 
vívido tom de azul, ou fazer uma trilha para admirar a paisagem próxima do vulcão Poás, onde o 
silêncio e a serenidade tomam conta do local.

Para hospedagem 
o hotel boutique Rio 
Celeste Hideaway 
oferece bangalôs 
luxuosos com um 
toque rústico e 
moderno. Além disso, 
implementou diversas 
práticas ecológicas. 
Vale aproveitar a paz 
ouvindo os sons da 
floresta, admirando 
a cachoeira do rio 
Celeste e passeando 
pelo Parque Nacional 
Palo Verde.

A Suécia é um 
lugar onde estilo de vida, cultura e tradições culinárias se ligam à natureza. Por tanto, Estocolmo é um 
destino imperdível para quem quer limpar o corpo, a alma e a mente. O viajante pode navegar pelo 
arquipélago de 30.000 ilhas da região, ou encarar o ritual nórdico de colocar o estresse para fora por 
meio do suor e fazer uma viagem detox para a sauna Hellasgården, à beira do lago. É possível ver 
tudo o que a Reserva Natural de Estocolmo oferece com um passeio guiado a pé: admirar a vista do 
alto dos penhascos de granito, nadar no lago e aprender a acender uma fogueira.

Nessa região o 
Victory Hotel oferece 
quartos com temática 
naval inspirados em 
sua própria coleção 
de antiguidades 
marítimas. A 
acomodação também 
conta com acessórios 
de veludo, confortáveis 
poltronas de couro 
e piso aquecido no 
banheiro. Vale a pena 
relaxar no bar do hotel, 
aproveitar a sauna 
a vapor ou dar um 
mergulho na piscina.

A Costa Blanca tem mais de 200 quilômetros de extensão no litoral mediterrânico do sudeste 
da Espanha. Vale a pena viajar para Cartagena e mergulhar na história e tradições com um passeio 
cultural e gastronômico. Para apreciar a tranquilidade da natureza, o viajante pode visitar as 
cachoeiras do Algar ou caminhar pela imensa área de preservação da natureza em Serra Gelada.

A poucos minutos da praia, o luxuoso Suites del Mar by Melia conta com decoração em tons 
pastel e madeira natural, além de oferecer um terraço com vista do mar. Uma boa pedida é o 
Sanarium Circuit Spa, que possui piscina na cobertura e banheira de hidromassagem com vistas 
do Mediterrâneo.

A cidade litorânea de Kanagawa fica perto de Tóquio e oferece praias, templos e jardins 
botânicos ainda melhores do que os da grande metrópole. Ali, é possível passear pelo Jardim 
Sankeien e explorar a sua espiritualidade com um passeio até o Templo Hasedera e o Grande Buda 
de Kamakura. Para ainda mais garantia de tranquilidade, o viajante pode fazer uma visita ao Lago 
Ashi e à Cachoeira do Pôr do Sol.

A pousada Gyokutei é tradicional oferece quartos com piso de tatame de palha trançada e cama 
em futon. Situado no topo de uma colina em Hakone, o ryokan conta com uma banheira de água 
termal coberta com vista para os jardins, além de oferecer um serviço de massagem para relaxar.

Fotos: Divulgação
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BRASIL ENTROU NA ROTA

Brasil deve produzir 
hidrogênio em escala até 2025

O país tem o potencial 
para produzir hidrogênio em 
escala em diversos estados 
do território nacional. Essa 
realidade teve início em feve-
reiro de 2021, quando o go-
verno do Ceará anunciou um 
projeto de implantação de 
um hub de hidrogênio ver-
de no Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP).  

“O lançamento pelo go-
verno cearense foi o primei-
ro passo para colocar o Brasil 
no mapa global do hidro-
gênio. Desde o anúncio até 
hoje, foram captados US$ 20 
bilhões de investimentos em 
toda a cadeia produtiva do 
hidrogênio verde, incluindo 
plantas de energia renovável 
e de eletrólise, e produção de 
derivados, como a amônia, 
entre outros”, disse Monica 
Saraiva Panik, especialista 
em tecnologias de hidrogê-
nio e células a combustível, 
diretora de Relações Institu-
cionais da Associação Brasi-
leira do Hidrogênio (ABH2), 
mentora da Mobilidade a 
Hidrogênio da SAE Brasil e 
curadora do núcleo temático 
“Transformação Energética 
– Hidrogênio” da BW Expo 
Summit Digital, durante o 
BW Talks Hidrogênio: Cami-
nho Crescente e Irreversível, 
promovido no dia 5 de maio. 

De acordo com Moni-

ca, a partir desse anúncio, 
mais estados lançaram seus 
projetos, como o Rio de Ja-
neiro, no Porto de Açu; em 
Pernambuco, no Porto de 
Suape; no Rio Grande do 
Norte, em Minas Gerais, 
na Bahia, no Piauí e no Rio 
Grande do Sul, sempre em 
cooperação com o setor pri-
vado. “Esse movimento é 
importante, pois é possível 
entender qual o potencial 
de cada região, uma vez que 
cada uma delas conta com 
fontes de energia específi-
cas”, explicou. O Ministério 
de Minas Energia também 
está engajado nesse setor, ao 
realizar estudos específicos 
para avaliar o potencial bra-
sileiro e a demanda futura, 
bem como tem trabalhado 
juntos às agências regulató-
rias nos temas de certifica-
ção e arcabouço regulatório.  

O hidrogênio pode ser 
utilizado em diversos se-
tores, como o aço, fertili-
zantes, cimento, energia e 
transporte, por exemplo. 
Como resultado, haverá 
oportunidades para todos 
os portes de empresas, 
pois a cadeia produtiva 
do hidrogênio conta com 
prestadores de serviços 
e fornecedores em dife-
rentes áreas. Sobre a gera-
ção de empregos, Monica 

avaliou que haverá a cria-
ção de novas funções e a 
chance para profissionais 
que atuam em outros seg-
mentos e setores como o 
elétrico, o de gases indus-
triais, o de biocombustí-
veis e o de refinarias.  

Durante o evento onli-
ne do Movimento BW, ini-
ciativa da Associação Bra-
sileira de Tecnologia para 
Construção e Mineração 
(Sobratema), a especialista 
em tecnologias de hidrogê-
nio e células a combustível 
ponderou que existem dois 
modelos de negócios vi-
gentes nos projetos anun-
ciados. O primeiro são os 
hubs, onde as regiões por-
tuárias implantarão a in-
fraestrutura para produção, 
armazenamento, transpor-
te, utilização e exportação 
de hidrogênio e todas as 
atividades relacionadas à 
cadeia produtiva. Já o se-
gundo é a energia distribu-
ída, ou seja, a geração in-
dependente pela indústria 
para produzir hidrogênio, e 
outros insumos que podem 
substituir as matérias pri-
mas de origem fóssil, como 
o carvão, e reconvertendo, 
se for de interesse, o hidro-
gênio em energia. 

COM INFORMAÇÕES DE 
SYLVIA MIE

AGROTINS

Eventos culturais e de 
negócios fomentam o turismo 
e impactam de forma positiva 
a economia do Tocantins
Comércio e setores hoteleiro, alimentício e turístico comemoram 
aumento da movimentação no período da feira que segue até o sábado

DA REDAÇÃO - Com a movi-
mentação da 22ª edição 
da Feira de Tecnologia 
Agropecuária do Tocantins 
(Agrotins 2022), os setores 
de oferta de serviços e o co-
mércio em geral da Capital 
também se beneficiam com 
a maior demanda ao longo 
da semana. A feira realizada 
pelo Governo do Tocantins 
ocorre até hoje na estrutura 
montada no Parque Agro-
tecnológico do Tocantins, 
na rodovia TO-050, saída 
para Porto Nacional, e tem 
como tema central Integrar: 
Intensificar e Preservar.

No setor hoteleiro, se-
gundo o presidente da 
Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do To-
cantins (ABIH/TO), Mar-
cos Koche, a realização da 
Agrotins gera uma taxa de 
ocupação elevada por mui-
tos dias, com a presença de 
expositores e visitantes da 
feira. “O aumento é muito 
expressivo, ainda mais para 
o setor que está saindo de 
uma pandemia onde vários 
hotéis fecharam, alguns até 
permanentemente, outros 
fecharam por três meses e, 
por seis meses, operaram 
com prejuízo. Estamos mui-
to felizes com o retorno da 
feira presencial”, afirma o 
presidente da ABIH/TO.

Marcos Koche ainda 
afirma que, com a feira 
ampliando a programa-
ção e trazendo atrações 
culturais, além das novi-
dades agro e tecnológicas, 
o impacto deve ser mais 
positivo. “O participante 
da Agrotins vem em busca 
de conhecimento e negó-
cios. Quando aliamos isso 
a atrações turísticas e cul-
turais, verificamos que as 
hospedagens se estendem. 
A implementação de even-
tos artísticos trouxe uma 
permanência por mais 
tempo ainda, o que reflete 
diretamente na hotelaria, 
nos restaurantes e em todo 
o trade, de pessoas ligadas 
direta e indiretamente com 
a feira”, ressalta.

Por ser considerada 

a maior feira agrotecno-
lógica da região Norte do 
país, o presidente da ABIH 
no Tocantins indica que a 
Agrotins impacta em todo 
o trade turístico da Capital 
e dos arredores, além de tra-
zer um fluxo de pessoas em 
busca de diferentes serviços 
e produtos, que incremen-
tam no faturamento das 
empresas, renda de autô-
nomos e até nos impostos 
públicos. “O foco é o agro, 
mas, muitas vezes, eventos 
corporativos são necessá-
rios para trazer pessoas até 
um local, para que, então, 
se descubra o potencial não 
só turístico, mas até mesmo 
o potencial de negócios de 
todo o Tocantins”, afirma 
Marcos Koche.

Segundo o consultor 
e presidente do Conselho 
Empresarial de Turismo da 
Federação do Comércio no 
Tocantins (Cetur/Fecomér-
cio), Marcelo Perim, o setor 
do turismo é o primeiro a 
sentir o aumento do fluxo 
com eventos de porte como 
a Agrotins. “Esse fluxo inicia 
antes mesmo do evento em 
si, pois passagens aéreas, 
reservas em hotéis e loca-
doras de veículos normal-
mente são adquiridas ante-
cipadamente. A Agrotins é 
um grande fomentador de 
negócios, pois atrai expo-
sitores de diversas regiões 
com interesse em vender 
tecnologia, produtos e equi-
pamentos para o setor do 
agro, fazendo girar a engre-
nagem do turismo de negó-
cios”, destaca. 

COMÉRCIO 
E SETOR ALIMENTÍCIO

Com o mesmo pensa-
mento, o presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Palmas, Silvan 
Marcos Portilho, afirma que 
um evento que tem as pro-
porções da Agrotins sem-
pre é bom para aumentar o 
faturamento do comércio. 
“Traz uma movimentação 
bastante positiva. É isso que 
o comércio espera, especial-
mente, para aqueles comer-

ciantes, aqueles lojistas que 
estão na Agrotins vendendo 
seus produtos e oferecendo 
seus serviços”, declara.

A presidente da Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes no Tocantins 
(Abrasel), Ana Paula Setti, 
afirma que também é per-
cebida uma movimentação 
no segmento alimentício, 
entretanto, essa procura 
ocorre, especialmente, no 
período noturno, quando 
se finaliza a programação 
diária da feira. “A expectati-
va é de que, após as progra-
mações diárias, haja uma 
movimentação em um 
percentual razoável, como 
percebemos em outras edi-
ções presenciais da Agro-
tins”, explica.

AGROTINS
Esta edição da Agrotins 

2022 espera reunir cerca de 
120 mil visitantes e movi-
mentar cerca de R$ 2 bilhões 
em volume de negócios. A 
feira tem estandes, vitrines 
e pavilhões com palestras, 
minicursos, rodas de con-
versa e exposição de pesqui-
sas, projetos e tecnologias 
e comercialização dos pro-
dutos, além de uma rádio 
exclusiva com programação 
de entrevistas, destaques e 
informações sobre o evento, 
todos os dias. A estrutura 
ainda conta com estacio-
namento amplo, banheiros, 
restaurante e lanchonetes.

A feira é uma realização 
do Governo do Tocantins, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Aquicultura (Sea-
gro), da Agência de Defesa 
Agropecuária (Adapec), do 
Instituto de Desenvolvi-
mento Rural do Tocantins 
(Ruraltins), da Fundação 
de Amparo à Pesquisa 
(Fapt) e da Tocantins Par-
cerias, em conjunto com 
empresas, instituições e 
órgãos públicos, de pes-
quisas e educacionais, en-
tre outras.

COM INFORMAÇÕES DE 
TALITA MELZ/

GOVERNO DO TOCANTINS

Aldemar Ribeiro/Governo do Tocantins 

No sábado (14), os parti-
dos aliados ao pré-candidato 
ao governo de Goiás, Gusta-
vo Mendanha (patriota), re-
alizarão o 2° Encontro Regio-
nal, às 9h, em Niquelândia, 
no norte goiano. O objetivo é 
manter o diálogo em diferen-
tes regiões do Estado, como 
forma de conversar sobre os 
maiores problemas enfren-
tados por cada cidade. Poste-
riormente, serão elaboradas 
propostas para atendê-las. 

Além do apoio do Pa-
triota, Agir 36, Partido 
da Mobilização Nacio-
nal (PMN) e Democracia 
Cristã, dessa vez, passa a 
constar o Por Mais Brasil 35 
(antigo PMB), que fechou 
oficialmente com Menda-
nha nesta quinta-feira (12). 

“Me sinto feliz em poder 
rodar o Estado de Goiás para 
conversar com quem vive 
a realidade de cada região. 
O primeiro encontro, em 
Santa Helena, foi muito im-
portante. Fiquei feliz com 2 
ex-governadores e o prefeito 
da cidade junto comigo e 
tenho certeza que ao lado 
de lideranças da região, tam-
bém vamos fazer uma festa 
bonita em Niquelândia”, de-
clarou o pré-candidato.

Ao todo serão realizados 
10 encontros, sendo o próxi-
mo em Cidade Ocidental, no 

entorno do Distrito Federal, 
em 21 de maio. O primeiro 
ocorreu em 07 de maio, em 
Santa Helena, quando Men-
danha colocou no palanque 

dois ex-governadores, Alcides 
Rodrigues (patriota) e Age-
nor Rezende (MDB), além do 
prefeito de Santa Helena, João 
Alberto (patriota).

Norte recebe 2° Encontro regional 
de partidos aliados a Mendanha
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convencionados e demais encargos contratuais e legais, além das despesas de cobrança e intimação
referente ao respectivo Contrato de financiamento firmado com o Credor Fiduciante, como segue: Fiduciante,
CPF/MF, Matrícula do Imóvel, Valor do Empréstimo, Valor da Dívida Atualizada, Data do Posicionamento:
Celso Moreira BragaCelso Moreira BragaCelso Moreira BragaCelso Moreira BragaCelso Moreira Braga, 002.982.111-81, 4.201, R$ 210.000,00, R$ 14.293,42, 10/06/2021; CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
BatistaBatistaBatistaBatistaBatista, 022.535.561-07. Endereço do Imóvel: Rua Vital Vaz Vieira (ex-Rua 06), QD. 12 ou L, LT. 01-D,
Setor Amelia Brandão Rego, Rialma-GO. Rialma-GO)., 13 de abril de 2022. Bel. Flávio Artiaga,Bel. Flávio Artiaga,Bel. Flávio Artiaga,Bel. Flávio Artiaga,Bel. Flávio Artiaga,
PrPrPrPrPr imeiroimeiroimeiroimeiroimeiro TTTTTabeliãoabeliãoabeliãoabeliãoabelião.....

Edital de Intimação. O Oficial de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição, de GoiâniaEdital de Intimação. O Oficial de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição, de GoiâniaEdital de Intimação. O Oficial de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição, de GoiâniaEdital de Intimação. O Oficial de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição, de GoiâniaEdital de Intimação. O Oficial de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição, de Goiânia, conforme
a lei nº 9.514/97, e com fulcro no disposto no § 1º artigo 997, do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial de
Goiás, atendendo ao que lhe foi requerido pelo Banco Bradesco S/ABanco Bradesco S/ABanco Bradesco S/ABanco Bradesco S/ABanco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ nº 60.746.948/0001-12, como credor
fiduciário, cujo processo encontra-se arquivado neste registro, pelo presente intima: Sérgio Artur Paganini da SilvaSérgio Artur Paganini da SilvaSérgio Artur Paganini da SilvaSérgio Artur Paganini da SilvaSérgio Artur Paganini da Silva,
RG nº 7.454.876 SSP-SP, CPF nº 707.017.178-15, e sua esposa Cássia Mitsu Cássia Mitsu Cássia Mitsu Cássia Mitsu Cássia Mitsu YYYYYamamoto Pamamoto Pamamoto Pamamoto Pamamoto Paganiniaganiniaganiniaganiniaganini, RG nº 1999069
SSP-DF, CPF nº 120.977.398-81, devedores fiduciantes inadimplentes, o fim de satisfazer o pagamento das prestações em
atraso e demais comunicações de direito, nesta serventia, com endereço à Rua 72 esquina com a Rua 14, Qd. C-16, Lt. 12/
15, nº 48, 4º andar, Ed. QS Tower Office, Jardim Goiás, Goiânia-GO ou diretamente perante o credor, referente ao financiamento
com Alienação FiduciáriaAlienação FiduciáriaAlienação FiduciáriaAlienação FiduciáriaAlienação Fiduciária nos termos da Lei 9.514/97, do imóvel constante do “Apartamento de nº 1.401, Box de nº 62,
do empreendimento Campus Life Residence, edificados no lote de nº 12-14, da quadra 89, situado à Rua 239, no Setor Leste
Universitário, nesta Capital, devidamente registrado sob o nº R-3 e Av-8-97.977”, firmado com o credor acima, cujos valores
e quantias são constantes da planilha arquivada digitalmente nesta serventia, sob pena de decorrido o prazo legal, ser o mesmo
consolidado, ensejado, posteriormente o cancelamento do respectivo registro, nos termos da legislação vigente, pertinente à
matéria. Goiânia, 18 de fevereiro de 2022. Josimar José da Silva, Escrevente SubstitutoJosimar José da Silva, Escrevente SubstitutoJosimar José da Silva, Escrevente SubstitutoJosimar José da Silva, Escrevente SubstitutoJosimar José da Silva, Escrevente Substituto.
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Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Artistas se revoltam com escalação de Jade Picon para novela da Globo
principal polêmica das 

redes sociais nos últimos 
dias. A ex-BBB e influencia-
dora digital teria sido apro-
vada em um teste com Chay 
Suede para interpretar a vilã 
de "Travessia", escrita por 
Glória Perez.

A trama, prevista para 
estrear em outubro, no lu-
gar do megasucesso "Pan-
tanal", terá como tema 
central a relação do homem 
com a tecnologia.

Alguns atores ficaram 
bastante incomodados com 
a notícia e se manifestaram 
nas redes sociais. Debocha-
da, Jade Picon acordou na 
manhã desta quarta-fei-
ra (11) cantando a música 
"Olha" do grupo Lagum. O 
trecho diz: "Olha, vê se não 
é um lindo dia pra ofender 
alguém, principalmente se 
esse alguém sou eu”.

Anna Rita Cerqueira, 23 
anos, foi uma das primeiras a 
comentar o assunto. A jovem, 
que tem novelas da Globo 
e da Record no currículo, 
usou um filtro de "palhaça" 
para falar sobre a escalação 
de Jade Picon. Ela iniciou re-
produzindo o trecho de uma 
entrevista na qual a ex-BBB 
diz que tem vontade de "se 
aventurar no teatro".

"Na minha época, isso 
significava anos de estudo 
e panfletar para encher o 
teatro e receber, por fim de 
semana, às vezes o que não 
pagava nem a ida e volta 
para o teatro. Meus dez anos 
de curso de teatro se encon-
tram de luto após essa notí-

cia", disse ela.
Em outra publicação, 

Anna ainda ironizou: "Ama-
nhã vou acordar e virar mé-
dica, ou quem sabe advoga-
da... Bora que estudar não 
está com nada!".

No ar em "Quanto Mais 
Vida, Melhor!", Nina Tom-
sic também não se calou. A 
atriz considerou a escalação 
de Jade Picon uma injustiça 
com tantos artistas que se 
dedicam há anos ao teatro. 
"Duvido aguentar um dia. 
Nossa profissão é para gen-
te qualificada. Não tem gla-
mour, não é fácil, não é qual-
quer um que faz", iniciou.

Segundo Nina, Jade ga-
nhar um papel de destaque é 
um desestímulo para a clas-
se artística. "A cada dia que 
passa mais eu tenho certeza 
que nessa profissão só res-
ta quem é absolutamente 
obcecado e devoto por ela. 
Ficar 14 horas por dia tra-
balhando é só para quem 
não vive de outra forma. É 
uma batalha a cada dia. Não 
tem glamour. É um trabalho 

como todos os outros e as-
sim como todos os outros o 
registro profissional deve ser 
respeitado", completou.

Sem citar o nome de Jade 
Picon, Ana Hikari, que tam-
bém está no ar em "Quanto 
Mais Vida, Melhor!", com-
partilhou um trecho da pu-
blicação de Nina Tomsic e 
reforçou que é preciso es-
tudar muito para ser atriz. 
"Nossa profissão não é brin-
cadeira. Não tem glamour. 
Não é moleza", disse ela, 
compartilhando vídeos de 
bastidores de gravações às 
4h30 da manhã.

Formado em cinema e 
com anos de curso de te-
atro no currículo, Gabriel 
Calamari também se inco-
modou com a escalação de 
Jade. O ator, que estreou re-
centemente como diretor, 
escreveu um recado para 
os seguidores que sonham 
com uma oportunidade.

"Jovens estudantes de 
artes cênicas, lembrem-se 
disso quando estiverem es-
tudando os gregos, encenan-
do Beckett ou ovacionando 
a Fernanda Montenegro 
no teu Instagram: ninguém 
liga", afirmou.

Em outra publicação, 
Calamari "agradeceu" aos 
artistas que contribuíram 
para o fortalecimento de in-
fluenciadores: "Aos atores de 
selinho azul, que agora estão 
reclamando por perderem 
papéis para ex-BBBs: não es-
queceremos de vocês dando 
de sommelier de paredão 
para ganhar like no Twitter".

Ex-astro mirim, Juninho Bill fala 
da convivência com �lho trans de 8 anos

Ex-astro infantil e su-
cesso na década de 1980, 
Juninho Bill falou sobre a 
convivência com o filho 
trans. O menino tem 8 anos. 
Ex- integrante do Trem da 
Alegria, ele contou que ainda 
está se acostumando a tratá-
-lo no masculino.

“Tenho um filho trans. 
A Manu... A Manu, não, o 
Manu. É um menino trans. 
Eu tenho que me acostu-
mar a falar filho. Nasceu 
menino em corpo de me-
nina”, disse Juninho em en-
trevista ao programa de Rê 
Agapito, no YouTube.

Ele acrescentou que 
ainda se confunde quan-
do, por exemplo, precisa 
chamar atenção do filho. 
“Tenho que me acostumar, 
eu juro. Eu esqueço... Vou 
dar bronca e falo: ‘Manue-

la!’ E ela: ‘Manu’. Eu: ‘Isso, 
desculpa, Manu!’. Para aí 
eu dar a bronca”, narra ele, 
bem-humorado.

Trem da Alegria teve 
vários hits. Juninho tem 44 
anos. Em 2020, fez uma va-
quinha virtual para finan-
ciar um disco solo. Além do 
filho trans, ele é pai de uma 
adolescente de 13 anos.

Carismático e diver-
tido, Juninho Bill batia 
ponto nos programas de 

TV dos anos 80. O Trem da 
Alegria teve vários hits ao 
decorrer da década.

Ele tentou uma carreira 
no futebol depois de ficar 
famoso como cantor, e 
chegou profissionalmen-
te em alguns clubes sem 
muita expressão. Juninho 
também se formou em 
Jornalismo, e atuou um 
tempo na área até come-
çar a trabalhar como pro-
dutor de televisão.

n Maria Reis
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Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos

1. Os empresários, José Anjos, da Decanter, e Eurione 
Fabrício, do Enne Restaurante e Adega, se unem e vão 
oferecer uma noite degustativa, ancorados no bom mo-
mento e na perspectiva otimista do consumo de vinho 
ancorados no bom momento do setor na capital goiana, 
no Goiânia Wine Festival, evento que vai ofertar mais 
de 80 rótulos de vinhos e espumantes nacionais e im-
portados, com rótulos do Brasil, Itália, França, Espanha, 
Portugal, Chile, Argentina, Uruguai entre outros para 
degustação, na noite de 20 de maio.

2. O Goiânia Wine Festival, primeiro evento do 
ano totalmente dedicado ao vinho, vai oferecer aos 
presentes a oportunidade para experimentar diversos 
tipos de vinhos, confraternizar, aproveitar as pro-
moções oferecidas especialmente para a noite pelas 
duas empresas, que ainda poderão desfrutar do bufê 
de finger food do Enne Restaurante e Adega (antigo 
Contemporane), uma mesa de frios e pães, e muita 
música de Tony Calaça. A apresentação será sob a 
responsabilidade da TFT Charcutaria.

Ações do Fica 2022
O Fica vai ter ações na área de audiovisual, cultura, 

meio ambiente, incluindo artes plásticas e literatura 
para celebrar o centenário da Semana de 22 e, pelo 
primeiro ano, atividades de ecoturismo, circuito radical 
e o primeiro passeio ciclístico do Caminho de Cora Co-
ralina. Além de aquecer o turismo e a economia local, o 
festival gera uma série de atividades, agregando produ-
tores, realizadores e divulgadores do cinema ecológico, 
e valorizar os artistas locais, que desde a última edição 
do festival contam com uma mostra dedicada exclusi-
vamente a eles.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? Aveia 
ajuda na manutenção da 
sensação de saciedade,

n FEIRA DE NEGÓCIOS 
E ARTES - Este ano, 
uma das novidades 
da Feira de Arte Goiás  
(FARGO) é o Prêmio 
Estímulo FARGO, que vai 
premiar 20 artistas locais 
já selecionados, com o 
valor de mil reais cada, 
a título de colaboração 
com a produção do 
trabalho ou conjunto 
de trabalhos a serem 
expostos na feira.

n DRINQUES EM 
TRÊS SABORES – A 
Schweppes celebra 
a ressocialização 
responsável na volta 
dos grandes eventos, 
trazendo as Schweppes 
e Schweppes Premium 
Drinks, para o público 
que tem agora as versões 
Schweppes tônica e a 
nova linha de drinques 
prontos pra beber, 
Schweppes Premium 
Drinks, em três sabores: 
Vodka & Citrus, Spritz e 
Gin & Tônica.

FEIRA DE NEGÓCIOS E ARTES - A empresária 
Wanessa Cruz está 
nos preparativos finais 
para a realização da 
Feira de Arte Goiás 
(FARGO)que vai ocupar 
as galerias do MAC 
Goiás, de forma híbrida 
(virtual e presencial), 
de 27 a 29 de maio, 
no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer.  
Considerada a maior 
feira de negócios 
e artes do Centro-
Oeste, a FARGO traz 
ao público ações e 
atrações no formato 
que a consagrou 
desde 2017. 

Divulgação

MÍDIAS PLANEJADAS - A dupla sertaneja Maiara 
e Maraísa estreia campanha publicitária da MRV. 

As cantoras 
gravaram um 
clipe e jingle 
inspirados na 
“conquista do 
primeiro apê”. 
As gravações 
ocorreram em 
São Paulo, 
e durante a 
locação, elas 
tiveram várias 
interações com 
famílias que 
adquiriram o 

primeiro imóvel e aproveitaram para se aproximar 
dessas histórias de vida. O clipe pode ser acessado 
pelo link: MRV - YouTube.

Divulgação

Divulgação

É HOJE - A cantora 
e compositora Perla 
Paraguaia, que 
fez muito sucesso 
nos anos 70 como 
intérprete de canções 
românticas, a 
exemplo da icônica 
Galopeira é atração 
hoje, sábado, 14 de 
maio, às 21 horas, no 
Water Park, na cidade 
de Caldas Novas 
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Página Bonita

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

Mulheres nordestinas 
inspiram lançamento 
de colônias
Cia da Natureza lança 
colônia para homenagear 
o Dia das Mães
A Cia da Natureza amplia 

sua linha da Coleção Xêro 
com o lançamento do Kit 
Presente Gota Serena. 
Composto por uma 
colônia e um hidratante 
corporal, as fragrâncias 
dos produtos foram 
inspiradas na perfumaria 
fina internacional. 
Desenvolvida seguindo 
o posicionamento da 
marca em valorizar 
a cultura regional, 
a novidade realça 
a força e alegria da mulher 
nordestina, além de ser vegana e não testada em animais.

Deo Colônia Gota Serena: possui nota floral, com toque especial de flor de Íris e acorde 
de baunilha. Para mulheres apaixonadas pela vida e que transbordam felicidade.

Hidratante Gota Serena: conta com uma formula nutritiva, com óleo de macadâmia e 
extrato de ameixa, perfeito para hidratar e perfumar a pele.

O termo Gota Serena é uma expressão popular da região Nordeste do Brasil, cujo 
significado pode ser para indicar surpresa ou admiração, se referindo a algo muito bom, 
ou ainda, quando um determinado acontecimento é incrível, grandioso e memorável. 
Além disto, o nome revela a intensidade e personalidade da fragrância, notadamente 
reconhecida pelos melhores narizes da perfumaria.

O Kit Presente Gota Serena , assim como todos os produtos Cia da Natureza, está 
disponível nas principais farmácias, perfumarias, supermercados e lojas on-lines como 
Magalu, Submarino e Americanas.

A vida pode ser bela e feliz!! - Fórmula Vegana | não testada em animais. Peso – 225ml 

cada. Preço consumidor final – R$ 25,90 o Kit SAC: 0800-888 0046 | SAC@
CIADANATUREZA.COM | www.ciadanatureza.com/

Raavi Dermocosméticos lança creme 
corporal firmador com coenzima Q10 para 
autocuidado diário
O produto com 89% de ingredientes naturais 
amplia as opções da marca, reconhecida entre 
os profissionais da área estética, na categoria 
autocuidado dedicada para o consumidor final
Famosa quando o assunto é produção de energia 

celular e combate ao dano oxidativo, a Coenzima 
Q10 se tornou queridinha também por seus 
efeitos na pele. Por isso, os cosméticos contendo 
a substância são valiosos aliados contra a flacidez 
e os radicais livres.

CREME CORPORAL FIRMADOR Q10 – 240g 
- Para o cuidado diário da pele do corpo, 
proteção e hidratação intensiva da Manteiga 
de Karité enriquecida com a coenzima Q-10, 
Vitamina C e Colágeno para combater os 
radicais livres e a perda de elasticidade pela 
tripla ação antioxidante. A fórmula tem 89% 
de ingredientes naturais, é vegana, livre de 
parabenos, corante, petrolatos e ingredientes 

de origem animal.
Ativos presentes na fórmula: Q-10, Vitamina C, 
Colágeno, Manteiga de Karité

Preço sugerido: R$19,64. CANAL DE 
LOJA PRÓPRIO: http://loja.grupobioclean.

com.br/raavi - SAC +55 11 2236-5888 | sac@
raavidermocosmeticos.com.br

https://www.raavidermocosmeticos.com.br/
https://www.instagram.com/raavidermocosmeticos/
https://www.youtube.com/c/RaaviDermocosm%C3%A9ticos

DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), 
O PACIENTE FAZ USO RACIONAL 
E CORRETO DE MEDICAMENTOS, 
QUANDO ESTES SÃO RECEBIDOS 
PARA SUAS CONDIÇÕES CLÍNICAS 
EM DOSES ADEQUADAS ÀS SUAS 
NECESSIDADES INDIVIDUAIS, por 
um período adequado e ao 
menor custo para si e para 
a comunidade. Eles devem 
ser prescritos por profis-
sional habilitado incluindo 
o farmacêutico, conforme 
permitido pela legislação.

No último relatório 
publicado pelo Sistema 
Nacional de Informações 
Tóxico-Farmacológicas (Si-
nitox), ficou evidenciado 
que em 2017 aproximada-
mente 25% dos casos de 
intoxicação foram provo-
cados por medicamentos, 
sendo mais prevalente em 
crianças de 1 a 4 anos. Essas 
intoxicações por vezes po-
dem ser fatais, sendo que 
de acordo com o relatório, 
nesse período houve o re-
gistro de mais de 50 óbitos 
provocados por intoxicação 
por medicamentos.

Os dados apresentados 
refletem apenas ao que foi 
notificado aos centros de 
controle de intoxicações, 
deixando uma grande la-
cuna entre as informações 
passadas e o número real 
de complicações causadas 
pelo uso irracional de me-
dicamentos. Sabemos que 
esses números são bem 

Você tem usado seus medicamentos 
de forma correta?

Artigo

n Álvaro Paulo
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maiores do que foi apre-
sentado no relatório, pois 
grande parte da população 
não sabe da importância de 
notificar reações adversas a 
algumas fórmulas e alguns 
profissionais não estão pre-
parados para enfrentar este 
problema de automedica-
ção irresponsável.

O uso irracional ou ina-
dequado de remédios é um 
grave problema que atra-
vessa fronteiras, deixando 
várias nações em estado de 
alerta. A OMS estima que 
mais da metade de todos os 
medicamentos são prescri-
tos, dispensados ou vendi-
dos de forma inadequada, e 
que aproximadamente 50% 
de todos os pacientes não os 
utilizam corretamente.

Quem comete esse erro 
na maioria das vezes: utiliza 
cinco ou mais medicamen-
tos por paciente (“polifar-
mácia”), uso inadequado 
de antimicrobianos, muitas 
vezes em dosagem inade-
quada e para infecções não 
bacterianas. Além da falta 
de prescrição de acordo 
com as diretrizes clínicas, 
não aderência aos regimes 
de dosagem, o consumo 
inadequado de classes far-
macológicas, uso conco-
mitante de vários fármacos 
sem critérios técnicos e múl-
tiplas prescrições por falta 
de informações passadas ao 
prescritor. Diante da neces-
sidade do consumo crite-
rioso de medicamentos, o 
farmacêutico se transforma 
em elemento chave para co-
laborar com o uso racional.

Apesar do farmacêutico 

ser visto como conselhei-
ro em relação aos cuidados 
de saúde, sendo o último 
profissional que a maioria 
dos pacientes terá contato 
antes do início do uso de 
seus medicação, além de ser 
uma figura importante na 
dispensação de fármacos 
ao paciente, essa atividade 
vem sendo intervinda por 
intensas mudanças atual-
mente. Especialmente no 
que tange ao fácil acesso a 
informações via internet, 
redes sociais, blogs, amigos 
e vizinhos que indicam e 
orientam uso de remédios 
de forma indiscriminada.

É importante que a po-
pulação saiba que o farma-
cêutico está preparado para 
orientar sobre medidas far-
macológicas e não farmaco-
lógicas que podem auxiliar 
na cura ou melhor prognós-
tico de doenças.

Além disso, o farmacêu-
tico orienta sobre a busca 
de cuidados médicos e/ou 
cirurgião-dentista (odon-
tólogo), sobre os cuidados 
ao adquirir, utilizar, arma-
zenar e fazer o descarte de 
forma correta dos medica-
mentos vencidos ou que 
não estão sendo utilizados, 
além de outras informações 
para melhorar ainda mais 
a qualidade de vida do pa-
ciente. Dúvidas sobre o uso 
e descarte correto daquele 
xarope, comprido e poma-
das que já passaram da va-
lidade? Fale sempre com o 
farmacêutico!

ÁLVARO PAULO SOUZA, 
DOCENTE DA ESTÁCIO E MESTRE 

EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
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Classificados

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). 
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Mercado & Marketing
FEIRAS AGROS - Após uma participação de sucesso na última AgriShow, maior feira de tecnologia agrícola 
do Brasil realizada em Ribeirão Preto (SP), a Pivot Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação estará presente 
na AgroBrasília, entre os dias 17 e 21 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, às margens da BR 251, 
na região da Vila Paranoá, de forma presencial e on-line. Além de debates, palestras, cursos sobre diversos 
temas relacionados ao agronegócio, o evento será uma vitrine de novas tecnologias para o campo.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Grupo Kurujão abriu unidade em 
Santana do Araguaia (PA)
O K143 (ANTIGO POSTO 
VARJÃO) – O Grupo Kurujão 
segunda maior rede de postos de 
combustíveis do País, que em 2022, 
completa 33 anos de fundação, 
inaugurou a unidade K143, antigo 
Posto Varjão, na cidade de Santana 
do Araguaia, no Pará.
A unidade está localizada na rota 
Ferrogrão, que prevê a consolidação 
de um novo corredor ferroviário de 
exportação do Brasil pelo Arco Norte, 
conectando a região produtora de 
grãos do Centro-Oeste ao estado 
do Pará, conforme informações da 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). Para garantir o 
atendimento de qualidade e manter o padrão da empresa, o K143 dispõe de conveniência completa, lava jato, 
borracharia, restaurante, troca de óleo, salas para transportadoras, academia ao ar livre e estacionamento 
amplo receptivo para veículos de transportes e passeio. A abertura do K 143 faz parte da execução do plano 
estratégico de expansão do Grupo Kurujão, que prevê abrir mais 40 unidades por todo o País, ainda em 2022.

Produtos Paulista e a Velly estão 
preparadas para as festas juninas
VÃO FAZER O “GOSTINHO 
BÃO DE ARRAIÁ” - Em 2022, a 
Produto Paulista comemora 50 anos 
de mercado, e possui um portfólio 
amplo de produtos reconhecidos 
nacionalmente. A marca já está com 
os produtos típicos para as festas 
juninas, oferecendo um produto com 
sabor e com uma forte tradição. As 
marcas goianas Velly e a Produtos 
Paulista esperam fazer o “Gostinho Bão de Arraiá” e têm em seus portfólios o tradicional sabor junino, como 
farináceos: farinha de mandioca, fubá, além de amendoim, pipoca, canjica e condimentos, que incrementarão 
os arraiás brasileiros no mês de São João. E para entrar no clima junino, as marcas estão investindo nos 
pontos de vendas, com campanhas, material de caracterização como bandeirolas, casinhas, além de 
degustações e mídias sociais. Estão disponíveis ao público receitas rápidas e fáceis com vários ingredientes 
juninos que compõem o portfólio da Velly e da Produtos Paulista.

TAG Connection Food abre unidade 
no Casablanca Mall Residence
CULINÁRIA DE ALTA QUALIDADE - No Casablanca Mall 
Residence, em Águas Claras (DF), tem uma unidade do café 
TAG Connection Food, construído sob um conceito pautado 
pelo urbanismo contemporâneo que reflete no design do 
ambiente, no treinamento dos funcionários e, no cardápio. 
Trabalhando com uma grande variedade de ingredientes 
artesanais, o estabelecimento privilegia os produtores locais 
e contribui para fortalecer a economia do Distrito Federal. O 
local foi construído em um ambiente moderno, sustentável e 
descontraído que promove a conexão entre as pessoas, ideal 
para encontros de amigos, colegas de trabalho e família, e 
também, para realização de reuniões de negócios.

Fotos: Divulgação

O Clone

Além da ilusão

Quanto Mais Vida Melhor

resumo de novelas

Rafael garante a Iolanda 
que jamais deixará de amar 
Isadora. Enrico convence 
Emília a dar golpes com 
fichas falsas do cassino. 
Lorenzo volta atrás e dis-
farça sua confissão sobre 
Bento, mas Giovanna de-
sconfia. Rafael pede que 
Iolanda deixe a cidade com 
Toninho. Isadora chora nos 
braços de Heloísa. Filipa 

aconselha Silvana sobre 
seu amor por Bento. Con-
stantino sofre com dores 
na coluna. Matias tenta se 
aproximar de Isadora, mas 
acaba tendo um novo sur-
to. Inês apresenta Nelsinho 
a Isadora. Joaquim e Davi 
sentem ciúmes ao ver Isa-
dora com Nelsinho. Isadora 
fala de Joaquim e Rafael 
para Nelsinho. 

Ingrid reconhece a roupa 
de Paula em Odete. Flávia 
estranha que Paula saiba 
o nome de seu pai. Tina é 
hostil com Neném. Guil-
herme e Tigrão impedem 
Nedda de atacar Celina. 
Tina se encontra com Roni, 
e Cora fica irritada. Daniel 
questiona Guilherme sobre 
seu encontro com a Morte. 

Paula oferece dinheiro para 
Odete. Flávia estranha a 
relação entre Paula e Odete. 
Tina confronta Neném. Juca 
reconhece Paula. Rose pas-
sa no teste da redação de 
TV. Tina chega para o jogo 
e questiona Neném sobre a 
escolha da jogadora. Juca 
pergunta se Paula é Eliete. 
Guilherme sente-se mal .

Carinha de Anjo

Pantanal
Trindade diz a José Leôn-

cio que o Velho do Rio poder 
ser Joventino. José Leôncio 
conta para Tibério a história 
que viveu com Generosa. O 
Velho do Rio observa José 
Leôncio. Trindade alerta Levi 
sobre Tibério. Nayara posta 
uma mensagem sincera em 
seu perfil, que repercute na 
rede social. Os funcionári-
os de Mariana reclamam 
do salário. Juma avisa a 
Jove que ele está livre para 

ir embora. Filó diz a José 
Leôncio que o fazendeiro 
deveria agradecer por ter 
dois filhos que não brigam 
por herança. O Velho do Rio 
chama Jove de neto. Jove 
deixa Juma, José Leôncio, 
Muda e Tibério estupefatos 
ao aparecer galopando so-
bre um cavalo. Juma fica 
orgulhosa de Jove. Guta se 
oferece para ensinar a mãe 
a se maquiar. Maria Bruaca 
conta para Guta.

resumo de novelas

Dois amigos se encontram:
— Rapaz, você parece preocupado.

— Sim, e estou muito — responde 
o outro. — O meu médico disse que eu não 
posso mais jogar futebol.
— Sério? Ele te examinou?
— Não, ele me viu jogando.

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal
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Obama, em
relação a
Donald
Trump

Ex-inte-
grante da

banda
Titãs

Apoio para
fratura no
braço ou 
antebraço

Título do
Brasil na
Copa de

1970

Amon-(?),
divindade
do Egito

faraônico

Letra-
símbolo
do euro

A da carta
anônima 
é desco-
nhecida

Giordano
Bruno,
ante a

Inquisição

1.501, em
algarismos
romanos

Pecado,
em inglês

Nelson 
Rodrigues,

drama-
turgo

Pedra, em
tupi-

guarani

O (?) da
MPB:  

Tim Maia

Leste, em
inglês

Aqui está

Armadilha da 
aranha (pl.)

Filme de Spike
Jonze (2013)

Marcha
de carros
Lâmina do
barbeiro

O "caule"
da couve

Amarra

Medicina
(abrev.)
Neste
lugar

Complexo
vitamínico

Abrigo
esquimó
feito de

blocos de
gelo(?) Corbusier, arqui-

teto franco-suíço 
que influenciou
Oscar Niemeyer

Limitada

Ícones
que

facilitam
o acesso
a pastas
(Inform.)

Sintoma da
labirintite
Veículo

ferroviário

O público-
alvo dos

romances
de Stephe-
nie Meyer
Confirmar
o que foi

declarado

Borda
As linhas
como a do
Equador

Vasta região do território russo

Pacotes de viagens em navios que
focalizam setores como gastronomia,

tatuagens, nudismo ou gêneros musicais

Ópera de
Giuseppe
Verdi am-
bientada
no Egito

faraônico

Sufixo de
"voraz"

Nacional
(abrev.)

Estou (pop.)
Unidade

de medida 
de energia

2/le. 3/itá — sin. 4/east. 7/atalhos — sibéria. 8/vertigem.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

DETERMINA  
Prender 

uma garota.

O seu aprendi-
zado é desape-
gar de qualquer 
sentimento que o 

aprisiona e focar nas opor-
tunidades que surgem. O in-
gresso do Sol em Touro ati-
va o setor financeiro e pede 
esforço para concretizar os 
planos materiais.

É preciso enten-
der as nuances 
que estão inseri-
das em projetos 

e na relação com os amigos. 
Os sacrifícios são necessá-
rios. O Sol ingressa no seu 
signo e traz consciência das 
responsabilidades e dos 
compromissos profissionais.

Uma nova cons-
ciência o leva a 
sentir e a perceber 

as coisas de uma forma diferen-
te. Você está em vias de trans-
formar a sua vida e de se sacri-
ficar para realizar os sonhos. O 
ingresso do Sol em Touro lhe 
deixa mais sensível e apreen-
sível para concretizar as ideias.

Você sente difi-
culdades para se 
posicionar e para 

expressar aquilo que pensa. Mas 
você está em condição de perce-
ber as coisas que o cercam com 
mais sabedoria e, dessa forma, 
relacionar-se com qualidade. O 
ingresso do Sol em Touro deixa 
em destaque os desafios.

O seu crescimento 
depende da matu-
ridade emocional 

e da consciência dos sacrifí-
cios para desapegar e soltar 
as situações que o cercam. O 
ingresso do Sol em Touro deixa 
em destaque as responsabili-
dades profissionais e exige de 
você comprometimento.

Você verá a possi-
bilidade de perce-
ber melhor as ne-

cessidades do cônjuge ou de uma 
pessoa importante. O perdão e a 
cura são necessários. O ingresso 
do Sol em Touro vai ajudá-lo a lidar 
com novas ideias e a ampliar o seu 
campo de visão sobre como deve 
atuar no trabalho.

Você precisa ana-
lisar a sua atuação 
no trabalho e a sua 

rotina. O céu fala de sacrifícios e 
de superação de obstáculos. O 
ingresso do Sol em Touro lhe dá 
a possibilidade de desapegar de 
situações e de reconstruir novas 
estruturas, principalmente para o 
fortalecimento da sua autoestima.

Haverá a possibilida-
de de ficar em paz 
com sentimentos 

que você vem guardando tanto 
no campo amoroso quanto com 
os filhos. É um dia para superar 
as relações e para expressar o 
que sente. O ingresso do Sol em 
Touro pede maturidade para se 
relacionar com uma pessoa.

O céu fala de 
curas na família e 
de compreensão 

de situações que não estão 
sob o seu controle. É um dia 
para analisar o passado com 
a intenção de perdoar. O in-
gresso do Sol em Touro traz 
destaque para o trabalho e 
fala das responsabilidades.

É um dia para 
expressar o que 
sente com a in-

tenção de perdoar e de res-
significar as relações de con-
vivência. As experiências lhe 
trazem uma nova percepção. 
O ingresso do Sol em Touro 
pede maturidade para con-
cretizar os seus interesses.

O céu lhe traz per-
cepções sobre o 
setor financeiro e 
lhe dá condições de 

entender o momento pelo qual 
vem passando, com a intenção 
de criar novas oportunidades. 
O ingresso do Sol em Touro ati-
va resoluções importantes em 
família ou para o imóvel.

Você está sen-
sível e aberto 
a interagir com 

projetos de uma forma po-
sitiva para o seu desenvol-
vimento. O ingresso do Sol 
em Touro traz destaque às 
relações de convivência e 
exige de você maturidade 
para se posicionar.

Garfield


