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Com a saída de Gustavo Mendanha e com a posse de Vilmar 
Mariano na prefeitura, o cenário em Aparecida de Goiânia segue 
fortalecido com a nova gestão e todos estão confiantes na 
candidatura e vitória de Mendanha ao governo de Goiás
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Proposta foi discutida durante sabatina da Associação Comercial e Industrial de 
Anápolis com o pré-candidato a governador Gustavo Mendanha 

DA REDAÇÃO - Em bus-
ca de uma solução para 
resolver um problema 
antigo de Anápolis, o 
pré-candidato ao Go-
verno de Goiás, Gustavo 
Mendanha (Patriota), 
se comprometeu a fa-
zer uma parceria com 
Associação Comercial e 
Industrial de Anápolis 
(Acia) para transformar 
o Centro de Convenções 
em um polo tecnológico. 

A proposta foi feita 
durante uma sabatina 
realizada pela Acia, nes-
ta quarta-feira (18), em 
Anápolis, com a presença 
de figuras políticas e em-
presários. O anfitrião da 
noite foi o presidente da 
Acia, Álvaro Dantas Maia. 

“Não vai faltar diálo-
go e proximidade com 
o setor produtivo. A im-
plantação de um polo 
tecnológico, onde hoje é 
o centro de Convenções 
de Anápolis, é um dos 
primeiros projetos que 
vão sair do papel, cum-
prindo uma promessa 
que os anapolinos es-
peram há tempos e per-
mitindo que Goiás vire 
protagonista no fomen-
to à indústria 4.0”, afir-
mou durante a sabatina.

Quatro anos após a 
inauguração da obra do 
Centro de Convenções, 
a grande estrutura não 
foi aproveitada efetiva-
mente. Esta é uma das 
obras que os anapoli-
nos reclamaram, assim 
como o aeroporto de 
cargas e também a fer-
rovia norte-sul.

O ex-governador Ira-
puan Costa pediu ao go-
vernadoriável que não 
descuide do Distrito 
Agroindustrial de Aná-
polis,  o primeiro distrito 
planejado de Goiás e um 
dos primeiros do Brasil. 

“Ele respondeu positiva-
mente, fiquei muito feliz 
e satisfeito”, disse. 

Alcides Rodrigues 
(Patriota), ex-governa-
dor e deputado federal 
também esteve presen-
te. Além dele, outras fi-
guras importantes como 
o prefeito de Aparecida, 
Vilmar Mariano (Pa-
triota); Sandro Mabel, 
ex-deputado e presi-
dente da Fieg; Leopoldo 
Moreira, presidente da 
Aciag, o ex-embaixador 
de Israel, Yossi Shelley, 
entre  outros. 

Mendanha falou so-
bre o potencial de Aná-
polis para atrair empre-
sas e indústrias, mas que 
é necessário incentivos 
governamentais para 
efetivar a instalação de 
fábricas, assim como foi 
feito em Aparecida, que 
teve um salto de 6 mil 
CNPJs ativos, em 2008, 
para 68 mil em 2022. 

O pré-candidato vol-
tou a falar sobre a inclu-
são de um representante 
da cidade no primeiro es-
calão da gestão estadual, 
caso vença as eleições. 

Ao ser questionado 
sobre os projetos volta-
dos para potencializar 
o agronegócio, Menda-
nha elencou os proble-
mas estruturais como 
estradas e energias, que 
trazem grandes preju-
ízos ao produtor rural 
como a perda de produ-
tos, além de dificulda-
des no escoamento. Ele 
afirmou ter como sonho 
a criação de agroindús-
trias para agregar valor 
ao produto local. 

Mendanha contou 
aos presentes a impor-
tância do modelo pró-
prio de isolamento social 
desenvolvido por Apare-
cida, com base em uma 

estratégia israelense, que 
alternava os dias de fe-
chamento das empresas, 
com a quantidade de ve-
zes atrelada ao cenário 
situacional estabelecido 
por especialistas. “Deu 
certo porque houve o di-
álogo e compartilhamos 
a responsabilidade”. 

ANTES DE SABATINA, 
MENDANHA 
CUMPRIU AGENDAS 
EM ANÁPOLIS

Em Anápolis, Menda-
nha aproveitou para rea-
lizar visita institucional 
ao reitor da UniEVAN-
GÉLICA, Prof. Me. Carlos 
Hassel Mendes da Silva. 
O reitor lembrou que foi 
secretário de saúde na 
gestão do então prefeito 
Maguito Vilela. Menda-
nha aproveitou o mo-
mento para ressaltar a 
importância da chegada 
da universidade em Apa-
recida. A unidade está 
retomando as obras que 
foram paralisadas por 
conta da Pandemia. 

Em seguida, os po-
liciais rodoviários, mi-
litares e civis, além de 
advogados e lideranças 
ligadas à segurança pú-
blica em Anápolis re-
ceberam a presença de 
Gustavo Mendanha na 
Associação dos Policiais 
Federais para manifes-
tar apoio à pré-candida-
tura do governadoriável. 

Gustavo destacou as 
potencialidades de Aná-
polis como força motriz 
no Estado e disse que 
ama Anápolis, mais até 
do que muitos que nas-
ceram na cidade.

A agenda também 
contemplou atividade 
religiosa ao lado do pas-
tor da Igreja de Cristo e 
cumprimentos ao médi-
co Samuel Gemus.

Centro de Convenções de Anápolis, 
que está sem funcionar, pode se 
transformar em Polo Tecnológico

Deputado Claúdio Meirelles 
defendendo as Crianças e Adolescentes

Dois projetos de lei de 
Cláudio Meirelles tramita-
ção na assembleia.

18 de maio é celebrado 
o Dia Nacional de Comba-
te ao Abuso e Exploração 
Sexual  de Crianças e Ado-
lescentes, data determi-
nada oficialmente pela Lei 
9.970/2000, em memória 
à menina Araceli Crespo, 
de oito anos de idade, que 
foi sequestrada, violenta-
da e assassinada em 18 de 
maio de 1973. O Comitê 
Nacional de Enfrenta-
mento à Violência Sexual 
de Crianças e Adolescen-
tes incentiva que em todo 
o Brasil sejam realizadas 
ações que visem alertar 
toda a sociedade sobre a 
necessidade da prevenção 
à violência sexual.

Em Goiás, a Assem-
bleia Legislativa tem a 
oportunidade de aprovar 

neste mês dois projetos 
de minha autoria que vêm 
ao encontro das iniciati-
vas e medidas tomadas 
em todo o País, visando 
prevenir, coibir e punir se-
veramente todo tipo de 
crime cometido contra 
crianças e adolescentes.

Dentre os projetos de 
lei que visam proteger a 
saúde e os direitos das 
crianças e adolescentes, 
um deles, protocolado 
com o nº 1130/22, institui 
campanha de conscien-
tização sobre a depressão 
infantil e na adolescência 
em Goiás. O outro, de nº 
1076/22, cria a campanha 
“Salve uma Criança”, como 
mecanismo de combate 
e prevenção à violência 
sexual praticada contra 
crianças e adolescentes.

Defendo que o Po-
der Legislativo Estadual 

institua a campanha de 
conscientização sobre a 
depressão infantil e na 
adolescência como forma 
de política pública a ser 
implementada para in-
formar a população. “Es-
pecialmente para escla-
recer sobre os sintomas, 
necessidade de diagnós-
tico por profissionais es-
pecializados e existência 
de tratamentos”, são as 
minhas justificativas.
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Centro de Convenções de Anápolis, 
SOLUÇÃO PROJETO DE LEI

Marcos Daniel Agrobom: “ O 
agronegócio é o maior gerador 
de emprego e renda no Brasil”

NOZES CAST

Falando ao Nozes cast, 
o podcast da Igreja Batista 
Renascer, o pré-candidato 
a deputado federal Daniel 
Agrobom afirmou que, ao 
contrário que muitos pen-
sam, o agronegócio não é 
só soja, milho, só a parte de 
grãos, mas abrange desde o 
insumo para produção até 
os derivados, como a man-
teiga de leite. “O agronegó-
cio é muito amplo, abrange 
muitos setores que as pes-
soas nem imaginam”, disse 
Daniel, ressaltando que é 
por isso que o agronegócio é 
tão grande e tão importante 
para o Brasil.

O pré-candidato desta-
cou que inúmeras indús-
trias surgiram em função do 
agronegócio, para processa-
mento dos derivados. “Isso 
se dá bem antes da produ-
ção do grão e depois vem a 
industrialização”, assinalou.

Daniel Agrobom enfa-
tizou que o agronegócio se 
tornou num dos ramos da 
economia mais importantes 
para o Brasil, porque gera 
milhares de emprego e dis-
tribui renda. “A importância 
do agronegócio para nós 
brasileiros é grandíssima”, 
ressaltando que todas as 
pessoas dependem do agro-
negócio e não se vive mais 
sem ele. “O agronegócio está 
em todo lugar”.

O pré-candidato enfati-
zou ainda que o agronegócio 
é o setor que mais empre-
ga mão-de-obra o Brasil. “O 
agronegócio segura não ape-
nas a economia, mas a vida 
de cada brasileiro”, disse, res-

saltando que o alimento que 
chega na mesa do brasileiro 
vem do agronegócio.

Há 33 anos no ramo do 
agronegócio, Daniel Agro-
bom lembra que quando 
começou suas atividades 
a terra ainda era arada de 
forma manual, hoje não, a 
tecnologia chegou defini-
tivamente ao campo. “Os 
plantios são totalmente di-
ferentes”, lembrou. Como 
produtor de grãos, Daniel 
Agrobom disse que viveu a 
experiência da mecaniza-
ção agrícola, que elevou os 
níveis de produtividade e 
tornou a agricultura brasi-
leira uma das mais compe-
titivas do mundo.

Durante a apresentação 
do pod cast, o pré-candidato 
respondeu perguntas dos in-
ternautas. Numa delas falou 
de suas origens humildes. 
“Quando criança engraxei 
sapato, vendi picolé”. Mes-
mo tendo chegado ao cargo 
de prefeito, Daniel lembrou 
que nunca esqueceu de suas 
origens humildes.

Ainda sobre a força do 
setor, Daniel Agrobom as-
sinalou que estudos mos-
tram que se não fosse pelo 
desempenho do agronegó-
cio, o Brasil teria passado por 
enormes dificuldades nos 
últimos dois anos, estaria 
em calamidade. “O agrone-
gócio segurou a economia 
brasileira nesses dois anos”, 
frisou. Ressaltou que foram 
dois anos difíceis, não ape-
nas para o Brasil, devido aos 
gastos com a pandemia e 
muitas empresas fechadas 

por causa das medidas de 
contenção. “Eu sempre digo 
que não fosse o agronegócio, 
o Brasil poderia estar hoje 
numa extrema calamidade, 
com juros altos, inflação 
alta, sem contar a pobreza 
que estaria no País”. 

Sobre a participação na 
vida pública, Daniel Agro-
bom sublinhou que para o 
agronegócio a política tem 
uma importância muito 
grande, porque para que 
os recursos cheguem ao se-
tor, passam pelo crivo de 
diversas autoridades. Daí 
a importância do agrone-
gócio eleger pessoas que 
representam o setor.

O programa foi apre-
sentado pelo pastor Marcos 
Roberto, da Igreja Batista 
Renascer de Goiatuba. Par-
ticipou do bate papo o pas-
tor João Queiroz, que presi-
de a Igreja Batista Renascer 
de Goiânia. Na oportuni-
dade, o pastor brincou que 
é “agropecuarista”, porque 
“cuida de ovelhas”.

DA REDAÇÃO
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Estudantes do Colégio da Polícia 
Militar visitam a TV Gazeta

MARCELLO LABECCA - Na 
manhã do dia 19 de 
maio, 22 alunos do se-
gundo ano do ensino 
médio do Colégio Esta-
dual da Polícia Militar 
de Goiás Ayrton Senna, 
visitaram os estúdios, a 
reda-ção da TV GAZETA 
e do Jornal Impresso Ga-
zeta do Estado.

A iniciativa da dire-
ção dos veículos de co-
municação e da escola 
que fica no Jardim Curi-
tiba, na região Noroeste 
de Goiânia, teve como 
base o projeto do novo 
ensino médio, os Itine-
rários Formativos, que 
tem como objetivo mos-
trar a realidade das pro-
fissões e do mercado de 
trabalho aos estudantes. 

Professoras responsá-
veis pelo projeto da tirilha 
Identid@des: Thays Lor-
raine, Gabriela Nunes. Co-
ordenador de área: Pedro 
Henrique. Vice-diretora: 
Cida Salgado. Major-dire-
tor: Edmilson Ferreira.

Um dia de muitas no-
vidades e descobertas 
com detalhes da logísti-
ca e da parte técnica do 
jornalismo, processo de 
produção, reportagens 
e edição das matérias. A 

turma também partici-
pou da apresentação ao 
vivo do Gazeta Esportes 
com Luiz Duarte e Renato 
Sobrinho. Para os ilustres 
visitantes foi uma experi-
ência bastante reveladora.

Divulgação/TV Gazeta

A iniciativa teve 
como objetivo 
mostrar a realidade 
das profissões e do 
mercado de trabalho 
aos estudantes

ORIGEM HUMILDE

“De engraxate a futuro Senador se Deus 
e povo permitir”, Delegado Waldir

No Jornal da Gazeta, edi-
ção do almoço de quinta-fei-
ra, 19 de maio, o apresentado 
Thiago Mendes conversou 
com o deputado federal e pré-
-candidato ao senado, delega-
do Waldir (União Brasil).

Foi comentado a pesquisa 
do instituto Voga em parceria 
com a TV Gazeta onde Wal-
dir aparece em boa colocação 
na pesquisa espontânea. Ele 
agradece o reconhecimento e 
respeito do povo goiano.

Waldir vê com preocu-
pação a questão do meio 
ambiente e a poluição do rio 
Meia Ponte. Outras pautas 
que ele defende é a redução 
da maioridade penal, lega-
lizar o porte de arma para a 

população (que seja treinada, 
investigar antecedentes cri-
minais)  e reforma tributária.

Não acredita mais em 
“voto de cabresto”, as pes-
soas são livres, acredita no 
seu projeto, na sua história 
desde a origem humilde 
quando trabalhava engra-
xando sapatos, até deputado 
federal, “se Deus e o povo 
permitir, Senador”.

Para assistir a entrevis-
ta completa, acesse o canal 
Gazeta Play no youtube. A 
TV Gazeta é um espaço de-
mocrático e está de portas 
abertas para receber todos 
candidatos que queiram dar 
sua entrevista. 

JOICE GABRIELA

PROJETOS SOCIAIS

Grupo Sallo se destaca pela 
qualidade e inclusão social 

No jornal da Gazeta 
edição do almoço, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com a  Sócia 
Fundadora do Grupo Sallo, 
Maria Fernanda Bessa Mat-
tos. Na ocasião, a empresá-
ria falou sobre a história e 
consolidação da empresa. 
O Grupo Sallo Confecção 
e Comércio de Roupas, foi 
fundado em 1996 pelo casal 
de empresários sendo a Ma-
ria Fernanda e o Marcos An-
tônio Alves da Silva. A marca 
Sallo nasceu em em Goiânia 
e posteriormente teve sua 
sede própria transferida 
para o Polo Empresarial de 
Aparecida de Goiânia – GO. 
Com mais de 23 anos no 
mercado, a marca vem con-
quistando o mundo inteiro.

De acordo com Maria 
Fernanda, o desafio hoje é 
a mão de obra.  “Falar de 
desemprego me deixa es-
tarrecida porque eu preciso 
de pessoas para trabalhar”, 
declarou. Com esse déficit, 
a empresa buscou a inclu-
são de detentos no mercado 
de trabalho, por meio de um 
projeto chamado de Heli-
ponto, dentro do complexo 
prisional de Aparecida de 

Goiânia. A empresa apostou 
e investiu na qualificação. 
São 70 pessoas do complexo 
prisional prestando serviço 
ao grupo. “É uma mudança 
de vida não só para o reedu-
cando mas também para 
a família dele, uma pessoa 
que estava presa dentro de 
uma cela, mas agora ela tem 
dignidade e se sente útil”, 
disse a sócia do grupo Sallo.

O Projeto de inserir os 
reeducandos  no mercado 
de trabalho foi idealizado 
pelo Grupo-  detentor das 
marcas Sallo, Sallo Jr, Balada 
e Muchacha, implantado 
em 2016 pelo Grupo em 
parceria com a Secretaria 
de Segurança do Estado por 
meio da Diretoria-Geral de 
Administração Penitenci-
ária (DGAP) e que visa a 
ressocialização de reedu-
candos, o objetivo era trazer 
mais visibilidade para a im-
portância do projeto.

DOAÇÃO
Recentemente, o Gru-

po Sallo fez uma doação 
de R$ 80 mil para iniciar 
as obras de ampliação 
do Módulo de Respeito 
2, no Complexo Prisional 

de Aparecida de Goiânia. 
Ação integrada entre a 
Diretoria-Geral de Admi-
nistração Penitenciária, 
o Conselho de Segurança 
de Goiânia (Conseg), Mi-
nistério Público de Goi-
ás e o Grupo Sallo, visa a 
criação de mais 120 vagas 
de trabalho.

“Essa iniciativa objetiva 
a ressocialização e a cria-
ção de oportunidade de 
emprego para que os ree-
ducandos possam voltar à 
sociedade e sejam, de fato, 
reintegrados. Sem dúvida, 
essa parceria do Grupo 
Sallo com o Governo do 
estado de Goiás através 
da DGAP é um exemplo a 
ser seguido em nosso país. 
Acreditamos nesse tipo de 
ação e somos exemplo de 
como pode gerar bons fru-
tos, já que temos em nossa 
fábrica reeducandos que 
participaram do projeto 
no presídio”, afirma Ma-
ria Fernanda Bessa Ma-
tos, sócia-fundadora do 
Grupo Sallo. A entrevista 
na íntegra está disponível 
no  canal do youtube da 
emissora  gazeta play.

ITÁTILA MOURA 

André Fortaleza conta como 
Aparecida de Goiânia Prosperou

No Jornal da Gaze-
ta, edição do almoço de 
quinta-feira, 19 de maio, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
André Fortaleza, pre-
sidente da Câmara de 
Aparecida de Goiânia.

Com a saída de Gus-
tavo Mendanha e com a 
posse de Vilmar Maria-
no na prefeitura, o ce-
nário em Aparecida de 
Goiânia segue fortaleci-
do com a nova gestão e 
todos estão confiantes 
na candidatura e vitória 
de Mendanha ao gover-
no de Goiás.

André comenta que 
os maiores desafios de 
Aparecida é a quantida-
de pequena de Centro 
Municipal de Educação 
Infantil (CMEI), o lixo da 

cidade, falou que é pre-
ciso buscar novas for-
mas de reciclar, melho-
rar a mobilidade urbana 
e principalmente cons-
cientizar a população de 
que ela é parte atuante 
em todos os processos 
de decisões.

Aparecida é uma ci-
dade que cresceu muito 
nos últimos anos e pre-
cisa se reestruturar. É 
uma grande potência na 
indústria e comércio no 
Estado de Goiás.

Para assistir a entre-
vista completa, acesse 
o canal Gazeta Play no 
youtube. A TV Gazeta é 
um espaço democrático 
e está de portas abertas 
para receber todos can-
didatos que queiram dar 
sua entrevista. JOICE GABRIELA

Marconi realiza Movimento 
Desperta Goiás em Goiânia

Eu me sinto tranqui-
lo e feliz para enfrentar 
os desafios que virão 
porque, além da gente 
ter história e legado, a 
gente tem companhei-
ro.” —  Marconi Perillo

Na noite de quarta-
-feira (18), o ex-governa-
dor Marconi Perillo foi 
recebido para mais um 
grande encontro pro-
movido pelo Movimento 
Desperta Goiás, realiza-
do na Igreja Assembleia 
de Deus do Jardim Euro-
pa, em Goiânia. 

O evento contou com 
as presenças de depu-
tados, ex-deputados, 
prefeitos, ex-prefeitos, 

vereadores, ex-vereado-
res, lideranças comu-
nitárias, lideranças de 
entidades de classe, li-
deranças políticas de vá-

rios partidos, militância 
e moradores do bairro 
e região metropolitana. 
(PSDB Goiás).

DA REDAÇÃO

JORNAL DA GAZETA
EDIÇÃO DO ALMOÇO
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Governador Wanderlei 
Barbosa visitou as 
quatro novas salas 
de cirurgia 
do Hospital Geral 
de Palmas
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Governo do Estado, por meio da Organização 

das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Po-
líticas Sociais (GPS), realiza a Campanha Aquecendo 
Vidas, com o objetivo de garantir proteção à popu-
lação vulnerável nas noites de inverno. Em 2022, a 
Campanha distribuirá 70 mil cobertores adquiridos 
pelo Governo e arrecadará agasalhos novos e usados 
(em bom estado de conservação) doados em parceria 
com empresas e instituições. Neste ano, as doações 
poderão ser entregues em nove pontos diferentes 
instalados em Goiânia, até o dia 25 de maio.

2. As peças serão distribuídas ao longo dos meses 
mais frios do ano a entidades sociais, famílias vul-
neráveis, pessoas em situação de rua e refugiados. A 
Campanha Aquecendo Vidas 2022 conta com o apoio 
do Corpo de Bombeiros, Junta Comercial do Estado 
de Goiás (Juceg), Saneago, Associação Comercial e 
Industrial de Goiás (Acieg), Shopping Bougainville, 
Shopping Cerrado e Enel Goiás. Cada parceiro será 
responsável por um ponto de coleta dos agasalhos. 
As doações também poderão ser entregues no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira e na Sede da OVG.

Relatório de sustentabilidade
O Sicredi, instituição financeira cooperativa, lan-

çou seu Relatório de Sustentabilidade 2021, que 
apresenta resultados obtidos ao longo do ano com 
base nos aspectos de ESG (ambientais, sociais e de 
governança). As iniciativas reforçam a política de 
sustentabilidade da instituição e seu compromisso 
com o Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em sinergia com o propósito de construir, 
juntamente com mais de 100 cooperativas, uma so-
ciedade mais próspera.

Vitrine

Elpidio Fiorda

EM EVIDÊNCIA - As 
empresárias Marylia 
Oliveira e Maria 
Bacana (de óculos) 
se juntaram a um 
grupo de amigas para 
celebrar a amizade, 
durante almoço de 
domingo, no Luce 
Restaurante

ANIVERSÁRIO - O multimídia Ricardo Portas (centro) 
completou mais um aniversário natalício, no dia 13 de 
abril, comemorado no  Bianco Ristorantino. No registro, 
a médica nutróloga Cláudia Vieira, ao lado do marido 
aniversariante, mais o casal de empresários Maria Jolly 
(esquerda) e Paulo Amorim, proprietários da Forneria 
Pireneus Café, que fica na histórica Pirenópolis

Elpidio Fiorda

4

n VOCÊ SABIA? A 
aveia é ideal para 
ser aliada da dieta.

n NO COMANDO 
- O coronel 
Washington Luiz 
Vaz Júnior é o 
novo comandante 
do Corpo de 
Bombeiros 
de Goiás.

n CERVEJA 
ESPANHOLA 
- A Coca-Cola 
Bandeirantes, que 
atua nos setores 
de bebidas para 
Goiás e Tocantins, 
em conjunto com 
o sistema Coca-
Cola no Brasil, 
firmou um acordo 
de longo prazo 
com a cervejaria 
espanhola Estrella 
Galícia, para a 
distribuição dos 
seus produtos no 
Brasil. A cervejaria 
Estrella Galicia foi 
fundada em 1906 
por José María 
Rivera Corral que 
após retornar da 
América fundou a 
fábrica “Estrella de 
Galicia”, dedicada 
à elaboração de 
gelo e por um então 
exótico negócio: 
a cerveja.

Arquivo pessoal

TOCANTINS

HGP tem mais salas 
cirúrgicas e estima aumento 
de 40% nos procedimentos 

DA REDAÇÃO - O governador 
do Estado do Tocantins, 
Wanderlei Barbosa, visitou 
nesta quinta-feira, 19, as 
quatro novas salas de cirur-
gia do Hospital Geral de Pal-
mas (HGP). Com os novos 
espaços, a estimativa é de 
ampliar os atendimentos 
cirúrgicos em 40%.

A criação de novas salas 
de cirurgia era uma deman-
da antiga, do hospital de 
maior referência no Estado 
do Tocantins, o HGP. “Esta-
mos animados com esses 
novos ambientes, o HGP é 
uma referência e o nosso 
objetivo é trazer mais me-
lhorias para a saúde pública 
do Estado”, afirmou o gover-
nador Wanderlei Barbosa.

O HGP tinha, até então, 
dez salas de cirurgias, e, em 
média, eram realizadas 880 
cirurgias por mês. Agora, 
com 14 salas, devidamen-
te equipadas, a estimativa é 
aumentar esse quantitativo 
realizando cerca de 1.200 
cirurgias por mês. “Com a 
inauguração dessas quatro 
salas cirúrgicas, vai ajudar 
a diminuir a fila das cirur-
gias eletivas. Vamos desti-
nar uma sala exclusiva para 
cirurgia eletiva, uma sala 
exclusiva para ortopedia 
e uma sala exclusiva para 
neurocirurgia. E a partir de 
hoje [quinta-feira, 19], já co-
meçam a funcionar as salas 
aumentando o nosso quan-
titativo de cirurgias por mês”, 
informou o diretor-geral do 
HGP, Leonardo Toledo.

As salas estão equipa-
das com arcos cirúrgicos, 
mesas cirúrgicas e apare-
lho de anestesia. O secre-
tário de Estado da Saúde, 
Afonso Piva, reforçou que a 
aquisição de aparelhos foi 
fundamental para a criação 
das salas e que foi pensa-
da também para equipar 
outros hospitais no Tocan-

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO

DIRETOR PRESIDENTE
Adão dos Reis Gonçalves
adao@gazetadoestado.com.br

VICE PRESIDENTE 
Nana Gonçalves 
nana@gazetadoestado.com.br 

COMERCIAL
Tel: (62) 3249-8883 
comercial@gazetadoestado.com.br

PUBLICAÇÃO LEGAL
Tel: (62) 3249-8883 
editais@gazetadoestado.com.br

REDAÇÃO 
redacao@gazetadoestado.com.br

DISTRIBUIÇÃO
go@gazetadoestado.com.br
df@gazetadoestado.com.br

DIREÇÃO GRÁFICA
Érika Sandra

DIAGRAMAÇÃO
Gabriela Nunes

DIREÇÃO DE JORNALISMO
Adão Gonçalves
MTB 3719/GO

EDITOR DE REPORTAGEM
Eube Messias 
MTB 3720/GO 
eube.messias@gazetadoestado.com.br

Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

FÉRIAS NO 
MEXICO - A 
engenheira é 
agropecuarista 
Gabriela Vilela, e 
o marido, Fabricio 
Britto, curtiram 
férias no Azulik 
Eco-Resort & 
Maia Spa, em 
Tulum, no México. 
Lá, comemorou 
seu aniversário no 
dia 04 de maio, e 
ainda aproveitou 
a viagem 
para trazer 
novidades para 
o seu ecológico 
Balneário Águas 
de Pilões, que fica 
em Mineiros

tins. “No HGP, o ambiente 
já existia. Nós precisáva-
mos de equipamentos e, 
com ajuda das emendas 
parlamentares da bancada 
federal, conseguimos com-
prar os equipamentos, que 
foram para as novas salas 
cirúrgicas, em Palmas. Es-
ses equipamentos também 
ajudarão na melhoria das 
estruturas de outros hos-
pitais do Estado”, destacou.

NOVOS PROFISSIONAIS
Com a construção das 

novas salas, há a necessi-
dade de contratação pro-
fissional, para compor o 
corpo efetivo do hospital e 
reforçar o atendimento no 
HPG. O Governo do Tocan-
tins, por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
deve contratar enfermeiros 
(quatro vagas), técnicos em 
enfermagem (12 vagas) e 
técnicos em instrumenta-
ção cirúrgica (oito vagas).

“A área da saúde é um 
desafio e sempre buscamos 
soluções. Neste momento, 
estamos vendo um cresci-
mento na saúde, o HGP vai 
praticamente dobrar a ca-
pacidade de procedimento 
cirúrgico e isso é motivo de 
felicidade, mas também de 
compromisso, o que nos 
motiva ainda mais para 
buscar recursos, capacita-
ção e contratação de pro-
fissionais para o hospital”, 
reforçou o Governador.

OBRAS E VISTORIA 
O Chefe do Executivo 

também acompanhou as 

obras de ampliação do Hos-
pital Geral de Palmas, sendo 
que o primeiro espaço visi-
tado foi o pronto-socorro. O 
espaço iniciou as reformas 
em 2018, mas os trabalhos 
foram comprometidos por 
conta da pandemia provo-
cada pela covid-19.

Com a ampliação desse 
espaço, a expectativa é aca-
bar com a espera nos corre-
dores. “A entrega do pron-
to-socorro ampliado deve 
ocorrer em agosto, o que 
vai desafogar a situação dos 
corredores. Sabemos que a 
demanda é sempre crescen-
te e a ordem do Governador 
foi reforçar e dar prioridade 
nessa obra”, ressaltou o se-
cretário Afonso Piva.

Além do pronto-so-
corro, o Wanderlei Barbo-
sa vistoriou, juntamente 
com a equipe responsável 
pela obra, outros espaços 
da nova área do hospital, 
como por exemplo, o novo 
espaço da Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI). “O 
pronto-socorro vai dobrar a 
capacidade de atendimen-
to e, com os novos leitos 
de UTI, teremos mais de 50 
em agosto e nossa expecta-
tiva é chegar a 80 leitos no 
fim do ano. Estamos me-
lhorando todo o sistema 
de atendimento do HGP e 
isso vai acontecer de ma-
neira rápida, pois estamos 
fiscalizando e cobrando 
celeridade nessa questão”, 
concluiu o governador.

COM INFORMAÇÕES DE 
GUILHERME LIMA/

GOVERNO DO TOCANTINS

Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins 

O governador Wanderlei Barbosa visitou nesta quinta-feira, 19, 
as quatro novas salas de cirurgia do Hospital Geral de Palmas



Sexta-feira, 20 de maio de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 5Geral

Manutenção nos 16 túneis inclui serviços na rede de drenagem de águas pluviais e 
troca da iluminação para trazer mais conforto e segurança aos pedestres 

PLANO PILOTO

DA REDAÇÃO - O Governo do 
Distrito Federal (GDF) está 
reformando as 16 passagens 
subterrâneas do Plano Pilo-
to. O investimento nas obras 
é de R$ 2,1 milhões. O gover-
nador Ibaneis Rocha visitou 
a obra da passagem que liga 
a 103 à 203 Norte, em fase de 
finalização.

A da 102 Norte, na altura 
do Hospital Regional da Asa 
Norte (Hran), está finaliza-
da, e atualmente o governo 
trabalha nas quadras 105 e 
107 Norte. Assim seguirá até 
o final da Asa Norte para, em 
seguida, iniciar os trabalhos 
na Asa Sul.

“É um meio de passa-
gem dos pedestres. São 16 
passagens subterrâneas que 
temos no Distrito Federal e 
vamos devolver à comuni-
dade esse meio de travessia. 
Faz parte de um conjunto de 
obras que temos feito nas ci-
dades. A gente pede que as 
pessoas evitem o vandalismo 
e denunciem os casos para 
que tenhamos esses espaços 
preservados”, afirmou o go-
vernador Ibaneis Rocha, ao 
visitar as obras na 203 Norte.

“É um trabalho de ma-
nutenção que está sendo fei-
to, até porque as passarelas 
fazem parte do patrimônio 
tombado da cidade. Não po-
demos fazer grandes modifi-
cações sem a aprovação do 
Iphan”, acrescentou.

Os serviços incluem a 
reforma da rede de drena-
gem de águas pluviais e do 
piso, a limpeza das paredes 
e a substituição das lajotas 
danificadas, de corrimãos e 
da iluminação convencional 
por lâmpadas de LED – que 

oferecem maior visibilida-
de e são mais econômicas. A 
Novacap, responsável pelos 
serviços, também vai corri-
gir as infiltrações existentes e 
mudar as rampas de acesso.

“Nunca foi feita uma in-
tervenção desse nível nas 
passagens subterrâneas. Es-
tamos recuperando e lim-
pando as passagens, uma 
repintura com tinta epóxi, 
de alta resistência, para du-
rar mais. Revisão da ilumi-
nação, das grelhas de água 
pluvial. Serviços para as pes-
soas utilizarem as passagens 
com mais segurança”, disse 
o diretor de Edificações da 
Novacap, Rubens de Oliveira.

Construídos a cada duas 
quadras residenciais, os tú-
neis passam sob os eixos W, 
L e o Eixão. O vandalismo e 
a sujeira nas passagens in-
comodam os usuários, mas 
quem vê as passagens refor-
madas se mostra impactado. 
“Era muito suja essa passa-
gem. Tinha buraco, saco de 
lixo, era muito feia. Agora ela 
está linda e maravilhosa, pa-
rece uma casa pintada que a 
gente passa com muito cari-
nho. Eu nunca a vi arruma-
da”, afirma a zeladora Dalva 

da Silva, que trabalha há 30 
anos na 203 Norte.

A reforma das passagens 
subterrâneas é mais uma 
ação de cuidado do governo 
com as cidades. A reforma 
das tesourinhas; da W3 Sul; 
do Setor de Rádio e TV Sul; 
da Praça do Povo, no Setor 
Comercial; da Avenida Hélio 
Prates, em Ceilândia e Tagua-
tinga; da Avenida Principal, 
no Paranoá; e da Avenida 
dos Pioneiros, no Gama, são 
alguns exemplos de recupe-
ração de importantes ruas e 
equipamentos públicos do 
Distrito Federal.

A aposentada Erenilda 
de Jesus Santos, que tam-
bém passava pelo túnel da 
103 Norte, gostou do que viu. 
“Estava de péssima qualida-
de, inclusive estava até com 
medo, mas hoje estou sen-
tindo que mudou a cara do 
negócio. Essa obra está muito 
bem-feita. Hoje acredito que 
posso vir até sozinha, sem 
estar acompanhada da mi-
nha neta. A claridade deixa 
a gente mais à vontade, e o 
brilho faz parecer que esta-
mos pisando em um espe-
lho. Está bem arrumadinho”, 
comenta.

Passagens subterrâneas 
tem investimento de 
R$ 2,1 milhões em reforma

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Escola do Futuro de Aparecida 
de Goiânia está com 210 vagas 
abertas para cursos gratuitos

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi), 
está com vagas abertas 
para cursos de qualifica-
ção profissional na Escola 
do Futuro do Estado de 
Goiás (EFG) Luiz Rassi, 
em Aparecida de Goiânia. 
No total, são 210 vagas 
para turmas presenciais 
de auxiliar de análise e 
processo de software (60), 
mídias sociais (60), pro-
gramação de computa-
dores (30), planejamento 
e criação de novos negó-
cios (60).  Os cursos têm 
carga horária de 160 ou 
240 horas. 

O período de inscrição 
se encerra no próximo do-
mingo, 22 de maio, e são 
considerados aptos os 
candidatos com idade mí-
nima de 16 anos e com o 
ensino fundamental com-
pleto. Além disso, 60% das 
vagas serão destinadas a 
estudantes de escolas pú-
blicas, com renda familiar 
per capita de até um sa-
lário mínimo e meio, ou 
em situação de vulnera-

Eduardo Ferreira 

bilidade social; e alunos com 
deficiência ou transtornos 
globais do desenvolvimento. 
Os outros 40% são voltados 
para a comunidade em geral.

Os estudantes serão sele-
cionados por meio de um sor-
teio, de acordo com o número 
de vagas estabelecidas mais o 
equivalente a 50% do número 
de vagas para composição de 
cadastro reserva. Os interes-
sados podem conferir o edital 
por meio do site (https://efg.
org.br/cursos/editais).

O sorteio será on-line e 
transmitido ao vivo por meio 
do canal do Centro de Edu-

cação, Trabalho e Tecnologia 
(Cett), da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), no YouTu-
be, na sexta-feira, 3 de junho, 
a partir das 12h. O resultado 
final da seleção também está 
previsto para ser divulgado 
no mesmo dia, até as 23h59. 

As aulas irão começar no 
dia 8 de junho. Em caso de 
dúvida, o aluno pode entrar 
em contato com a secretaria 
da Escola do Futuro Luiz Ras-
si por telefone (62) 3581-4140 
ou e-mail: aparecidadegoia-
nia@efg.org.br. 

COM INFORMAÇÕES 
DA SEDI

Bolsonaro diz que Brasil não teve 
‘nenhum problema social’ na pandemia

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) afirmou nes-
ta quinta-feira (19) que o 
Brasil não teve “nenhum 
problema social” durante 
a pandemia de covid-19 
porque o governo federal 
acolheu os mais vulne-
ráveis. A declaração foi 
dada no Congresso no 
Mercado Global de Car-
bono, no Rio de Janeiro.

O chefe do Executi-
vo voltou a lamentar que 
a condução da crise sa-
nitária foi tirada de sua 
mesa presidencial, mas 
que o país “fez sua parte”.

É importante dizer, 
porém, que o STF (Supre-
mo Tribunal Federal) deu 
autonomia para estados 

e municípios adotarem 
medidas para evitar o 
contágio do coronavírus, 
mas não proibiu o gover-
no federal de agir para 
combater a pandemia.

“E mais: os mais hu-
mildes, obrigados a fica-
rem em casa, perderam 
toda a sua renda. E não 
tivemos nenhum proble-
ma social no Brasil, pois 
acolhemos essas pesso-
as. Estamos voltando à 
normalidade”, afirmou.

Bolsonaro ainda disse 
que seu governo fez um 
esforço “muito grande” 
para que a economia bra-
sileira não entrasse em 
colapso. Apesar da fala 
do mandatário, o aumen-

to dos preços tem pesado 
no bolso dos brasileiros.

O aumento no preço 
do café vem desacele-
rando nos últimos me-
ses, sofrendo uma alta 
de 2,5% em abril. Por 
outro lado, nos últimos 
12 meses, o reajuste já é 
de 67,53%. O leite, outra 
bebida tradicionalmente 
tomada no café da ma-
nhã, subiu mais de 10% 
só no mês passado.

O transporte público 
também sofreu um au-
mento expressivo. Os ôni-
bus, por exemplo, tiveram 
uma alta de 4,46% nos úl-
timos 12 meses, enquanto 
o metrô teve uma alta de 
3,64% só no último mês.

Renato Alves/Agência Brasília

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ação reforça combate 
ao abuso e exploração sexual

A Prefeitura de 
Aparecida, por meio 
da Secretaria de Assis-
tência Social (SEMAS), 
realizou na tarde des-
ta quarta-feira, 18, a 
ação educativa “Faça 
Bonito” em alusão ao 
Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e a Ex-
ploração Sexual Contra 
Crianças e Adolescen-
tes. A mobilização foi 
realizada no Parque da 
Família, região central 
do município.

Condutores de ve-
ículos e pedestres que 
passaram pelo parque 
receberam dos servi-
dores da Semas mate-
rial educativo. “Não é 
apenas no 18 de maio 
que trabalhamos esse 
tema, fazemos uma 
campanha preventi-
va durante todo ano 
em nossas unidades 
do Serviço de Con-
vivência e Fortaleci-
mento de Vínculos e 
Centro de Referência 
em Assistência Social”, 
afirmou a secretária 
de Assistência Social, 
Mayara Mendanha.

Segundo ela, o ob-
jetivo é conscientizar 
a sociedade, pais, res-
ponsáveis, crianças e 
adolescentes sobre 

Jhonney Macena

como identificar situações 
de abuso e como realizar 
denúncias. “Nosso foco é 
conscientizar as pessoas 
sobre este grande mal, 
para que esse crime não 
venha afligir e causar da-
nos, traumas e transtor-
nos em nossas crianças 
e adolescentes. É nosso 
dever proteger a vida das 
crianças e a dignidade de-
las em todos os sentidos”, 
comentou a superinten-
dente de Educação, Idel-
ma Oliveira.

O Disque 100 – canal 
que registra denúncias 
contra diversos tipos de 
violência em todo país re-
gistrou mais de 22,3 mil 
casos de abuso e/ou viola-
ção sexual contra crianças 
e adolescentes no Brasil. 
Em Aparecida de Goiânia, 
podem ser acionados o 
Conselho Tutelar, a Dele-
gacia de Proteção à Crian-

ça e ao Adolescente, os 
Centros de Referência em 
Assistência Social (CRAS) 
e unidades de saúde.

Telefones úteis para apoio

n Secretaria 
de Assistência Social
Telefone: 3545-5970
n Conselhos Tutelares:  
n Regional Garavelo
Telefone: 3545-4897
n Regional Centro
Telefone: 3545-5880
n Regional Vila Brasília
Telefone: 3545-6515
n Regional Maranata
Telefone: 32967485
n Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente de 
Aparecida
Telefone: 3201-2292/2269

COM INFORMAÇÕES DE 
RAFAEL FREITAS

Inscrições terminam no próximo domingo (22/5); 
candidatos devem ter no mínimo 16 anos e ensino 
fundamental completo
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Mel aproveita a família 
reunida e pede perdão a 
todos. Tavinho prepara a 
ação contra Odete e Karla, 
mas desiste de dar entra-
da quando pensa no seu 
filho. Edna se preocupa e 
diz que vai encontrar Al-
bieri. Escobar apresenta 
a nova namorada, Shirley. 
Maysa acompanha Mel a 

uma reunião do Narcóticos 
Anônimos e encontra o 
mesmo homem que havia 
visto na praia. Jade e Lu-
cas se encontram por aca-
so nas ruínas e se beijam. 
Albieri foge de tudo e Léo o 
segue. Os dois somem na 
tempestade do deserto. Mel 
recebe a ficha de um ano do 
Narcóticos Anônimos.

O Clone

Além da Ilusão

Carinha de Anjo

Quanto Mais Vida Melhor

Pantanal

resumo de novelas

Tenório se desculpa com 
Olívia. Mariana conta para 
Julinha que viu Arminda na 
moto de um desconheci-
do. Inácio beija Arminda, e 
Julinha flagra os dois, sem 
reconhecer o jovem. Violeta 
descobre a fuga de Isadora 
e se desespera. Matias pas-
sa mal. Isadora discute com 
Joaquim e deixa a casa de 
Eugênio. Julinha se enfu-

rece ao ver Margô chegar 
para a festa de Natal. Úrsula 
se declara para Eugênio. 
Isadora beija Nelsinho na 
frente de Joaquim e Davi. 
Violeta incentiva Eugênio a 
se aproximar de Úrsula. Lo-
renzo revela a Giovanna que 
Bento está vivo. Eugênio 
dorme com Úrsula. Iolanda 
seduz Davi. Tenório decide 
voltar para o seminário.

Flávia é hostil com Pau-
la. Guilherme acorda e ten-
ta tranquilizar Daniel. Joana 
avisa a Neném que Bianca 
pode ter que ficar internada. 
Soraia termina com Tigrão. 
Neném recebe um convite 
para dar uma entrevista na 
TV. Guilherme passa mal an-
tes de uma cirurgia e Joana 

se preocupa. Neném tenta 
convencer Flávia a perdoar 
Paula. Guilherme conta sobre 
a Morte para Joana. Neném 
elogia Paula durante sua 
entrevista e Rose se chateia. 
Roni fala com os homens que 
atacaram Tina. Flávia desco-
bre os vídeos que Guilherme 
fez para a filha e se desespera. 

Gustavo vai com Estefânia 
até a balada para socorrer 
Cassandra. Leonardo conver-
sa com o advogado de Ad-
olfo e pede para que ele não 
conte nada para Gustavo que 
se encontrou com ele antes. 
Estefânia cuida de Cassandra 
e decide não contar nada para 
Vitor. A garota acorda e agra-

dece a Tia Perucas. Estefânia 
diz que não vai contar nada e 
que pede apenas para que as 
duas se respeitem. As meni-
nas ensaiam uma na casa do 
outro para o show de talentos 
que haverá na escola. O ad-
vogado diz para Adolfo que 
acredita que a história contada 
por Leonardo é estranha.

Maria Bruaca não reve-
la a Tenório o motivo do seu 
choro. José Leôncio leva 
Irma à tapera de Juma para 
conversar com Jove. Filó se 
ressente ao ver José Leôn-
cio com Irma. Dona Jacutinga 
se surpreende com o estado 
de José Lucas.José Leôncio 
confessa a Irma que errou ao 
escolher Madeleine. Tenório 
estranha o comportamento de 
Maria Bruaca, e Guta comem-
ora. Juma diz a Jove que tem 
medo de que ele vá embo-
ra. Trindade se encanta com 

Irma. Dona Jacutinga incen-
tiva José Lucas a seguir em 
frente. Dona Jacutinga entre-
ga um dinheiro a José Lucas, 
para ajudá-lo na viagem sem 
destino. Gustavo e Nayara fi-
cam juntos. Guta fica perplexa 
ao ver Maria Bruaca saindo 
de barco com Alcides. Maria 
Bruaca beija Alcides. Mariana 
aconselha Madeleine a se-
guir seu coração. Jove diz a 
Juma que vai embora e que 
a levará com ele. Filó escuta 
José Leôncio falar mal de 
Tadeu para Irma. 

- 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

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 

Ingredientes:
5 coxas e sobrecoxas de 
frango
1 pacotinho de creme de 
cebola
1 lata de cerveja

Modo de fazer: 
Limpe as sobrecoxas de 
frango, tirando a pele e o 
excessos de gorduras.
Coloque-as em uma 
vasilha e despeje o 

creme de cebola em pó 
(não é preciso dissolvê-
lo).
Misture bem até que 
todos os pedaços 
estejam temperados.

Unte um pouco com 
margarina o recipiente 
que irá ao forno.
Coloque as sobrecoxas e 
derrame 1 lata de cerveja 
(não é preciso cobrir o 
frango) e tampe com 
papel alumínio.
Deixe cozinhar em fogo 
médio por 1 hora e 30 
minutos (depende 
do forno).
Depois deste tempo, retire 
o papel-alumínio e um 
pouco da cerveja e deixe 
dourar por mais 1 hora.
INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS
Dica: quando for retirar 
o alumínio para começar 
a dourar você pode 
colocar um pouco de 
maionese ou queijo em 
cima de cada pedaço. 
Depois de assado fica 
uma delícia!.

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COM CERVEJA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

FRAPÊ DE CAFÉ

Ingredientes:
1 lata de leite 
condensado
2 colheres (sopa) de 
café-solúvel
1 forma de gelo
4 bolas de sorvete de 
creme
1/2 xícara de água
chantilly e café-solúvel 
para decorar

Modo de fazer: 
Bata no liquidificador o 
leite condensado com o 
café-solúvel, o gelo e 1/2 
xícara de água.
Coloque as bolas de 
sorvete em copos altos.
Cubra-as com a mistura 
batida e decore decore 
com o chantilly e o café-
solúvel reservado.



Sexta-feira, 20 de maio de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 8 Entretenimento/Diversão

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

CPAP
RAULBOPPR

CONTESTAÇÃO
ALANPINRC

LIMAANIL
ISSRANGOAM

RRIUISBA
CORIOLANOAÇ

YESISCLÃ
CCCALADO

PEGASOIDA

OITAP
ENTROSAMENTO

IIIROIER
LCATORITO

COORDENADAS

Poeta
gaúcho de

"Cobra
Norato"

Fábrica
inglesa de 
automóveis

de luxo

Tratamento
feito pelo 
endodon-
tista (pl.)

Caracterís-
tica parti-
cular (de
alguém)

Declara-
ção pú-
blica e
solene

Atitude de
Lutero ante
os dogmas
católicos

Letra
enfatizada
no sotaque

caipira

Segunda
pessoa do
discurso
(Gram.)

Termo
elipsado 

em
"Vamos!" 

Imposto
pago pelo

MEI

Reagiu a
situação
cômica

Uma uni-
dade num
grupo de
pessoas

Condição
do aluno,
na aula

expositiva

Estilo da
Catedral
de Ulm
(Arquit.)

"Muito
riso, 

pouco 
(?)" (dito)

Peça de
madeira

que apoia
telhados

Descrente
no Ser

Supremo
(fem.)

Santos,
Vitória 
e Para-
naguá

Combu-
rente

natural
(símbolo)

Expressão
da criati-
vidade

humana

Estado
criado 

em 1988
(sigla)

Particula-
ridade da
boa con-
vivência

Metal 
das terras-

raras
(símbolo)

Dá "vida"
às ideias
drama-
túrgicas

"Diminui-
ção", 

em "pe-
quenito"

A antiga
Pérsia

Careca,
em inglês 

Tintura extraída 
do indigueiro

Cortesão; 
palaciano

Casa cam-
pestre 

típica da
Rússia

Grei (fig.)
Transpor-
te do rei
asteca

Refeição
(gíria)

À (?): com
exatidão

Corta com
os dentes
André De-
rain, pintor

Divisão do
presídio
Capital
andina

3, em
romanos
Latitude e
longitude 

Constelação do he-
misfério boreal (Astr.)
Rio que influenciou
a História do Egito 

Sim, em
inglês

Tragédia
de Shake-
speare so-
bre lendá-
rio general
romano

Modelo de
broche

Cachimbo
(bras.)

(?) vazio, empecilho 
à aprovação de

projetos de lei no
Congresso Nacional

Monte de
Creta

Lua, em
inglês

3/pin — yes. 4/anil — asna — bald — isbá — moon. 6/pégaso. 10/rolls-royce.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Gata, “Eu 
e você” não 
rima, mas 

faz sentido.

Observe os seus 
projetos e tam-
bém como um 
grupo de pessoas 

o afeta. Pare de tentar man-
ter uma situação que não 
cabe mais no seu momento. 
A fase é de oportunidades 
e, principalmente, de inova-
ções. Amplie as suas ideias.

Você nunca ima-
ginou passar por 
tantas mudanças 
na sua vida. As mu-

danças interferem no futuro da 
sua vida e também da carreira. 
É preciso ter uma postura total-
mente nova, arrojada e dinâmi-
ca. Você está mudando 100% a 
sua forma de ver a vida.

Um novo estado 
de consciência 
abre novas pos-

sibilidades para expressar 
o seu conhecimento e pro-
mover estudos e viagens. 
É importante interagir de 
uma forma diferente com 
os medos. Mude e renove 
as suas crenças.

Existem ques-
tões financeiras 
que ficam em 

pauta e que precisam de re-
soluções. É preciso renovar 
as suas ações para interagir 
de uma forma desapegada 
com heranças, bens mate-
riais e recursos compartilha-
dos. Renove-se!

Há definições 
que impactam 
a relação com 

uma pessoa. Os assuntos 
tocados podem ter uma 
relação com documentos, 
questões judiciais ou com 
uma renovação na forma de 
se relacionar. Os impactos 
são profundos e filosóficos.

As mudanças 
no trabalho são 
profundas e há 

a possibilidade de surgir 
uma nova oportunidade de 
trabalho. É preciso ampliar o 
seu campo de visão e tam-
bém focar em possíveis re-
soluções com documentos. 
Não negligencie as regras.

É um dia de gran-
des movimen-
tações! Ficam 

100% em destaque as suas 
verdadeiras necessidades de 
afeto. Uma decisão vem para 
trazer mudanças e renovações. 
A relação com os filhos tam-
bém pode passar por reparos. 
Mude a forma de pensar.

É preciso avaliar 
as movimenta-
ções em família, 

ampliando o seu estado de 
consciência. Esteja atento 
a documentos ou a ques-
tões legais que podem afe-
tar decisões importantes 
para o imóvel. A família 
passa por renovações.

É um bom mo-
mento para pen-
sar de maneira 

diferente e criar uma nova 
atmosfera na relação com 
as pessoas do seu conví-
vio. O céu pede sabedoria 
para se comunicar e, acima 
de tudo, abertura para inte-
ragir com as pessoas. 

É um dia movi-
mentado para 
avaliar como lidar 

com documentos, regras e 
situações que interferem nos 
ganhos materiais. É preciso 
tomar uma decisão importan-
te e não negligenciar todas 
as possibilidades. A sua vo-
cação está sendo requerida.

É um dia muito 
significativo para 
o seu desenvol-
vimento. O céu 

pede sabedoria para tomar 
uma decisão importante, 
geradora de crescimento e 
de oportunidades. Um novo 
estado de consciência sobre 
si mesmo gera renovações

Serão discutidas 
questões impor-
tantes sobre um 

projeto com pessoas seletas. 
É preciso interagir com novas 
ideias e possibilidades. Tudo 
se encaminha para que dê 
certo, porém busque enten-
der toda a dinâmica com en-
tendimento das renovações.

Garfield


