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22 de Março
Dia Mundial da Água

Foto: Divulgação

Fonte: Declaração
Universal dos Direitos da Água

A ONU redigiu um documento em 22 de
março de 1992 - intitulado “Declaração Universal dos
Direitos da Água”. O texto merece profunda reflexão
e divulgação por todos os amigos e defensores do
Planeta Terra, em todos os dias. A água não deve
ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada.
De maneira geral, sua utilização deve ser feita com
consciência e discernimento para que não se chegue
a uma situação de esgotamento ou de deterioração
da qualidade das reservas atualmente disponíveis.
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GDF Junto de Você - Entrega Certificados
a Agentes da Cidadania

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Vice-líder Brasília tem dificuldades,
mas bate Minas e chega ao nono
triunfo seguido
Página 18

Página 2
Em solenidade de formatura realizada no Riacho
Fundo I, como parte do “GDF Junto de Você”, 302 pessoas
receberam os certificados para atuar no programa “Agentes da
Cidadania – Mobilização Comunitária e Organização
Cristã”. Eles receberão uma bolsa de R$ 300 mensais durante um ano.

Anuncie no Central Brasil

Foto: Jessé Vieira

Página 17
Pr. Egmar Tavares recebe título de Cidadão Honorário
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POLÍTICA

Dilma Rousseff garante ponte
ligando o Acre a Rondônia

Fonte: G1

Em visita ao
estado, Dilma
sobrevoa áreas
afetadas pela
cheia. Há mais
de 20 dias,
BR-364 está
parcialmente
fechada.

Foto: Divulgação

A presidente Dilma Rousseff, garantiu neste sábado
(15), durante coletiva no aeroporto de Rio Branco,
a construção de uma ponte sobre o Rio Madeira, ligando o Acre a Rondônia. Atualmente, a BR-364
é a única via terrestre que liga o os dois estados. Há
mais de 20 dias, a estrada está parcialmente fechada devido a cheia do Rio Madeira que cobre trechos
da rodovia. “Nós faremos a ponte sobre o Rio Madeira e isso vai beneficiar a todos vocês”, assegurou a
presidente sem fornecer mais detalhes sobre a obra.

& PODER

“GDF Junto de Você”-Agnelo Queiroz
entrega certificados no Riacho Fundo I

Da Agência Brasília

Foram entregues 302 certificados neste último domingo (16) pelo governador Agnelo Queiroz dentro
da programação do “GDF
Junto de Você” no Riacho
Fundo I ”Nós vamos levar
o Estado, vamos levar nossas políticas públicas para
dentro da casa das pessoas
através de vocês”, afirmou

o governador, em referência aos agentes, ao discursar na cerimônia. Agnelo
Queiroz lembrou que o
Distrito Federal é a única
unidade da federação que
consegue investir o mesmo
quantitativo de recursos
que o governo federal destina para a capital do país
em transferência de renda.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A chapa pode contar, de imediato,
com o PR, hoje controlado por
Arruda, e o PTB de Gim, além do
PRTB, de Joaquim e Liliane Roriz. O
presidente do PRTB, o ex-senador
Luiz Estevão, também estava na
reunião, assim como o
presidente e o vice do PR
brasiliense, Salvador
Bispo e Antônio Gomes.
Os participantes da
reunião consideram que seu
grupo tem força política e
eleitoral para ganhar a eleição,
elegendo tanto o governador
quanto o senador. Pretendem
porém ampliar o arco de alianças.

O jogo começou ,uma reunião
na tarde desta última sexta (14)
na casa do ex-governador Joaquim Roriz, fechou de vez a
chapa para concorrer às eleições deste ano. Terá o também
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Eleições 2014: chapão está formado contra o PT
Da redação

Expediente

ex-governador José Roberto
Arruda como candidato ao Buriti e a deputada Liliane Roriz
como vice. O candidato a senador será Gim Argello, que concorrerá à reeleição.A chapa já ha-

via sido planejada há um mês, em
encontro semelhante patrocinado
pelo governador de Goiás, o tucano Marconi Perillo. Na reunião de
ontem, após uma avaliação do balanço de forças políticas no Distrito
Federal, foi sacramentada. A chapa
pode contar, de imediato, com o
PR, hoje controlado por Arruda, e
o PTB de Gim, além do PRTB, de
Joaquim e Liliane Roriz. O presidente do PRTB, o ex-senador Luiz
Estevão, também estava na reunião,
assim como o presidente e o vice
do PR brasiliense, Salvador Bispo
e Antônio Gomes.Os participantes da reunião consideram que seu
grupo tem força política e eleitoral
para ganhar a eleição, elegendo tanto o governador quanto o senador.
Pretendem porém ampliar o arco
de alianças.Seu objetivo imediato é
coligar-se com PSDB, DEM e PPS.

Secretários realizam entrega de Apartamentos no Parque do Riacho II
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Secretário de Habitação Geraldo Magela (Entregando aos
Contemplados do programa Morar Bem no Residêncial
Parque do Riacho II

Elany Leão ( Secretária Adjunta de Estado ) durante entrega de
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POLÍTICA

Ronaldo Fonseca chama o Estado de Avarento e
Briga pela Redução da Carga Tributária no Brasil
Por Assessoria Deputado Ronaldo Fonseca/ Raimundo Feitosa
Foto: Divulgação

Fonseca , está criando a Frente Parlamentar pela Redução de Impostos no Brasil. o Brasil hoje tem a segunda maior carga tributária da América Latina
O deputado federal Ronaldo Fonseca (PROS-DF) está
criando a Frente Parlamentar pela Redução de Impostos
no Brasil.Segundo a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE,o Brasil tem a segunda maior carga tributária
da América Latina, e ocupa o
12º lugar no ranking mundial.
Estudos mostram que os impostos e tributos pagos pelos brasileiros somam cerca
de36 por cento do PIB-Produto Interno Bruto nacional.
O brasileiro trabalha mais
de quatro meses (148 dias)
por ano só para pagar impostos, e a contrapartida do
Estado não é satisfatória. Os
serviços públicos nas áre-

as de segurança, saúde, transporte
e educação são de má qualidade.
Para o deputado,a redução de impostos no Brasil depende mais de
vontade política do que da reforma
tributária, e muitas vezes essa vontade política nasce de uma pressão
popular.Citando a redução do IPIImposto sobre Produtos Industrializados como exemplo, o deputado
questionou o porquêde o governo
não oferecer desoneração de impostos também para remédio. No
Brasil paga-se menos impostos para
biquíni e para bichinho de pelúcia
do que para remédios, cuja carga
tributária é de 34 por cento, sendo
que nos países desenvolvidos a alíquota para remédio é zero.Fonseca
lembrou que quando o governo reduziu o IPI deixou de arrecadar 4 bilhões de reais, mas em compensação

arrecadou mais de 6 bilhões
de reais com outros impostos
como ICMS, COFINS, PIS e
IPVA o que não justifica a afirmação de que o País não tem
como reduzir impostos.Para
Ronaldo Fonseca o Estado é
avarento e não quer reduzir a
carga tributária para arrecadar mais. O Brasil é um País
emergente que cobra impostos
como se fosse um país desenvolvido, com a diferença de
que nos países desenvolvidos
a resposta do Estado às necessidades da população é equivalente ao imposto cobrado.
A criação da frente parlamentar visa pressionar o Congresso
para que a redução de impostos
saia do papel e, por outro lado,
visa popularizar o tema para

que a população, consciente do peso
da carga tributária no Brasil, possa se
mobilizar e pressionar o Estado.Nós
pagamos impostos sem perceber
porque o imposto do consumo ou
imposto indireto, cobrado na hora
da compra, não é muito sentido pelo
contribuinte.Enquanto a sociedade
está adormecida, os ricos ganham
com a carga tributária brasileira e
os pobres são penalizados com a má
qualidade do serviço público.A frente parlamentar vaidespertar a sociedade para esse tema tão importante.
RonaldoFonsecadefende também a
criação de um código do contribuinte como uma das armas para encarar
a avareza do Estado e fazer nascer
a reforma tributária que o deputado classificou como uma espécie de
“monstro” que está sendo gestada a
anos no Congresso e nunca nasce.

O deputado Wasny comemora validação pelo
TJDFT de Lei que garante aumento para pesquisa no DF

Por Maíra Pinheiro / CLDF

A modificação na Lei Orgânica que foi aprovada por
unanimidade em outubro, com 18 votos favoráveis e seis
ausências, sob os aplausos de representantes da comunidade
acadêmica e científica, agora sim, pode ser comemorada.

Em outubro de 2013, a Câmara
Legislativa do DF, aprovou em
segundo turno, a proposta de
emenda à Lei Orgânica, de autoria do deputado Wasny de Roure, que garante aumento gradativo do orçamento da Fundação
de Apoio à Pesquisa (FAP-DF),
que vai permitir que a instituição – que hoje conta com 0,5%
da receita corrente líquida do
DF – passe a ter 2%. Os recursos
serão aplicados no desenvolvimento científico e tecnológico
e em projetos de inovação. Mas

a Procuradoria Geral de Justiça
do Distrito Federal e Territórios ajuizou logo em seguida,
uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo
2º do Decreto 34.037/2012. O
artigo questionado autoriza a
assessoria jurídico-legislativa
de uma secretaria do Governo
do Distrito Federal e a procuradoria jurídica da Fundação
de Apoio à Pesquisa (FAP/DF)
a realizar a análise jurídica das
minutas de editais de licitação
e de contratos, acordos, con-

vênios e ajustes. Nesta última
quarta-feira(11), no entanto o
TJDFT (Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios)
derrubou a ADIN e, com isso
a Lei que garante o retorno dos
recursos para a Fundação de
Apoio e Pesquisa, está valendo. “É uma vitória para toda
comunidade científica e para
todos aqueles que lutam por
educação melhor, de qualidade e de valorização do meio
acadêmico. É um passo rumo
ao futuro”, destacou Wasny.
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ENTORNOEÁguas
Lindas-GO
NTORN
O/ DF
Centro de Saúde JK é reaberto em Alexânia/ GO
Alexânia / Goiás recebe mais duas médicas no Programa Mais Médico do Governo Federal, no total já são quatro profissionais
atendendo nas unidades do município, as médicas cubanas já começam a atender nesta segunda (17) no Centro de Saude JK

Por Odaise Amorim/ Fotos: Pedro Paulo

Mais Médico , hoje são 4 os médicos que atender o fluxo de pacientes do município .A unidade básica possue uma farmácia que está
abastecida com medicamentos e
conta hoje com três ambulâncias ,
sendo uma reserva e duas do SUS.

Secretária de Sáude Janaína Neri Vargas ( Centro) ao lado das profissionais médica
do Programa Mais Médico :Rosa Gutierrez Sanches e Odalys Rivero Rojas
Neste último sábado (15), aconteceu a reabertura do Centro de Saúde JK. Com novas instalações e irá
oferecer vários serviços médicos à
população de Alexânia Goiás , durante a reinauguração aconteceu
também uma queima de fogos e a
apresentação do show do talentoso
Pedro Lacerda.De acordo com Secretária Municipal de Saúde Janaína
Neri Vargas “ Depois de muito tempo fechado a população irá receber
um Centro de Saúde todo reformado e que irá contar com 13 especialidades , incluindo o Neurologista
e Psiquiatria , além da Farmácia
Central e o serviço da Central de
Imunológicos”. Concluiu Neri
Durante a semana o Central Brasil
esteve em Alexânia e acompanhou

a rotina de trabalho da secretária
de saúde do município , que ganhou mais duas profissionais médicas para atender no Programa

A UBS possue 26 leitos e
conta com a farmacia com
os principais medicamentos
para pacientes que precisam
de tratamento - Afirma a
secretária de saúde

Senhora
Domingas elogia
o atendimento
na Unidade
Básica de Saúde
“ Pois sempre
fomos atendidos
aqui e não tenho
do que
reclamar”.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Alexânia :
Josimar Felix Pontes fala sobre a atual gestão do prefeito Ronaldo Queiroz “Apesar da realidade financeira
bastante comprometida decorrente da gestão passada
ele fez algumas obras como a recuperação de calçadas,
recapeamentos em alguns pontos da cidade, realizou
a construção de novos postos de saúde e a reforma do
Centro de Saúde JK que estava parado .A exemplo do
que aconteceu no ano de 2013 com o Drº José Maria que
é uma referência dentro da saúde em Alexânia , aonde
o diretor da UBS fez com que ele se demitisse e várias
pessoas fizeram protesto até que ele voltou como bem
lembrou Felix.

Aceitamos o Cartão
Material Escolar do
GDF

O material escolar do
seu filho está aqui !
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ESPAÇO PUBLICITÁRIO

Rodízio de Pizzas e
Massas R$ 28,90
de (5ª a Domingo )
e de (2ª a 4ª) R$ 26,90
com Buffet de Saladas.
Servimos pratos
à La Carte

BEBIDAS NACIONAIS E IMPORTADAS

“ A melhor Massa da Cidade.”
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COLUNA VISÃO GERAL
Jornal Presente

Foto: Divulgação

Por : Alberto Pessoa

Alberto Pessoa
Colunista

albersobrinho@gmail.com

Reconhecido como um dos jornais com
maior credibilidade na imprensa do Entorno
e DF o Central Brasil tem se feito presente em
todos estes municípios, levando informação
com imparcialidade. Em Águas Lindas o CB
tem acompanhado de perto as movimentações políticas tanto do Executivo, quanto do
Legislativo para levar à comunidade informações concisas e voltadas ao interesse de
seu público. Parabenizamos ao diretor e editor Pedro Paulo e sua equipe pelo sucesso.

Crônica da Cidade: Zito e o pionerismo em Águas Lindas
A vida em azul e verde e em todas as
cores que a natureza proporciona em
pleno cerrado goiano. Água corrente
por toda parte, animais, árvores, aves,
frutas tropicais nativas, florestas verdejantes, refletidas no grande espelho
d’água do lago supremo do Descoberto.
Era justamente no Parque da Barragem,
em 1989, onde se podia ver a lua surgir como se fosse um sonho e o sol se
por com suas cores mágicas. Foi neste
cenário de paz e tranqüilidade que o
farmacêutico, ex-vereador e presidente da Câmara Municipal por três vezes,
João Zito Marques ( Zito da Farmácia)
e sua família chegaram nesse local.
No Parque da Barragem, Zitinho, como
também é chamado carinhosamente
pela comunidade, adquiriu um sítio
para descanso e acabou mudando-se

de vez do Distrito Federal para este lugar onde residiam mais de 200 famílias.
Foi quando Zitinho, Ortalino Melo, que
era presidente da Associação de Moradores do povoado, até então território
de Santo Antonio do Descoberto e
outros pioneiros sugeriram ao Poder
Legislativo a criação de um Distrito em
1994 e em seguida, 1995, com o rápido crescimento do Distrito foi votado o
desmembramento e passou a ser chamado Águas Lindas de Goiás, sendo
Zito, um dos que escolheram o novo
nome do município. Proprietário de
farmácia em Taguatinga Zito começava
a atender ao pedido de moradores, os
quais solicitavam que abrisse um posto
de vendas de medicamentos e se instalasse de vez na localidade, sendo a primeira farmácia a servir à comunidade.
Foto: Divulgação

Zito, atendendo na ZitoFarma aonde é pioneiro na cidade

Política no DF

Tornozeleiras eletrônicas

As junções políticas no Distrito Federal começam a emergir: Agnelo está firme na reeleição, enquanto que Roriz
e Arruda tentam se unir para
fortalecer a oposição ao PT.

Um núcleo de estudo formado por juízes
criminais e representante do Ministério Público irá avaliar o uso das tornozeleiras eletrônicas em presos de Goiás. De acordo com
o TJGO dez detentos goianos- acusados de
crimes de menor potencial ofensivo - já estão fazendo uso das tornozeleiras eletrônicas.

PSL empossa diretoria na Câmara de
Vereadores
O presidente
Evandro do Cetep
reiterou a intenção de lutar pelos
projetos sociais
do PSL e apoiar
as iniciativas que
vão ao encontro
da comunidade.

Foto: Divulgação

O PSL -Partido Social Liberal-, empossou na noite desta quarta-feira
em recepção no Plenário da Câmara de Vereadores sua nova diretoria,
liderada pelo presidente da Executiva Municipal Evandro do Cetep e
recebeu novos filiados. A recepção
contou com as presenças do presidente estadual do PSL Dário Paiva,
que também é pré candidato a deputado federal, do secretário estadual da agremiação José Francisco,
lideranças comunitárias e políticas
locais e do Distrito Federal. Em seu
discurso Dário Paiva destacou a
importância dos novos membros
e filiados do PSL em Águas Lindas
frisando a intenção de continuar o
seu trabalho pelo Entorno do DF

“em especial por esta cidade que
ainda haverá de me conceder o título de Cidadania pelo que pretendo
lhe oferecer como pessoa e homem
público, pois muito me orgulho de
saber que o PSL é o partido que
mais cresce em Goiás e estar em
boas mãos em nossa Águas Lindas
”, disse Dário. O presidente Dário
Paiva enfatizou o trabalho social
que é realizado por Evandro do Cetep e de sua trajetória política. “ O
presidente do PSL em Águas Lindas
Evandro do Cetep, é um homem
que tem vocação para política e
reuniu um grupo importante para
que juntos possamos fazer deste
partido a maior representação em
todas as esferas de nossa política”.

Vereadores indecisos

Desnudando a lua

Tentei desnudar a lua
Para ver sua silhueta
Em noite cheia de cor
À mera procura tua.
E disputei espaço
Entre as nuvens negras
Sob estrelas cadentes
Sobre dor escaldante.
Carregue
esperança
Tropecei nas pedras
Academia e Letras Sem tua presença.
Parabéns à ALETRAS, ao Presidente Na certeza de amar
Rômulo e a todos os membros da Aca- O tempo me sufocou
demia por mais um reconhecimento – Enfim, vi o sol raiar.

Apesar da indicação do vereador Giovanni
Machado que muda o horário das sessões
ordinárias da Câmara Municipal de Águas
Lindas para o turno noturno, os edis ainda
não decidiram a mudança. Atualmente
os trabalhos acontecem pela manhã. O
presidente da Casa, Evandro do Rainha da
Paz, garantiu um “teste drive” onde três das
cinco reuniões irão acontecer a noite. “Se
der certo mudaremos em definitivo”, frisou.

como Oscip - da importância daquela
academia no cenário social, cultural e
literário aguaslindense e do Brasil, por
se tratar de uma qualificação Federal.
A Aletras se empenha em enaltecer
a nossa língua pátria em especial a
nossa literatura brasileira, dos seus
patronos e de todos os seus autores.

Fonte: drauziovarella.com
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SAÚDE e bem estar
Vacinação contra o HPV se estende até abril

Fonte: Zero Horas

Diferentemente dos outros estados, o
Distrito Federal está no segundo ano
de campanha e íniciou na última segunda(10) a campanha.Na abertura
da campanha de vacinação contra o
papilomavírus humano (HPV), causador do câncer de colo de útero. A
primeira fase de imunização se estende até 10 de abril em escolas das
redes pública e privada e unidades
básicas de saúde (UBS) de todo o
Estado. Governo federal quer vacinar 5,2 milhões de meninas até abril.
Aprovada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacina divide especialistas — críticos destacam
possíveis efeitos adversos como infertilidade e falência dos ovários e
temem uma supermedicação desnecessária das adolescentes. Com
eficácia de 98,8%, a vacina protege
contra quatro dos mais de cem tipos de HPV: dois causam verrugas
genitais, e os outros dois, câncer. A
imunização, prevista em três doses
(a segunda e a terceira são administradas seis meses e cinco anos depois
da aplicação inicial), não dispensa o

HRT- Pacientes ficam
internados no corredor
Da Redação

Foto: Divulgação

Vacina protege contra quatro tipos de HPV: dois causam verrugas genitais, e outros dois, câncer
uso de camisinha nem a realização
do papanicolau, exame de rastreamento. A meta da Secretaria Estadual da Saúde é alcançar 206 mil meninas de 11 a 13 anos. É uma aposta
na prevenção e na redução do câncer

de colo de útero. Guardem essa carteirinha no lugar onde vocês guardam as lembranças mais preciosas
— pediu Sandra Fagundes, secretária estadual da Saúde, na cerimônia
de abertura, no saguão da escola.

Uma senhora de 88 anos, e com
vários problemas de saúde ,está
com pedras na vesícula sentindo
muitas dores. Ainda assim, teve
que aguardar, em uma maca do
Bombeiros, no corredor, por um
leito na Emergência do Hospital
Regional de Taguatinga .Maria
Rainha de Jesus deu entrada ao
hospital na tarde da última terça(11), e após aguardar mais de
oito horas sentada em uma cadeira, comemorou, em vez de reclamar, quando pôde finalmente
recostar-se em uma maca. A acomodação de pacientes no corredor, porém, é irregular. “Há uma
placa dizendo que é proibida a
permanência de macas no espaço, mas, claro, ninguém respeita.
E a justificativa é a de sempre: que
todos os leitos estão sendo utilizados por pacientes em estado mais
grave e não há onde colocar tanta
gente”, reclamou a filha da paciente. Pacientes e familiares reclamam que casos como o da idosa
acontecem todos os dias no HRT.

MULHER

HC realiza 1ª Ação Social ao Dia Internacional da Mulher
Vários procedimentos médicos foram realizados na primeira ação solidária na Unidade do Hospital de Clinicas , as
famílias foram atendidas pelos profissionais da saúde na Unidade que fica localizado Pró-DF Setor P Sul na Ceilândia

Por Odaise Amorim / Fotos: Pedro Paulo

No dia Internacional da Mulher sábado (8) o Hospital das Clínicas realizou a primeira ação social , em
parceria com : Laboratório Análises, Redecor , Cegin, Extratos da
Terra , Fisioterapia, Ortopedia. As
crianças tiveram um espaço e aproveitaram com s atívidades omo pintura no rosto, pula-pula,castelinho,
pipoca , algodão dôce e outras atividades, os homens também foram
inseridos na ação que foi realizada
para todas as mulheres que procuraram a Unidade do HC localizada
no Pró- DF Setor P Sul na Ceilândia / DF. Há 10 anos o Hospital
das Clínicas e Pronto Socorro de
Fraturas foi inaugurado , na cidade satélite de Ceilândia no Distrito
Federal . Com pioneirismo em humanismo , está é a base do hospital
que é centro de referência a saúde
da mulher , da criança e da família, do Distrito Federal e Entorno.
Os trabalhos na área da saúde iniciaram-se exatamente há 16 anos atrás

Equipe de profissionais
:Solange Soares , Drº João
Luiz e Renata Estanislau Hospital das Clínicas
de Ceilândia e Pronto
Socorro de Fraturas)
Sessões de massoterapia para as pessoas que compareceram na ação solidária
ao Dia Internacional da Mulher no Setor
PSul , Ceilândia -DF , a mordora da Ceilândia partcipou da sessão de massagem
, ofertada a todas as mulheres
como clínica e hoje é referência em
ortopedia e traumatologia , com
Pronto Atendimento em ortopedia,
pediatria e clínica medica 24 horas
, a instituição vem acompanhando
os avanços da medcina , tornando -se
um dos melhores em qualidade em
diversos serviços . Para maiores informações acessem o Site: www.hcpsf.
com.br ou liguem : (61) 3011-3886

Dr. João Luiz ( Cirurgião Gastro) do Hospital das Clínicas de Ceilândia durante a ação ao Dia Internacional da Mulher ele falou sobre as patologias do aparelho digestivo. Com o compromisso
com a comunidade e por se tratar de um hospital privado ele falou da ação que vem sendo desenvolvida no ponto de apóio na ADE do Setor P Sul , aonde as pessoas atendidas nesta unidade
terão todo um acompanhamento em seus tratamentos .O doutor João ressaltou a importância
deste trabalho e atentou sobre cuidados necessários para uma boa saúde “ A mulher hoje não é
só mãe e esposa , hoje a mulher é arrimo de família e a carga de estresse e as responsabilidades
acarretam sérios problemas como gastrite,esofagite e cálculos , os hábitos alimentares são um
dos fatores que contribuem para uma patologia .

Joilha do Nascimento 43 anos ( Moradora do Setor P Sul
na Ceilândia ) “ Fui muito bem atendida hoje aqui neste
hospital , realizei uma mamografia , estão todos de parabéns e a mensagem que eu deixo ao Dia Internacional
da Mulher é que as mulheres precisam ter sim um olhar
mais especial sempre , pois nós somos um ser importante
para Deus e para a sociedade, pois somos nós que lutamos
pelos nossos filhos, pelas nossas famílias”.
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AGRONEGÓCIOS
Efeitos da seca refletem na queda
de produção em Goiás e no Brasil
Fonte: Assessoria de Comunicação do Sistema FAEG

Foto: Divulgação

Em geral as chuvas ocorreram
de forma regular de outubro até
meados de dezembro. Após este
período o volume de chuvas ficou abaixo da média, sendo que
algumas propriedades ficaram
sem chuva por mais de 30 dias
consecutivos. Somente no final
de fevereiro as chuvas voltaram
com forte intensidade, gerando até mesmo problemas em
função do excesso de umidade,
o que atrapalhou a colheita da
soja e trouxe atrasos no plantio
da safrinha de milho.
Em levantamento realizado pelos órgãos oficiais de estatística
agropecuária, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), publicados
na última quarta-feira (12), as estimativas de produção para este
ano são menores do que o esperado inicialmente, e possivelmente
os recordes de produção previstos no começo da safra não serão
alcançados. Dentre os principais
produtos afetados por estes problemas, a soja foi a mais comprometida. Isso se dá por esta cultura
representar a maior parte da área
plantada no estado de Goiás e estar presente principalmente nas
regiões mais afetadas pela falta de
chuvas. A expectativa inicial era
que Goiás produzisse 9,5 milhões
de toneladas do grão, sendo que
o último levantamento da Conab
apresentou reduções nestes números, ficando com uma produ-

ção de 8,5 milhões de toneladas,
número que ainda pode sofrer
reduções, segundo as estimativas da Federação da Agricultura
e Pecuária de Goiás (Faeg). No
feijão primeira safra os resultados
foram muito positivos, com um
crescimento de 34% na produção
em relação ao ano passado. Isso
se deu principalmente pelo bom
nível pluviométrico no período
de desenvolvimento das lavouras,
concentrado no período de outubro e novembro. Outro fator facilitador foi o período seco na época
de colheita, evitando as possíveis
perdas na qualidade e quantidade da produção pelo excesso de
umidade. Essa boa produção também ocorreu em outros estados, o
que gerou uma forte redução nos
preços pagos ao produtor durante os meses de janeiro e fevereiro.
Este preço teve uma recuperação
nas últimas semanas, voltando a
ficar acima dos R$ 100 por saca.

Qualidade da uva garantirá
bons vinhos em 2014

Fonte : Portal do Agronegócio

O clima relativamente estável que vem se mantendo nas regiões
produtoras de uvas do RS, sem muita chuva, vendavais ou granizo,
está assegurando a boa qualidade da colheita neste ano.
O clima relativamente estável
que vem se mantendo nas regiões produtoras de uvas do Rio
Grande do Sul – Serra, Campanha e Serra do Sudeste, principalmente –, sem muita chuva,
vendavais ou granizo, está assegurando a boa qualidade da colheita de 2014, tanto em volume
quanto em grau de açúcar que favorece os bons vinhos.Acredita-se que a produção será de pouco
mais de 600 milhões de quilos de
uva, o mesmo volume de 2013,
com o mesmo teor de qualidade. Em Garibaldi, a Cooperati-

Sem muita chuva,
vendavais ou
granizo, está
assegurando a
boa qualidade da
colheita de 2014,
tanto em volume
quanto em grau
de açúcar que
favorece os bons
vinhos.

va Vinícola Garibaldi já colheu
mais da metade dos quase 17
milhões de quilos de uvas previstos para esse ano.O destaque
é para a variedade Chardonnay,
com 130 mil quilos. “A qualidade está muito boa devido à brotação uniforme e às condições
climáticas dos meses de novembro e de dezembro”, informou
o enólogo da vinícola, Gabriel
Carissimi. Com isso, a expectativa é de que os espumantes elaborados em 2014 sejam de qualidade semelhante aos de 2013,
frutados, frescos e equilibrados.

Foto: Divulgação

Consumo de etanol hidratado cresce 27%
em fevereiro, informa Sindicom
O consumo de etanol hidratado, utilizado diretamente nos tanques dos
veículos, cresceu 27% em fevereiro na comparação com igual mês de
2013, para 681,7 milhões de litros, informou o Sindicato Nacional das
Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom), nesta última quinta-feira,
13, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.

Temos
tudo
para a
sua
cozinha!
Açougue

Padaria

Hortifruti
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Bares , Lanchonetes ,
Restaurantes e Pizzarias

Imóveis: Venda, Aluguel
e Financiamentos

Veículos: Compra ,
Vendas e Financiamentos

SANTANA Restaurante- Entradas. Petiscos .Saladas. Porções.
Pratos. Caldos. Sobremesas. Bebidas e
Carta de Vinho CNA 3, Lote 8 Loja 1/2
F/: 3563-4674 Taguatinga Norte www.
restaurantesantana.com.br

EDSON- Vende uma Casa em Águas
Lindas com 3 /4 , cozinha, sala , 1 área
de serviço ,garagem p/ 3 carros C/ lage
no perfil. JD da Barragem 2 Qd. 41
Lote 30 Ao lado do Rainha da Paz F/
8465-8229

RENACAR Veículos - Vendas de Carros Nacionais e Importados
, várias marcas QNO 02 CONJ. D
CASA 36 Setor O Ceilândia NorteDF F/ :(61) 3374-7267
SANTAFÉ
SEMINOVO-Venda de veículos com taxas e preços
que cabem no orçamento.www.santafebsb.com.br F/:3013-6100

BOEMIA Carioca- Venha conhecer Coktail do CaipiOne Brasilia
Reservas :61 8151-1100 Praça do DI
CNA 03 Lt 14 Loja 01/ 02 Facebook:
BOEMIACARIOCA.
Quitandas de Minas- Biscoitos
Caseiros. Broas. Bolos. Pão de Queijo
Mineiro. Docinhos. Roscas .Salgados .
Tortas. Aceitamos encomendas de Café
da Manhã, Festas e Coffe Break CLSW
102 - Bloco B Lojas 34/38 Sudoeste
-Brasília/ DF F/ : 3343-0497 www.quitandademinas.com.br
Peixe na Rede Restaurantes- Onde você encontra os nossos
congelados Fone: 3340-6937 End: 309
Norte Bloco B Lj : 36 405 Sul Bloco A
Lj : 34 Fone: 3342-1938 Delivery: 32442621 www.peixenarede.com.br
Cia do Bolo Bolos CaseirosA partir de R$ 8,00 venha sentir o sabor
do melhor bolo caseiro do DF!!!Bolos de
variados sabores e Tortas saborosas ,
agora perto de você Av. das Palmeiras
Px. ao HSBC C 4 Lt: 1/2 Loja 3 Taguatinga F/: 3562-3044
Pedazzos Pizzas- Pizzas em
pedaços e inteira , Empada caseira , Esfirra aberta e Macarronada , tudo com
o mais saboroso sabor, venha e conheça
as nossas promoções F/: 3351-0253 Av.
das Palmeiras em frente a AutoEscola
Brasiliense Taguatinga
Mister Crepe- Mais de 80 sabores
QNA 9 Casa 33 Taguatinga- Centro Av.
das Palmeiras Ao lado do Geléia Burger

Churrasquinho do Chicão- O

mais saboroso da cidade encontro dos
amigos End. QNP 16 / 20 Setor P Sul
Ceilândia DF

COOPERGRÁFICOS-Venha ser
um cooperado hoje mesmo , traga o seu
jornal, blogger, rádio, tv comunitária ou
revista aqui sua voz tem valor Fone:(61)
9831-2233 Responsável: Pedro Paulo.

JURACI-

Vende uma Casa Duplex
em Sepetipa / RJ com 4 /4 ,2 cozinhas,
2 salas , 1 área de serviço ,2 banheiros
e garagem VL R$ 170.000,00 F/: 21
8233-6837 / 8619-3413

J&K Empreedimentos Imobiliários: Transações imobiliária jekempreendimentos@gmail.com QD 06 Lt. 18
Sl. 3 Ed. Jardim Brasília Àguas Lindas
de Goiás - GO F/: 3613-4587/ 84336120/ 9332-2487
SOUZA - Corretor de Imóveis:
Transações imobiliária , Programa Minha Casa Minha Vida , financiamentos
de lotes em até 120 vezes , End: Av. JK
Qd. 06 Lt. 18 à 22 - Águas Lindas - GO(
Auto Posto) Jardim Brasília Fones: (61)
3613-0333 / 8172-1666 / 8412-4779 e-mail: corretorsouza2011@hotmail.com
Vende-se Agio- Jd. América I Qd.
18 Lote. 01 Valor R$ 15 mil -Fones(61)
8569-7233 / 9238-2780 ( Águas Lindas
de Goiás

GRUPO INIPAZ- Plano de proteção

familiar Fones: 61 3618-8892/36193127/8538-6423 Endereço: QD. 01 Lote
13 Vivendas Paraíso

Hemodiálise CLIMER-Clinica
Médica do Rim Fones: 61 3618-1057
Endereço: QD. 110 Conj. B lote 06 Setor 10
Consultório de Clínica Geral e Estética Médica-Fones:
61 3613-6079 Endereço: QD. 11 Lote
13 1º andar JD. Querência
Laboratório Líder-Exames admissionais (ASO) Periódicos e Demissionais – convênio com SUSFones: 61
3613-9556 Endereço: QD. 109 Conj. B
Lote 18 Setor 10
Odonto Center Saúde Bucal
Ao Alcance de Todos-Dentistas Para adultos e crianças . Fones: 61
3613-9090/ 9254-4945 odontocenterco@hotmail.com QD.01 Lt 10. Jardim
da Barragem I Águas Lindas.

Solo Transporte e Terraplanagem – solotransterra@hotmail.com Falar C/ João Mamedio F/:61
9666-9010/9665-9010 End: QNM 21
Conj. A lote 01 Ceilândia Sul
Dally Multimarcas- Compra . Venda . Troca. Financia
(DAVI) www.dallymultimarcas.com.
br /dallymultimarcas@gmail.com
QNO 02 Conj. B Casa 37 Setor O
Ceilândia Norte/ DF F/: 30221958 /
8439-2272/ 7817-1229

Transportes e Peças
Automotivas

Reboques e CIA- Fabricação
carretas para cargas e transporte de
animais F/: 061 3613-5575/9167-0381
falar com RaquelEnd: QD. 72 conj. B Lt
54 Setor 09 reboquecia@hotmail.com
JS Radiadores-Vendas e reformas de radiadores de Cobre e Alumínio
F/: 61 3613-3457/9310-0843End: QD.
72 Conj. B Lote 18 Setor 09
Palácio das Baterias-- As melhores marcas pelo menor preçoF/: 61
3613-9339/8505-7511 Falar com Artur
End: BR 070 próximo ao San- Remy
Torneadora Águas LindasServiços de Torno, solda e Prensa F/: 61
3613-7503/8169-3569/8473-8090 Falar
com Luiz End: QD. 108 conj. B lote 46
Setor 10
Torneadora Líder-Torno .Solda
. Prensa e cobrimos orçamento e fazemos solda em Domicilio F/: 61 36136433/9100-4450 Falar com Raimundo
End: QD. 108 Conj. B lote 48 setor 10

ANÚNCIE JÁ : 3297-0454

Veículos:

Vendas ,
Compras e Financiamentos
HOT CARCompra.
Venda . Troca e Consignação
Fone: 61 3375-5568 End:
QNO 01 Conj. G Casa 44 Setor O Ceilândia

C4 MULTIMARCA- Venda.
Compra .Troca de Veículos Fone: 61
3372-9705 /9284-3923 / 7818-5329
c4multi@hotmail.com End QNO 02
Conj C Lt.38 Setor O Ceilândia

Acessórios para carro:
Som. Alarme. Mecânica
WL Som e Alarmes-Instalação de som, Alarmes Anti-furtos.
Falar C/ Vagner F/61 3613-0177End.
QD. 06 lotes 02 Jardim da Barragem I
Auto Peças e Elétrica
Eshadai-Freios, suspensão, escapamentos, troca de óleo F/: 36136105 9239-5864End: QD. 109 conj. B
Lote 42 Setor 10
Oficina El- Shaday-Mecânica Diesel, caminhões e maquinas
pesadas.Falar C/ Levi F/: 61 84078674/9249-8995 End QD. 69 Conj.
Lote 07 Setor 09
Abellkar-Som, Rodas, Eventos,
Lava jato e acessórios. Falar C/
Galego F/:61 3618-2233 / 91220002 End. QD. 07 lotes 05 Jardim
da Barragem I
Solo Transporte eTerraplanagem- solotransterra@
hotmail.comFalar com João Mamedio F/: 61 9666-9010/96659010End:
QNM 21 Conj. A Lote 01 Ceilândia
Sul
Centro Automotivo Lucero-Injeção Eletrônica e Limpeza
de bicosF/: 61 3613-8773/ 93081131End: QD. 108 Conj. B Lotes 16
Setor 10
Torneadora
Suprema-Tornos, soldas, embuchamentos F/:
61 9906-9569/8635-1217End: QD.
109 Conj. B Lt 44 Setor 10
Águas Lindas de Goiás-GO
Guimarães Engenharia Assessoria - projetos e Regularizações Fones: 3613-2155 End. Qd
01 Lt 09 Loja 02 Vivendas Paraíso- Águas Lindas de Goiás - GO

Empregos & Cursos:
Vagas . Ofertas
VIA EDUCAÇÃO
Formando Vencedores
Fones: 61 3036-7909
www.viaeducacao.com
Colégio SelectusEducação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio Fones:
61 3613-8709Endereço: QD. 36
Lote 743 Quedas do Descoberto
COOPPDERH
CURSOS
SUPLETIVO A DISTÂNCIA – Conclua já o Ensino Fundamental e Médio. Saiba como Ligue:
3351-0151/ 8561-1570 / 8586-2020
/ 8199- 2545 / 9663-7340
CETEP-Centro Técnico de Educação Profissional ,Técnico de
Enfermagem, ASB, atendente de
FarmáciaF/: 61 3618-1696/ 93555638/8507-5154 evandrosoaresdf@
hotmail.com/www.escolacetep.com
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Transportes e Peças
Automotivas

DISK Maquinas e Caminhões LTDA. Fazemos terra
planagem em geral F/: 61 9694-5722
Falar com Goiano
REIS CAR MultimarcasVende-se Golf 98/99 Branco 1.8 completo/Gas.Vende-se GOL 91/92 Prata
1.8 /Gas F/: 61 3613-1723/9969-9366
Falar com Reis
MA DIESEL-Serviços em geral,
manutenção de Motor F/: 061 93311349/8540-8497 Falar com Miqueias
JJ BATERIAS- Auto Elétrica.
Peças e Assistência Técnica C 5 Lt
12 Lj: 3 Tag. Centro Fone: 3351-3105
Iris Pneus- Alinhamento. Escapamento.Regulagem Fones: 61
3619-3104- Águas Lindas de Goiás
Vende-se -se uma loja – Som
automotiva informática e acessórios
WJ SOM F/: 61 3613-1060/91876532
Falar:
com
Josivaldo
Vende-se - Um lote com IPTU
, asfalto, água e esgôto na porta
com 250 m2 QR 102 Vale do Amanhecer, aceito carro Vl R$ 60.000,00
Contato: 61 8657-5430 / 8276-2954
/ 9413-1025 Falar com o Sr. Luiz
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ANUNCIE PELO CENTRAL FONE:
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( 61) 3297-0454

Salões de Beleza
e Centros de Estética

Utilidades e Serviços
Profissionais

Informáticas e
Maquinários

Turismo - Lazer &
Diversão

Drogarias e Comércios
em Geral

Diversos em Geral
( Cont.)

STUDIO Hair DesignerCabeleireiro
Unissex
Fone:
613352-7334/8 4 3 3 - 4 4 9 9
Va l
Andrade
84494 2 2 3 F l a v i a C a s t r o Ta guatinga Norte

PONTUAL Consertos e
Confecções em geral
-Armarinho. Consertos: Masculino e
Feminino . Confecções em Geral (
CIDA)Fone: (61) 3344-8456/ 99768082 End: CLSW 102 Bl A Lj 40
– Sudoeste Brasília / DF

Sina Informática- Aécio
Cezar R. Cunha www.sinainformatica.com.br / aecio@sinainformatica.com.br Fone: (61) 3034-0507
/ 9985-8323 End: CSLW 102 Bl. A
Lojas 11/13 Suduoeste

QUEST TURISMO – questurismo.@questiturismo.com.br Taguatinga DF Fone : (61) 3349-3759

DROGARIA
MESSIAS
- Cuidando da sua saúde WWW.
drogariamessias.com.br TELE –
ENTREGAS: 3351-5998 Aceitamos
todos os cartões de crédito e débito

Daniel Veículos- Compra .
Venda . Troca. Financiamento e Consignação www.danielveiculos.com.
br Fone: (61) 3585-1154 / 3375-7521

DROGARIA VIANA- Disk
Remédio : 3352-3892 / 3354-7011
End C 05 Taguatinga Centro QNE
16 Taguatinga Norte

INCURSOS - Pós-graduação
(presencial) Cursos de extensão.
Universidades. Matrícula online.
Programa de bolsas www.incursos.net / brasilia@incursos.net
Fone: (61) 3051-1100 / 3327-2333
End. CLSW 102 . Bl B Lj. 77 Ed
. Phoênix ( Subsolo) Sudoeste DF

Elegance Coiffeur -Progressiva. Selagem . Hidratação. Escova
.Corte. Cauterização . Pé e Mão.
CLSW 102 BL. B Loja 82 Fone : (61)
3344-9667

Banca Cultura – Revistaria e Papelaria-Fones: (61)
3341-1051 End: SHC/ SW CLSW
102 Bl. B LJ 26 Sudoeste Brasília
/ DF

Carmem Pinheiro - Cabelo.
Maquiagem . Limpeza de Pele . Depilação (cera negra e com mel). Escova Progressiva e Fotônica. Unhas
Decoradas Fone: 61 3344- 6742 End:
Sudoeste 102 Bl: B Lj: 80

Banho de Lua Presentes
-- www.banhodeluapresentes.com.br
presentesbanhodelua@hotmail.com
Fone: (61) 3342-3231 End: CLSW
102 Bl. B Lj. 90 Ed. Phoenix Sudoeste – Brasília / DF

MAILLE CABELO & MAQUIAGEM- Paulo Henrique /
Design de Corte Fones: 61 30511370 / 8343-2071 End: CLSW 102
Bl. A Lj: 58 Sudoeste

SAPATARIA SILVA-Consertos de sapatos , tênis , malas , bolsas , mochilas e barracas em geral
Ricardo Fone: (61)3344-9931 End:
SCLSW 102 Bl. 84 Sudoeste - Brasília / DF

Concita Coiffer-Progressiva.
Tratamento Capilar . Selagem . Design de Sobrancelhas . Manicure e
Pedicure Fone: (61) 3344-5004
Massagem Com Aparelhos - Massagem Linfática. Massagem Modeladora.
Massagem
Pós- Cirurgica. Limpeza de Pele.
Banho de Lua . Esfoliação Corporal
. Manicure e Pedicure . Depilação .
Cabelo e Maquiagem Fones: (61)
8406-1372 / 9146-0521 End: C 5 Lote
09 Sala 201 Centro Taguatinga
Studio Sol CABELO &
ARTE-Fone: ( 61) 3297-5400/
studiosol.sudoeste@gmail.com End:
CLSW 102 BL: A Lj: 54 Sudoeste.
Brasília / DF
BARBEARIA NOBRE-Valdenir Fone: (61) 8605-4652/ 3344-0364
End: CLSW 102 Bl: B Lj: 64 Sudoeste – Brasília / DF (Atrás da loteria)
Seg. à Sáb das 08: 30 às 19:30 hs
Maison Sinome - Conheça
nossos serviços de Massagens .Drenagem Linfática . Shiatsu . Limpeza
de Pele Fone: (61) 3201-1137 / 99591120/ 8451-8746 End: CLSW 102 Bl.
A Lj: 33 Subsolo Sudoeste

Diversos em Geral
( Cont.)
Conveniência ROSARIA-Distribuidora de Bebidas em Geral
Posto Ponteio BR 070
Fones: 61 3613-0222/9503-8880
MILLENIUM CONTABILIDADE- Prestamos o melhor serviço a sua empresa Fones: 61 36130600/3616-1948/8426-3419
Endereço: AV.JK QD. 12 lote 15 1º
andar Jardim Brasília
Nei
Empreendimentos ImóveisCompra
,vende e administra seu imóvelFones: 61 3618-1414/8456-7070
Endereço: QD. 72 conj. B lote 42
setor 09 neiimoveis@globo.com

Oficina Costura - Consertos
& Customização de Roupas noemeq@bol.com.br Fone: (61) 33441435 End: CLSW - Bl A Lj 09 Subsolo - Brasília - DF Ed. Saint James
Business Center
ECOTECH
CONSULTORIA AMBIENTAL - Daniel
Chevallier Freire Fone: (61) 33413969 www.ecotechambiental.com.
br e-mail: daniel@ecotechambiental.
com.br End: CLSW 102 Bl A Sobrelojas 01 a 07 Sudoeste Brasília-DF
Techno Solutions -Venda
e Assistência Técnica em Equipamentos de Informática. Instalação e
Configuração de Redes . Instalação
de CFTV Fone: (61) 3344-5579 /
3045-9730 www.teccenterdf.com.br
End: CLSW 102 Bl A. Lj: 66ss Ed.
Saint Janes Setor Sudoeste
Protecline Proteção Lineares Ltda – Tecnologia em
No - Break - Estabilizadores Baterias Vendas- Locação-Manutenção
Fone: (61) 3201-2180 / 3344-3059
End. CLSW 102 Bl. A – Lj. 39 – 41
Ed. Saint James protecline @uol.
com.br – Subsolo – Setor Sudoeste
- Brasília / DF
Açougue e Verdurão JT-Verduras e Legumes frescos para
toda família Fones: 61 3618-7520
Setor 09 / Águas Lindas de Goiás
Marmorária Bela PedraMármores e Granitos Fones: 61
3618-7785/8424-8587/9229-4814Endereços: QD. 47 conj. A lote 11 Setor
01 BR 070
Salão de Beleza Linda
Mulher- Químicas em Geral,
Penteados e Maquiagem Fones:
61 3618-1530/ 9103-8936Endereço:
QD. 23 Lote 04 loja 03 Jardim da
Barragem I/ Águas Lindas de Goiás
Carlos. A. Silva Corretor
de Imóveis - Fones: 61 36132445/ 8468050 www.planejariaimoveis.com.br Endereço: QD. 20 lote
02 loja 01 Jardim Perola II/ Águas
Lindas de Goiás

GESSO CANNÃ-Qualidade e
Responsabilidade Forros e paredes
em gesso acartonado Em lajes e
paredes ( Isopor, lajota maciça )Gilvan / Ivanilde Fone: (61) 3399-6397/
9243-6827 ADE – Conj 20 Lote 44
Águas Claras- www.gessocanna.com
ACTUS CONTABILIDADE
LTDA.-Abertura , baixa , alteração
de empresas, declarações IRPF E e
IRPJ , serviços pessoal , contabilidade e fiscal Fone: (61) 3027-4655
Marli S Farinha CRC : 11867 / DF
End: ADE 19 Lt. 07 Sala: 203 Águas
Claras - DF
Vitória Cartucho e Informática -vitoriacartucho@hotmail.
com, xerox (preto e color) impressão,
encadernação, envio e recebimento
de fax.Manuntenção Especilizadas
em todas as marcas e modelos notebook Fone: (61) 3341-3079/ 84336202 End: CLSW 102 Bl B Lj 20
Setor Sudoeste Brasília - DF
Perfil Cosméticos - Distribuidor de Produtos para Salão de
Beleza – Linha Corporal e Perfumaria em Geral Fone: (61) 3399-1718 /
9278-4928 Conj. 19 Lt. 4 End. ADE
Águas Claras DF www.perfilcosmeticosbsb.com.df
Estillo Festas – Aluguel de
Mesas . Brinquedos e Freezer p/
festas e Eventos Fone: (61) 33743411 / 9954-0074 Adriano End:
QNO 19 Conj . 57 Lt. 17 Expansão
do Setor O

Pamonharia Mineira – Pamonha de Doce e de Sal , temperada
, pamonha frita , cural , empadão,
suco de milho, milho verde, queijo,
sucos em geral , salgados e pasteis,
café , caldo de cana e outros Aceitamos encomenda para festas em geral Fone: (61) 3585-1101 / 84052283
Cacau Show – Promoção Seu
dia mais SHOW (Combos por apenas
R$ 5,00) venha saborear as nossas
trufas ! End: C 6 Lote03 Loja 03 Taguatinga Centro

Reino da Pizza- Bordas Recheadas a partir de R$ 2,50 Sabores :
Caturiry, Cheddar , Doce de Leite e
Chocolate Disque Reino da Pizza:
3202-2772 Cobramos Taxa de Entrega Pizza Grande 8 pedaços a partir
de R$ 9,99
BRASIL CACAU- Na Brasil
Cacau você encontra chocolates ,
café , tabletes, trufas , drageados
e outras delícias que deixam qualquer um com água na boca . Fone:
(61) 3965-0363 www. Brasilcacau.
com.br Águas Claras Shopping /
Sudoeste – CLSW 102 Bl B Lj 46
Xis do Tchê- O Verdadeiro XIS do Pampas -Uma iguaria típica do Rio Grande do Sul que
não pode ser comparada a nenhum
hamburguer ou sanduiche Tele Xis:
3435-0015 www.xisdotche.com.br
Av. das Palmeiras Taguatinga centro

Churrasquinho do Chicão-

TRAVESSURA Festas-Piscina de O mais saboroso da cidade encontro
Bolinha . Cama Elástica. Balão Mania dos amigos End. QNP 16 / 20 Setor
. Pintura de Rosto . Lembrancinhas P Sul Ceilândia DF
diversas Cadernos em eva Fone:
(61) 8492-9961/ 8303-5160/ 9942Açougue e Verdurão Vi2995/ 8437-8045
MaqPron Segurança Eletrô- zinhança- Genêro alimentícios
nica-Tudo para a sua segurança de primeira qualidade , temos tudo
: Câmara Infravermelho. Câme- para a sua cozinha e o menor preço
ra IP. Monitoramento Fone: (61) Alex Fone: (61) 3376-2550 End: QNP
3351-3788 www. maqpron. com.br 16/ 20 Setor P Sul Ceilândia -DF
Animais Notáveis- Pet Shop
e Consultório Veterinário Fone: 61
3352-0481 End: Colônia Agricôla de
Samâmbaia Chácara 156 Lt. 2 A Lj 06
Padaria Amanda -Fone: 61
9567-4713 Setor 09 / Águas Lindas
de Goiás-GO.
IDEAL Refrigeração-Equipamentos para açougue, Padarias,
Lanchonetes e Supermercados.
Fone: 61 3613-9112/ 3613-7791 ideal.refrigeracao@terra.com.br
End: QD. 72 conj. B lote 60 Setor 09 /
Águas Lindas de Goiás
Auto Escola Guedes-Renovação, inclusão mudança de categoria .Fones: 61 3619- 1143/ 9821-7534
End: QD. 72 Conj. B lote 56 Setor 09/
Águas Lindas de Goiás

DROGARIA ULTRAPOPULAR-www.drogariaultrapopular.
com.br Fone: (61) 3964-7510
ÓTICAS FLUMINENSE Óculos. Lentes . Lentes de Contato
www.oticasfluminense.com.br Fone:
(61) 3326-1230 / 3435-0790 / 33510022 / 3372-3047 / 3385-6355 End:
Brasília – Águas Claras – Taguatinga- Ceilândia- Gama
PROCON GOIÁS – proconaguaslindasgo@gmail.com Fone:
(61) 3616-1133 End: Águas Lindas
de Goiás
AUTO ESCOLA BRASILIENSE- - Centro de formação
de condutores Dividimos em até 3x
www.
Autoescolabrasiliense.com
Fone: (61) 3352-4046 / 3226-2006 /
3373-3436 / 3618-4220 End: Taguatinga – Venâncio 2000- Ceilândia
Centro – Águas Lindas
Antunes Armários & Cozinhas- Armários confeccionados
com o mais avançado material trazendo a mais alta qualidade , aliada
à garantia de 5 anos Fone: (61) 33444478 / 8466-4520 / 8417-2014 End:
CLSW 102 Bl. A Lj 14/16 Sudoeste
COLÉGIO KADIMA - Matriculas Sempre Abertas - EJA (
Educação de Jovens e Adultos
Ensino Médio) Lei Nº 9394/96 LDBe Educação a Distância com
preço justo e acessível a partir de
R$ 120,00* Fone: (61) 3046-2920
/ 3036-4477- Taguatinga Centro
ONODERA Estética- Tratamentos Corporais . Timelife. Peeling
Químico . Plastic Skin. Limpeza de
Pele www. onodera.com.br 0800702
7223

Utilidades em Geral e
Oportunidades ( Cont.)

Drograria Positiva- Disk
Entrega : 61 3613-3589Setor
09 / Águas Lindas de Goiás

MOTO TAXI CIDADE -O menor preço e a maior qualidade prestação de serviço local e DF
Fones: 61 3613-2815.End: QD. 46
Lote 19 JD. Brasília / Águas Lindas
de Goiás
DROGA FARMA -Medicamentos e Perfumaria – Disk Remédio
Fone: 61 3616- 3940.End: QD. 03
lote 01 Setor 09 / Águas Lindas de
Goiás

Restaurante Sabor e CIA
Almoço e Marmitex - R$ 7.90
por pessoa.Fones: 61 93369096/9667-6149 falar com a Leunice
End: QD. 01 lote 07 Setor
09/ Águas Lindas de Goiás.
Barbosa Tintas- Temos tudo
para a sua pintura,Fone: 61 36134159 / 8563-4161 / 9306-6700
End: BR 070 - KM 28 - Loja 04
Posto Shell Águas Lindas de Goiás

Vendo Lote com 2 Casas- Rua 8 Chácara 11 A Lote 1 A
São José - Vicente Pires Medindo 25
metros Valor R$ 160.000,00 Contatos: (61) 9625-3804 Falar c/ Edvaldo

Boutique do Prazer- Produtos eróticos para apimentar a sua
relação. Fones: 61 9636-8028 / 96751906 End: Entrada do Jardim Brasília
Posto BR / Águas Lindas de Goiás

ALUMONT (Indústria de
Equipamentos
de Alumínio Monteiro)- Celson
Guimarães Fone: (61) 9177-2710 /
3046-1736 End: Águas Claras-DF
Restaurante
EmanuelEntregamos Marmitex Fone: 61
9175-6106 Falar com DeonesEndereço: QD. 109 Conj. B lote 18 Setor
10 Ao lado do Hospital Bom Jesus
CASA DO ESCAPAMENTO
AUTO CENTER
- Auto Som . Alarmes. Vidros Elétricos. Travas Elétricas. Engates.
Acessórios . Troca de Óleo . Suspensão e Freios Fone: (61) 33528287/ Fax: (61) 3352-0240 End:
C 07 Lt 01 Taguatinga Centro DF
ORGOMAQ - Shopping da
Refrigeração www.orgomaqrefrigeração.com.br
Equipamentos
para montar e ampliar seu negócio!
QI 01 Lotes 65/ 68 Av. Hélio Prates
Taguatinga Fone: (61) 3354-3534
CROCS- Calçados p/ homens ,
mulheres , meninos , meninas, jibbitz e promoções Até 30 dias para
troca por conta da Crocs. Fone:
(61) 3563-5981 Taguatinga Shopping Fone: (61) 3242-0443 410 Sul
DISK BATERIAS – Discou Chegou
Automotiva - Moto. Náutica. NoBreak.
Estacionária . Peças e Serviços
elétricos www.diskbaterias.com 24
Horas Grátis . Pode comparar ,
pode confiar Fone: (61) 3563-3636
Plantão 24 horas (61) 9614-2050
Mercado Dist. de Bebi
Mineiro- Endereço: Setor 16
QD. 125 Conj . B Lts 09/38 Av.
Perimetral
R. Marques Neg. Imob.
LTDA- Minha Casa . Minha Vida
Fones: 61 3618-0610 / 8433-7797
/ 9516-7513 rmbimoveis@hotmail.
com.End: Rod. BR 070 - KM 28
Loja 07/ Águas Lindas de Goiás
TotaLatas Acessórios Farol. Lanternas. Frisos. Borracha.
Spoiler.Aerofolio.Calota.Tapete.
Fechadura.Maçaneta etc...Fone 61
3563-4441totallatas@terra.com.br
NILSÃO O Rei das Faixas- Capotas Marítimas . Protetor
de Caçambas. Frisos.Calotas.Farois.
e Acessórios Fone: 61 3563-5372
/ 33524998 / 3399-6525. End. C
03 LT 16 LJ 02 Taguatinga Centro

cONVÊNIO com vários bancos
Compra de dívida
Contrato novo e
Renovação de dívida
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Coleta de dados para o Censo Escolar começa em
28 de maio
Fonte: Portal Mec
Foto: Divulgação

Diretores e responsáveis por escolas já
podem consultar o cronograma do Censo Escolar da Educação Básica de 2014.
A primeira etapa de coleta dos dados começa no dia 28 de maio, o Dia Nacional
do Censo Escolar da Educação Básica.
Nessa etapa, entre 28 de maio e 15 de
agosto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (Inep) recolhe, por meio do
Educacenso, sistema de coleta de dados via internet, informações detalhadas sobre escolas, alunos, professores
e turmas de todas as etapas e modalidades da educação básica do país.
O sistema será reaberto, para eventuais retificações, 30 dias após a publicação dos dados preliminares no

Diário Oficial da União, prevista para
agosto. Os dados finais resultantes das
correções e verificações do Censo Escolar serão publicados no dia 23 de
dezembro, no Diário Oficial da União.
A segunda etapa do Censo Escolar,
módulo Situação do Aluno, será aberta
no dia 2 de fevereiro de 2015, no sistema Educacenso. As informações sobre
rendimento e movimento escolar dos
alunos, declaradas ao Censo de 2014,
deverão ser coletadas até o dia 20 de
março de 2015. Após o recebimento, o
sistema será reaberto no dia 30 do mesmo mês e fechado no dia 15 de abril.
Os dados finais de rendimento e movimento escolar estarão disponíveis até
30 de abril do próximo ano. O Censo
Escolar é o principal e mais completo
levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional realizado
todos os anos e coordenado pelo Inep.

54° Jogos Escolares do DF
Fonte: Ascom/ SEDF

Podem participar estudantes, de 12 a 17 anos,
matriculados na rede de
ensino pública e particular.
A Secretaria de Educação
do Distrito Federal abriu
inscrições para o 54° Jogos
Escolares do DF de 2014.
Alunos, de 12 a 17 anos,
da rede de ensino pública e particular podem se
inscrever até o dia 30 de
abril, no Centro Integrado
de Educação Física (CIEF),
localizado na 907/908
Sul (Secretaria dos Jogos). O horário de atendimento é de 8h às 12h,
14h às 17h e 19h às 21h.

MUNDO
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Crise na Ucrânia pode causar estragos
na economia brasileira?
Fonte:: EFE

Um milhão
e meio de
eleitores foram
chamados às
urnas, ainda
que a minoria
tártara (12%
da população)
tenha decidido
boicotar a consulta, contestada em uníssono
pelo Ocidente
e por Kiev e
definida como
“legítima”
por
Foto: Divulgação
Moscovo.

Foto: Divulgação

A península ucraniana da Crimeia
realizou neste último domingo
(16) um referendo que pode definir a anexação da região à Rússia.
Críticos dessa medida, norte-americanos e europeus ameaçam aplicar sanções econômicas aos russos,

o que agravaria a situação. Apesar
disso, dificilmente a economia brasileira será agravada com a crise,
segundo especialistas entrevistados
pelo R7. O principal motivo é que a
importância comercial da Ucrânia e
da Rússia é pequena para o País. O

secretário de Comércio Exterior
do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior), Daniel Godinho, informou recentemente que a Ucrânia
representa para o Brasil um mercado pequeno. Segundo ele, importamos desse país adubos e fertilizantes, e exportamos carne. A
relação com a Rússia também não
é diferente. De acordo com o professor do Ibmec (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais) e
da Universidade de Columbia,
em Nova York, Marcos Troyjo,
compramos dos russos bens agregados, tecnologia, maquinaria
e bens da indústria química da
Rússia, e vendemos bens agrícolas, soja, proteína animal, frangos
e bovinos. — É um comércio bilateral de US$ 7 bilhões, relativamente importante ao agronegócio
brasileiro, mas pequeno diante

dos US$ 2,4 trilhões do PIB brasileiro. De acordo com Troyjo, o
Brasil está numa situação neutra
nesta questão, pois o maior parceiro comercial do País é a China — que também mantém uma
postura afastada. Atualmente a
Ucrânia é a terceira maior exportadora de trigo e milho do mundo, e a Rússia supre um quarto
das necessidades europeias de
gás. As duas nações vêm sofrendo
represálias por parte dos Estados
Unidos e da Europa, que anunciaram restrição de concessão de
vistos a pessoas ou entidades responsáveis pela intervenção militar russa na península ucraniana
da Crimeia. No último dia 11, o
parlamento da república autônoma da Crimeia proclamou a independência da região em relação
à Ucrânia e reiterou a sua intenção de ser incorporada à Rússia.

CINEMA /GIRO DOS FAMOSOS
Tudo sobre os famosos, moda , beleza e cinema .
Notícias das celebridades: flagras, fotos, entrevistas
e muito mais com o (Colunista Pedro Russo -kyledancan@gmail.com)

Foto: Divulgação

Música inédita de Lady Gaga cai na rede; ouça
Madonna se veste de
“Brooklyn Nights”
Daenerys Targaryen, de“Game of
Além de receber “vomitadas” em shows,
Lady Gaga
se prepara para o
lançamento de um
novo vídeo no
próximo dia 22, de
uma música ainda
não definida,
mas que muitos acreditam ser “G.U.Y.”.

Uma
canção
inédita da Lady Gaga caiu na rede
neste último
sábado (15). Se
trata da música “Brooklyn
Nights”, que tem uma sonoridade
semelhante
ao
que
a
Mãe
Monstra
aprontou no seu último álbum.
Produzida
pelo
DJ
White Shadow, a música foi
registrada
há
pouco
tempo e segundo rumores seria
disponibilizada
num
suposto aplicativo do álbum
“ A R T P O P ” .

Nos melhores
cinemas
do DF e GO

Em exibição em 3D

Thrones”, para feriado judaico

Já é tradição. Todos os anos Madonna escolhe uma
fantasia super legal para comemorar o Purim. Em
2014, Madonna resolveu se vestir como Daenerys
TargaryenaFilhadaTormenta,NãoQueimada,Mãe
deDragões,RainhadeMereen,RainhadosÂndalos
e dos Primeiros Homens, Senhora dos Sete Reinos,
Khaleesi dos Dothraki, a Primeira de Seu Nome .
A fantasia ficou incrível - uma rainha vestida de
outra! - e o resultado da produção foi mostrado pela
Madge em seu Instagram. Apesar de cantar em
“Nobody Knows Me” que não vê TV, Madonna é fã
de “Game of Thrones” como a gente, o Obama…

ENTRETENIMENTO

14

Humor

Palavra Cruzadas

Foto: CAZO

“O homem bondoso faz bem
a si mesmo, mas o cruel a si
mesmo se fere.” Pv 11.17

Mensagens Evangelísticas

Saiba Mais - O drama da baixa autoestima

Fonte: Vida de Fé

Milhões de pessoas vivem com
a autoestima achatada. Sentem-se esmagadas pelo complexo
de inferioridade. Olham para si
mesmas com desprezo. Sentem-se inferiores aos demais. São
como os espias de Israel, que se
viram como gafanhotos diante
de gigantes. Precisamos entender que não somos o que pensamos que somos nem mesmo
o que as pessoas dizem que somos. Somos o que Deus diz que

somos. Temos valor para Deus.
Fomos criados à sua imagem e
semelhança. Pertencemos a ele
por direito de criação. Aqueles que creem no Senhor Jesus
pertencem a ele também por
direito de redenção. Quando
rejeitamos o projeto estamos
rejeitando também o projetista. Quando nos sentimos um
zero à esquerda estamos menosprezando o Criador. Quando nos sentimos sem valor es-

tamos fazendo pouco caso do
Redentor. A Bíblia diz que somos filhos de Deus, herdeiros
de Deus e habitação de Deus.
Somos a herança de Deus, a
menina dos olhos de Deus e a
delícia de Deus em quem ele
tem todo o seu prazer. Não
deve existir espaço para orgulho nem para autodesprezo
em nosso coração. “Pois somos
feitura dele, criados em Cristo
Jesus para boas obras...” Ef 2.10

Foto: Divulgação

CIÊNCIAS & TECNOLOGIA
SIPS revela como o público avalia as
telecomunicações

Foto: Divulgação

A pesquisa Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS): serviços de telecomunicação ouviu a
população sobre telefonia fixa, telefonia celular, acesso à internet, TV por assinatura e TV aberta.
Um estudo do Ipea divulgado nesta
última quinta-feira, 13, em Brasília,
revela que 9,1% dos domicílios brasileiros não possuem nenhum tipo de
serviço de telecomunicação (telefonia
fixa, móvel, internet ou TV por assinatura). Os dados estão disponíveis
na nova edição do Sistema de Indicadores de Percepção Social - Serviços de Telecomunicações (SIPS),
que apresenta um amplo panorama
da percepção da sociedade brasileira
acerca do serviços de telecomunicações no Brasil, seu alcance e a forma
como são ofertados. De acordo com a
pesquisa, a maior parte da população
(70,6%) contrata separadamente os
serviços de telecomunicações, e não
por pacotes. A TV por assinatura, ou
Serviço de Acesso Condicionado, tem
sido, no entanto, um grande alavancador da convergência de serviços no

mercado brasileiro. “O principal indício é o fato de que a infraestrutura
tecnológica utilizada pelo serviço de
TV por assinatura já é a mais utilizada
na oferta de serviços de acesso à internet em banda larga”, afirma o autor da
pesquisa, o técnico de Planejamento e
Pesquisa do Ipea João Maria de Oliveira. Oliveira destaca que a recente
mudança no marco regulatório da
TV por assinatura não interferiu, aparentemente, de forma significativa no
mercado. A televisão aberta continua
a mais assistida pelos brasileiros - são
90,5%, contra 26,6% que possuem
TV por assinatura. A maior densidade em assinaturas está localizada
na região Sudeste, 41,5%, enquanto
o Centro-Oeste possui 22%, o Norte,
14%, e o Nordeste, 12,3%. “O serviço
é o melhor avaliado dentre todos os
que compõem a pesquisa”, observa.
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Dia Mundial da Água faz 21 anos,
mas descaso com o recurso
continua
Um homem acorda e vai ao
banheiro. Escova os dentes,
faz a barba e toma um banho.
Na cozinha, prepara o café da
manhã e, depois, lava a louça.
Precisa regar as plantas e lavar o carro. Desde que saiu da
cama e durante o resto do dia,
ele vai gastar água. A situação
é a mesma no mundo inteiro,
e, a julgar pelo registrado em
várias pesquisas, poucas pessoas sabem o quanto usam e
desperdiçam deste recurso,
cuja preservação será uma das
maiores questões deste século. A ONU, então, recorreu ao
calendário para conscientizar
a população planeta afora e
mostrar a importância do debate. Desde 1993, 22 de março é o Dia Mundial da Água.
A cada ano, o evento adota
um tema. Entre os já abordados estão a ligação do recurso
com as mudanças climáticas,
a urbanização e o saneamento
básico. Nesta edição, é a vez de
discutir a relação da água com
o fornecimento de energia.
Segundo um relatório divulgado no ano passado pelo Banco

Mundial, a conexão entre água
e energia nunca foi tão grande.
A água é necessária para todos os processos de geração de
energia — das hidrelétricas ao
funcionamento de usinas térmicas. Mas, do outro lado, extração, tratamento e transporte
da água dependem de energia.
— Mesmo os tomadores de
decisão, em sua maioria, não
percebem a ligação entre os
dois recursos — ressalta Zafar Adeel, diretor do Instituto da Universidade das Nações Unidas para a Água,
Meio Ambiente e Saúde.
De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA,
na sigla em inglês), o consumo energético aumentará 35%
até 2035. Com isso, o gasto
de água vai crescer 85%, aumentando a pressão sobre o já
disputado recurso. A escassez
de água já está inviabilizando
diversos projetos. No ano passado, por exemplo, a falta do
recurso obrigou a Índia a desligar usinas térmicas e ameaçou a capacidade hidrelétrica
de países como China e Brasil.

Foto: Divulgação

Água & Tecnologia 2014

Fonte:Clean.com.br

Foto: Divulgação

Em todo o mundo cerca de 800
milhões de pessoas ainda não têm
acesso à água potável. Para discutir
essa realidade agentes políticos, militantes e especialistas se reuniram
em Marselha, ao sul da França para

o 6º Fórum Mundial da Água . Existe
urgência. Segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é “primordial a
utilização racional da água, da mesma
forma que tarifá-la de maneira a desen-

corajar o desperdício” diante do
aumento de 55% da demanda de
água no mundo até 2050 com o
crescimento da população e o
aumento da urbanização. Aproximadamente 20 mil participantes de 140 países participam do
Fórum Mundial da Água. Segundo Paulo Negrão, CEO da
Clean Environment Brasil, que
participa do evento americano,
trata-se da maior exposição de
tecnologia de ponta para moni-

toramento e remediação ambiental. “De nada valeria as discussões
sobre políticas públicas ou pelo
acesso à água potável se a tecnologia não tivesse avançado tanto nos
últimos anos”, afirma Negrão. “O
acesso às novas tecnologias permite dimensionar e antecipar resultados que podem influenciar no bem
estar da sociedade e programar as
ações futuras, assim como nortear a discussão de medidas para
o desenvolvimento sustentável”.
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Policial é denunciado por abuso em Águas Lindas e
PMDF vai entrar nocaso

Por Alberto Pessoa

Nesta última sexta-feira (14)um policial militar lotado no 17º BPMG em
Águas Lindas de Goiás foi denunciado
pela SDH -Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repúblicaà Corregedoria e Ministério Público
goianos, como suspeito de ter praticado abuso de autoridade, entre outras
acusações. A Promotoria de Águas
Lindas e Departamento de Controle e
Correção da Polícia Militar do Distrito
Federal devem receber da SDH, nesta segunda-feira(17) a comunicação
oficial, haja vista que a vítima é moradora desta cidade. Antes, a declarante,
Assistente Social e funcionária do órgão federal em Brasília, que não quis
divulgar o nome, já haviam registrado
Boletim de Ocorrência na DP daquela cidade e realizado exame de corpo
de delito no Hospital Municipal Bom
Jesus. De acordo com denúncia o PM
suspeito, praticou abuso de autorida-

de, humilhação, hostilização, prisão
ilegal, agressão física e lesão corporal
contra a vítima. Pelo fato de a vítima
está conduzindo seu filho de 1 ano no
colo, no momento das agressões, outra
denúncia foi formalizada pela SDH ao
Conselho Tutelar de Ceilândia Norte,
situado na QNN 13, esta em regime de
urgência. “Além disso, em decorrência
das agressões físicas, a vítima está com
hematomas nos pulsos. Fatos passíveis
de flagrante”, reza a denúncia. A Assistente Social relatou que se encontrava
na cidade de Águas Lindas de Goiás,
por volta das 7:30h do dia 14/03/2014,
juntamente com o seu genitor quando
este parou em frente a uma padaria
(Kipão) na avenida Jardim Brasília, ligou o sinal alerta e aguardava enquanto ela comprava um pacote de biscoito
para o filho de 1 ano de idade que estava dentro do veículo. Em seguida uma
guarnição da Polícia Militar do 17º

BMP de Goiás, comandada
pelo policial suspeito abordou
grosseiramente o condutor do
veículo ameaçando apreender
o veículo. Ela conta ainda que
ao retornar “presenciei o policial pedindo documentação
pessoal e do veículo. Como a
documentação estava regular,
o PM passou a pedir os equipamentos como: chave de rodas, pneu reserva, extintor de
incêndio, triângulo. Naquele
momento, meu pai jornalista, pediu para eu registrar a
ação policial com sua Câmera
profissional. O agente PM se
incomodou com a filmagem
e arrancou bruscamente a Câmera de minhas mãos e arremessou a máquina no asfalto
partindo em vários pedaços,
me deu ordem de prisão, me

imobilizou violentamente, alegando “desobediência”, mesmo eu estando com a criança nos braços”,
frisou. A par da situação o comando do 17º BPMG informou que ia
analisar o caso. Vale lembrar que a
área onde está o Batalhão, é uma
das mais violentas do País. Recentemente um assassinato brutal
chocou o Brasil e o mundo onde o
criminoso matou e decepou a vítima, colocando posteriormente a
sua cabeça em um banco de parada de ônibus. Pelo fato de o policial
ter danificado o equipamento jornalístico, deverá ser requisitada a
filmagem das câmeras de segurança dos comércios para análise das
imagens. No programa de Rádio
Show do Catireiro, o apresentador
criticou a atuação de policiais do
grupo de formação que estavam
na guarnição daquela abordagem.

Jornalistas discutem a importância
da mídia comunitária no DF em programa de rádio

Da redação

O programa É Papo Firme da
Rádio Federal que foi ao ar
na última terça-feira ( 11/02)
reuniu vários Jornalistas que
discutiram a importância da
mídia comunitária no Distrito
Federal . O apresentador Luciano Lima do programa que vai
ao ar todas as terças das 20h às
22h, interagiu com os célebres
dos jornais convidados : Alcir
Alves (Jornal do Guará), Wílon
Wander Lopes (Jornal Satélite)
e Pedro Paulo (Jornal Central
Brasil), que falaram dos veículos que hoje abrangem a todas
as camadas sociais ,” A mídia
comunitária hoje ultrapassou
barreiras é ela que leva a informação em massa em lugares onde as outras mídias não
alcançam , é na comunidade
mais pobre , menos esclarecida
e até mesmo mais esquecida”,

reiterou o jornalista Pedro
Paulo que defende ,ele falou
ainda sobre a propagação da
imprensa comunitária que
em 2012, segundo dados da
Associação Nacional de Jornais (ANJ), havia 727 diários
impressos no Brasil. Como
é o caso do jornal diário impresso ainda é uma referência
básica para efeitos estatísticos,
sociais e políticos. Portais digitais, rádios, repetidoras de
TV e emissoras comunitárias
são importantes fontes de informação, mas cuja identidade, periodicidade, alcance e
volume são mais difíceis de
ponderar. Pelo menos com
os recursos de que dispomos
agora. Mais uma conquista
foi aprovada pelo legislativo ,
em primeiro turno, a Câmara
Legislativa do Distrito Fede-

Foto: Pedro Paulo/ Central Brasil -Divulgação

Fonte: G1/ DF

Jornalistas convidados : Pedro Paulo ( Central Brasil) Wílon Wander ( Jornal Satélite) e Alcir Alves
( Jornal do Guará)e o violonista Alvaro Henrique para o bate papo para falarem da imprensa
comunitária na Rádio Federal ao lado do Apresentador do É Papo Firme , Luciano Lima
ral – CLDF, o Projeto de Emenda a
Proposta de Emenda à Lei Orgânica
51/2013, que destina, no mínimo, 10
% da verba publicitária dos Poderes
Públicos locais para veículos de imprensa comunitária e blogs de Brasília,
e a imprensa comunitária não apenas
no DF , mais por quê não ? em todo

o Brasil, em um bate -papo dinâmico
, resumido em troca de experiências
os participantes abordaram assuntos
de interesses da comunidade como:
os problemas recorrentes da falta de
água , pavimentação e urbanização de
alguns pontos do DF, aonde somente
a imprensa comunitária tem acesso.

(61) 3613-7802
Self- Service com churrasco.
Por apenas
Águas Lindas/GO
R$ 7,00
Em frente ao Super Candango
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Ministério Arautos de Cristo celebra Cruzada Evangelística
Por Central Brasil

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus -Ministério
Araútos de Cristo, realizou
nos dias 7,8 e 9 de março a VI Cruzada Evangelística . A Banda Som da
Justiça avivou a primeira
noite do evento ,os músicos Ilvan Barbosa, Adriel
Santos,Gesaías e Carlo ,
mostraram todo o talento
que possuem com a música gospel, reverenciando
com louvor e adoração ao
pai criador. A organização
da cruzada contou com a
colaboração especial do
evangelistas Pedro Paulo ,
Gilvan Sousa e dos pastores
Ivo Silva , Luis Alves e seu
pastor presidente Carlos
Barros, durante a celebração da festa se apresentou
na segunda noite a cantora
gospel Carla Santiago , que
cantou um dos seus maiores sucesso “Eu preciso de
um milagre “ que faz parte
de seu terceiro CD Amor
& Milagre ,a cantora gravou em 2013 o seu primeiro
DVD , alegrou a noite de todos que puderam conhecer
o seu trabalho e dos fãs e até
mesmo dos membros que
estavam louvando e orando
a Deus. O preletor da noite

Fotos: Pedro Paulo

foi pastor Domingos Barbosa
que falou sobre a importância
do tema da cruzada que falava
sobre “Revesti-vos de toda a
armadura de Deus” ( Efésios
6:11) e no último dia de festa
na igreja que fica localizada
no Setor P Sul , na Ceilândia
,o preletor convidado foi o
pastor, distrital e presidente
da CLDF Wasny de Roure
que foi acompanhado de sua
esposa anunciou a palavra ,
dentro do tema escolhido “É
preciso que estejamos revestidos de toda a armadura de
Deus , em um mundo o qual
vivenciamos tantos atos de
crueldade e da falta de amor
ao próximo ,e complementou
o capítulo bíblico que diz pois
não é contra carne e sangue
que temos que lutar, mas sim
contra os principados, contra
as potestades, conta os príncipes do mundo destas trevas,
contra as hostes espirituais
da iniqüidade nas regiões celestes. A igreja agradeceu e
aclamou a todos que puderam
comparecer e aquelas pessoas
que vieram de tão longe como
uma família inteira de Abadiânia que veio em caravana , no
final teve sorteio de um violão, bíblias e de CDS e DVD
da cantora Carla Santiago.

Acessem as fotos da Cruzada : jornalcentralbrasil.blogspot.com.br Título: Eventos Sociais

Pastor e cantor Egmar Tavares recebe título de
cidadão honorário

Por : Geysa Albuquerque

Foto: Divulgação

No dia 24/02 , o deputado Evandro
Garla prestou uma homenagem ao
pastor da Assembleia de Deus do
Gama (ADEG), Egmar Tavares. A

cerimônia de outorga do título de
cidadão honorário, que aconteceu
no Plenário da CLDF, recebeu uma
multidão que estava radiante. Esti-

veram presentes: a esposa do Pr.
Egmar Tavares, Aline Tavares,
os pais: Pastor Sebastião e Pastora Clara Tavares, os irmãos
Wanderley, Waldirene, Wandeir
e Waldeci Tavares. Várias pessoas vindas de diversas igrejas
Assembleias de Deus também
compareceram. O deputado federal Vitor Paulo, o secretário
do Entorno, Gilvam Máximo, o
secretário de Esporte, Julio Cesar prestigiaram a homenagem.
O deputado Evandro Garla falou da gratidão de homenagear
o pastor. “Agradeço a Deus por
ter sido o escolhido de lhe conceder esse título. Egmar Tavares
é um exemplo de pai, amigo e

de ser humano que merece todo o
nosso carinho, admiração e respeito.
Ele é um homem público respeitado
e muito admirado pelo seu incansável trabalho que faz junto com os
nossos jovens. Dedicado ao ensino
da Palavra de Deus, pregador da
paz, sempre tem uma mensagem de
vida e esperança aos que o cercam.
E tudo que faz é em prol da nossa
cidade. Por isso, dedico esse título a
este grande homem de Deus, grande amigo que luta para salvar vidas
e encher o Reino de Deus de almas.
Finalizo as minhas palavras louvando a Deus por sua vida, e peço a
Ele que possa continuar lhe dando
forças e inspirações para compor
suas lindas melodias”, homenageou.
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Pentacampeão Rivaldo anuncia
aposentadoria

O Basquete Brasília/ Uniceub segue na
vice-liderança ao bater o Minas

Acumulando as funções de presidente e jogador do Mogi Mirim, o pentacampeão Rivaldo
anunciou neste último sábado(15) o fim de sua carreira.O
meio-campista postou uma
mensagem nas redes sociais na
qual agradece ao apoio recebido ao longo dos 24 anos de carreira.. Hoje venho comunicar a
todos os torcedores do mundo
que minha história como jogador chegou ao fim. Somente
tenho que agradecer pela linda

Por : EFE

carreira que construí durante
esses anos. Foram muitos os
obstáculos, os desafios, renúncias, saudades, decepções, porém foram muito maiores as
alegrias, as conquistas, crescimentos, mudanças. Com persistência, dedicação e principalmente com a mão de Deus,
cheguei a ser reconhecido
como melhor jogador do mundo, pentacampeão mundial,
entre muitos outros títulos importantes na história do futebol.

Foto: Divulgação

O Minas não resiste a equipe vice-líder Ceub e perde em casa
Não foi uma atuação das mais sólidas, mas o suficiente para o Brasília
continuar na sua disputa pessoal
com o Paulistano pela segunda posição da fase regular do NBB. Com
uma atuação destacada do armador
Nezinho, especialmente no primeiro
quarto, quando anotou 24 pontos, os
candangos bateram, fora de casa, o
Minas por 71 a 62 (42 a 36) e chegaram a sua nona vitória seguida. O
resultado mantém o time da Capital
Federal na vice-liderança da competição, com 21 vitórias e oito derrotas,
mesma campanha do rival de São
Paulo, que venceu, também neste
sábado, o Pinheiros (veja no fim da
nota), e aproximou os brasilienses da
classificação entre os quatro primeiros, que dá vaga direta para as quartas
de final. Em contrapartida, os mineiros ficaram mais distante dos playo-

ffs, com a 19ª derrota em 28 jogos.
Destaque da partida, Nezinho foi
o cestinha com 24 pontos, além de
distribuir cinco assistências. Com
15 pontos, Alex também teve papel
fundamental, assim como Guilherme Giovannoni, que, se deixou a
desejar no ataque com nove pontos, foi importante nos dez rebotes
que conquistou. Pelo lado mineiro,
o mais eficiente foi o ala/pivô Douglas Nunes, que assinalou 15 pontos
e pegou sete rebotes. O ala americano Brian Laing também teve bom
desempenho com seus 11 pontos.
O Minas só retorna ao NBB no próximo dia 27 de março, quando vai
receber o Paulistano, às 20hs, em
Belo Horizonte. Já o Brasília terá
um duelo mais cedo. Será no próximo dia 20 (quinta-feira), diante do
São José, às 20h, na Capital Federal.

Foto: Divulgação

Rosberg vence a primeiro GP da F1 em
2014 na Austrália
Foto: Divulgação

Fonte: Terra

Nico Rosberg deu à Mercedes a primeira conquista na
nova temporada da Formula
1 após vitória incontestável
no Grande Prêmio da Austrália neste domingo, em prova que ainda contou com as
desistências do pole position
Lewis Hamilton e do campeão
mundial Sebastian Vettel,
além da desclassificação do
herói local Daniel Ricciardo.

A c e s s e m : j o r n a l c e n t r a l b r a s i l. b l o g s p o t. c o m . b r / w w w. f a c e b o o k . c o m / w w w. j o r n a l c e n t r a l b r a s i l. c o m . b r

Quadra 45 Lote 52 lojas de 102
a 106 Setor 8
Águas Lindas de Goiás
(BR 070 SENTIDO JARDIM BRASILIA)

(61) 3618-1696
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“Time C” Flamengo arranca
empante contra o Bangu

Formosa
derrota o Gama
por 2 x 1 no Abadião

Fonte: Terra

Campeão da Taça Guaranabara,
primeiro turno do Campeonato
Carioca, por antecipação, o Flamengo entrou em campo neste
último domingo(16) recheado
de jogadores das categorias de
base, e mesmo assim evitou uma
derrota. No Estádio Raulino de
Oliveira, em Volta Redonda, o
time levou susto contra o Bangu, mas arrancou empate por 2
a 2. O “time C” foi utilizado pelo
Flamengo porque, sem urgência
no Estadual, no qual já tem vaga
garantida na final, preferiu focar
a Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira(19), entra em
campo para pegar o Bolívar, da
Bolívia, fora de casa, às 22h (de
Brasília). Pelo Estadual, fecha o
turno no domingo, contra a Cabofriense. Assim, o Flamengo
chegou aos 35 pontos ganhos.
Já o Bangu é 9° colocado, com
17 pontos, aparecendo na zona
intermediária da classificação.

Foto: Divulgação

A equipe joga de novo no domingo, contra o Boavista, fora
de casa.O Bangu abriu o placar
aos 43min do primeiro tempo,
em jogada de Rodrigo Pinho
e finalização de Willen, na saída de Luan. Dois minutos mais
tarde, Almir quase ampliou em
cobrança de falta, mas acertou
a bola na trave. De volta para o
segundo tempo, o Bangu mais

T
s u a r ag a a
f amí
al m o l i a p ar a
ç ar n
C an
t ina
a
de R
oma

uma vez foi bem e marcou com
Christiano, aos 3min, aproveitando sobra na entrada da área.A
reação flamenguista contou com
nome conhecido da torcida: o
atacante Nixon. Primeiro, ele
diminuiu aos 16min, completando cruzamento de Luiz Antônio. Logo depois, aos 22min,
recebeu na área após jogada de
Igor e bateu para empatar o jogo.

As duas semanas dedicadas exclusivamente
aos treinos não foram suficientes para que o
Gama conseguisse bater o Formosa na partida deste domingo, válida pela 10ª rodada
do Campeonato Brasiliense, no estádio Abadião, em Ceilândia. Mesmo longe do Bezerrão, interditado para reformas, a maioria
dos 471 torcedores presentes na arena em
Ceilândia vestiam a camisa do Periquito.
As muitas reclamações sobre a arbitragem e
os gritos de incentivo que vinham da arquibancada, no entanto, não impediram a derrota do mandante da partida por 2 x 1, e a
possível classificação antecipada às quartas
de final.Mesmo com a derrota, o Gama permanece na sexta posição e terá nova chance de classificação na última rodada, que
conta com cinco jogos na próxima quinta-feira(19). O resultado que adiou a festa da
torcida gamense, alimentou a expectativa
de o Formosa conseguir vaga para a próxima fase. Com os três pontos ganhos, o time
goiano dorme na zona de classificação, na
oitava colocação, a uma rodada do fim da
fase preliminar. O próximo desafio do Formosa será nesta quinta-feira, contra o líder
do Candangão, o Luziânia, já classificado.
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