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São mil vagas para contrato imediato e 500 
de cadastro de reserva, todas para atuar na 
vigilância ambiental e atividades comunitárias

OPORTUNIDADE
Saúde vai abrir seleção para 1,5 
mil novos agentes

CULTURA
Projetos da Lei Aldir Blanc são 
destaques durante aniversário 
de Porto Nacional

Celebrações foram prestigiadas pelo ministro do 
Turismo, Gilson Machado; pelo governador Mauro 
Carlesse; e pelo vice-governador Wanderlei Barbosa

TABULEIRO POLÍTICO
Nélio Freitas é convidado 
a filiar-se ao Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB)

Criação do Batalhão Rural da Polícia Militar e fortalecimento da 
Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais reduzem ocorrências 
na zona rural desde início da atual gestão

GOIÁS

Segurança no campo 
avança com queda 
de 37% nos roubos 
em propriedades rurais

GESTÃO 

Governo investe mais de R$ 1,2 milhão 
na melhoria estrutural do Vapt Vupt

Fotos: divulgação

Flávio Cavalera/Governo do Tocantins
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n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Taxa 
Prefeitura de Goiânia 

objetiva cobrança de taxa 
de lixo que poderá ser feita 
junto com IPTU.

Coleta
Valor, que será defini-

do em 90 dias, poderá ser 
parcelado e deve levar em 
conta a construção e a fre-
quência da coleta da rua. 

Limpeza
O projeto de lei que 

cria a Taxa de Limpeza 
Pública (TLP) de Goiânia 
foi encaminhado para a 
Câmara Municipal e é as-
sinado pelo prefeito Rogé-
rio Cruz (Republicanos).

Justificativa
Uma das justificativas 

é que a Lei Federal, orien-
ta a criação da nova taxa 
por conta de aumento dos 
custos dos serviços de ma-
nejo de resíduos sólidos 
nos municípios. 

Prazo 
A prefeitura que não se 

adequar pode sofrer san-
ções em caso de não insti-
tuírem a cobrança dentro 
do prazo.

 
Artísticos

Prefeitura de Goiânia 
autorizou a reabertura das 
salas de cinema da capital. 

Liberado
O anúncio foi feito pelo 

prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos) após reunião 
entre a gestão municipal, 
o Poder Legislativo e repre-
sentantes do setor.

Avaliação
A notícia pegou alguns 

produtores e artistas de 
surpresa. Alguns fizeram 
boa avaliação da decisão 
municipal, outros temem 
avanço da pandemia de 
covid-19.

Jamelões 
A Comurg faz retirada 

hoje de diversos jamelões 
em Goiânia.

Autorizada 
A ação foi autorizada 

pela Agência Municipal do 
Meio Ambiente (AMMA) 
que fez indicação de subs-
tituição por outras espécies 
do cerrado que já foram 
plantadas.

Escorregadio 

O jamelão solta uma 
oleosidade que se torna o 
asfalto escorregadio e pode 
provocar acidente.

Candidato a deputado federal em 2022
Em reunião com 

o prefeito de Apa-
recida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha, 
e lideranças políti-
cas, Nélio Freitas é 
convidado a filiar-se 
ao Movimento De-
mocrático Brasileiro 
(MDB) e se lançar 
candidato a deputa-
do federal em 2022. 
Freitas é campeão absoluto em pontos de audiência da 
Rádio Luziânia FM 98,1, além de ser liderança política 
bastante conhecida na região de Luziânia e municípios 
do Entorno Sul do Distrito Federal. 

 
Retorno às feiras livres de Goiânia 

A Prefeitura de Goiânia autorizou o funcionamento 
de bancas de alimentos nas feiras livres de Goiânia com 
disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores.  
O decreto vale para que as bancas de alimentos, bebidas 
e restaurantes. Há restrição para disponibilização de 
mesas e cadeiras aos frequentadores, cuja quantidade 
deve resguardar distância mínima de 2 metros, entre elas 
e ocupação máxima de 8 pessoas.

A vida não vai esperar por 
você”. 
Ozzy Osbourne

Todos na luta para proteger as mulheres 
A violência 

contra a mulher 
tem voltado às 
cenas dos noti-
ciários brasilei-
ros nas últimas 
semanas com 
os crescentes 
casos de violên-
cia e abusos. Em 
conversa com 
este Tabuleiro 
Político, o so-
ciopolítico Wa-
shington Xavier, 
esclarece que ao longo da história, várias mulheres se 
opuseram às restrições impostas a elas, quebrando 
paradigmas e influenciando a mudança do pensa-
mento das pessoas.  

Xavier salienta que a cada 2 minutos, uma mulher 
é agredida no Brasil e, observando os últimos telejor-
nais, este crime cresce. Com a pandemia do corona-
vírus, o Monitor da Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher no Período de Isolamento, do Insti-
tuto de Segurança Pública (ISP) concluiu que foram 
quase 150 mil casos de lesão corporal decorrentes de 
agressão em 2020. “As mulheres tornaram-se ainda 
mais vulneráveis neste período. Elas foram as mais 
afetadas pelo isolamento social. Muitas passaram a 
conviver mais com o agressor, dentro de casa e sem 
grandes possibilidades de proteção”, explica. 

Hoje, há vários meios de participar em conjunto as 
mulheres contra crime de abusos. Xavier cita que o seu 
silêncio é uma arma para o agressor. “Ao presenciar 
uma agressão, não fique calado, denuncie  por meio 
das plataformas de atendimento como  a Central de 
Atendimento à Mulher, conhecida como Ligue 180, é 
um serviço de utilidade pública”, alerta.

Jogadas rápidas 

n O governador João Doria (PSDB-SP) foi reinfectado 
pelo novo coronavírus, quase um ano após ter tido Co-
vid-19.
n Paulinho da Mec-Céu, vereador por Chapadão do Céu, 
morre vítima da Covid-19.
n Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha 
(MDB), saiu em férias por cinco dias com a família.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ITÁTILA MOURA - No Jor-
nal da Gazeta Edição 
do Almoço desta quin-
ta-feira, 15, o apresen-
tador Thiago Mendes 
conversou  com o Presi-
dente da FCDL-GO (Fe-
deração das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de 
Goiás), Valdir Ribeiro. 
Na ocasião, a decisão 
da Prefeitura de Goiânia 
é voltar com o horário 
normal do comércio.  O 
apresentador conver-
sou também com o Ad-
vogado Breno Caiado 
que falou sobre direitos 
de posse. Para assistir as 
entrevistas na íntegra, 
acesse o nosso portal no 
youtube gazetaplay.

Reprogramação eletrônica veicular pode ser uma 
opção para a redução de gastos com combustível
Com o preço do combustível nas alturas, nada melhor que economizar. 
Uma opção é realizar a reprogramação eletrônica do veículo, que permite 
uma redução de 5 a 10% no gasto com o combustível. Além disso, o veículo 
ganha mais robustez, já que o procedimento faz a liberação da reserva de 
potência e torque do motor, com arquivos do software original

2

CEJANE PUPULIN - O valor da 
reprogramação eletrônica, 
também conhecida como 
“chipagem” ou “instalação 
do chip de potência”, varia de 
modelo, categoria e ano, mas 
só pode ser feita em qualquer 
veículo com sistema eletrô-
nico, independentemente de 
ser carro de passeio, espor-
tivo, utilitário e até agrícola. 
“Uma vez reprogramado não 
haverá necessidade de efe-
tuar os serviços novamente”, 
explica Fernando Augusto de 
Morais, proprietário da fran-
quia Mais Power.

Por ser feita sem altera-
ções mecânicas e com um 
custo relativamente baixo, 
principal procura para este 
tipo de serviço são de pro-
prietários que buscam um 
maior incremento de potên-
cia. Por exemplo, após a re-
programação, os motores as-
pirados possuem um ganho 
de 10%, já os turbos possuem 
um ganho mais significativo, 
que chegam a 30%.

MITOS E VERDADES
Existem muitas dúvidas 

sobre esse sistema. Uma das 

em destaque é sobre a garan-
tia do veiculo. “Não há perda 
da garantia de fábrica, pois 
a reprogramação não altera 
nenhuma estrutura do veícu-
lo, além de manter os códigos 
de série do módulo”, explica 
Fernando Mais Power.

Ele ainda afirma que o 
procedimento somente é re-
alizado após a realização de 
um diagnóstico desenvolvi-
do pela equipe. O veículo é 
avaliado antes da reprogra-
mação, caso tenha algum 
problema  é importante a 
correção. “O problema mais 
recorrente é com os veículos 
que já apresentam proble-

mas físicos, tal como bomba 
injetora,  e ao passar pelo tes-
te inicial, realizado por nosso 
técnico, o cliente é orientado 
a sana-lo antes da realização 
da reprogramação”, pontua.

O QUE É FEITO?
No módulo eletrônico do 

motor está instalado o softwa-
re que controla as calibrações 
de todas as funções, como in-
jeção do combustível e avan-
ço da ignição - de acordo com 
condições como a rotação do 
motor, carga do acelerador, 
temperatura ambiente, umi-
dade do ar e até altitude.

Exemplificando, de for-
ma resumida: a partir dessa 
programação, o carro sabe 
que estando a “x” rpm e 
com carga do pedal “y”, ele 
deve ter o avanço de ignição 
“a” e injeção de combustível 
“b”, condicionado ainda a 
condições de faixas de tem-
peratura, umidade, altitude. 
Então, mudanças na rota-
ção (x) ou carga do pedal (y) 
alteram o ponto de ignição 
(a) e o volume de combustí-
vel injetado, assim como as 
variações climáticas.
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Criação do Batalhão Rural da Polícia Militar e fortalecimento da Delegacia 
Estadual de Repressão a Crimes Rurais reduzem ocorrências na zona rural 
desde início da atual gestão

GOIÁS GESTÃO 

DA REDAÇÃO - Dados do ob-
servatório de segurança 
pública divulgados recen-
temente mostram queda 
de 37% nas ocorrências de 
roubo na zona rural, quan-
do comparado o primeiro 
semestre de 2021 com 
igual período de 2020. A 
redução segue uma ten-
dência desde o início da 
atual gestão do Governo 
de Goiás. Contrapondo 
os indicadores de todo o 
ano de 2020 com 2019, a 
queda foi de 40,5%.  “O 
que a Segurança Públi-
ca está apresentando diz 
respeito a propriedades 
que foram respeitadas, em 
que o cidadão manteve 
seu patrimônio e não foi 
assassinado, sequestrado 
ou agredido. A população 
está tendo a real percep-
ção de segurança pública”, 
diz o governador Ronaldo 
Caiado em destaque aos 
avanços na área.

De janeiro a junho des-
te ano, o Batalhão Rural 
da Polícia Militar realizou 
151 prisões em flagrante, a 
captura de 81 foragidos da 
justiça, apreensão de 167 
armas de fogo, recuperação 
de 34 veículos furtados/
roubados, além de 25.974 
ações de monitoramento 
e 14.258 visitas rurais. Ao 
todo, 11.390 propriedades 
rurais foram cadastradas 
no sistema do Centro Inte-
grado de Inteligência Co-
mando e Controle.

O combate à impuni-
dade em relação aos cri-

mes que acontecem no 
campo também tem dado 
passos largos e apresen-
tado avanço importante 
com o fortalecimento da 
Delegacia Estadual de Re-
pressão a Crimes Rurais 
(DERCR), da Polícia Civil. 
A especializada tem hoje 
mobilidade e agilidade 
pra atuar diariamente em 
100% do território goiano, 
o que facilita as ações de 
combate à criminalidade 
no campo.

Ao longo dos seis pri-
meiros meses do ano, a 
DERCR realizou cinco ope-
rações policiais. As ações 
resultaram em um total de 
13 prisões, no cumprimen-
to de 11 mandados de bus-
ca e apreensão, além da 
recuperação de 94 cabeças 
de gado e duas máquinas 
agrícolas, provenientes de 
crimes de furto e roubo 
na zona rural. O trabalho 
investigativo da especiali-
zada no primeiro semestre 
foi responsável pela con-
clusão de cinco inquéritos 
policiais, já remetidos ao 
Poder Judiciário.

A alta produtividade 
e os resultados positivos 
do combate à criminali-
dade no campo são des-
tacados pelo secretário de 
Segurança Pública Rodney 
Miranda. “Esses números 
são frutos do trabalho de 
integração e de inteligên-
cia. O mais importante a 
se destacar é a ausência de 
vaidade. Não é aquela que 
quer fazer mais, que quer 

aparecer mais. Nós temos 
um inimigo em comum, 
que se chama violência e 
nós estamos de mãos da-
das contra esse inimigo”, 
ressalta o chefe da pasta. 
“A gente só comemora o 
zero”, enfatiza.

Um dos primeiros in-
vestimentos da atual ges-
tão do Governo de Goiás 
foi a criação do Batalhão 
Rural da Polícia Militar, 
por meio da Lei nº 20.488, 
de 2019. A unidade poten-
cializou as ações opera-
cionais rurais no Estado, 
trazendo maior proteção 
às famílias que vivem no 
campo. Dentro do bata-
lhão, foi implantado o pri-
meiro Centro Integrado 
de Inteligência Comando 
e Controle do país. A ini-
ciativa serviu como inspi-
ração para outros estados 
brasileiros, sendo visitada 
por representantes de 14 
unidades federativas e 2 
comitivas internacionais 
(Colômbia e Japão).

“A sociedade goiana tem 
de viver com tranquilidade. 
Não pode ser reprimida por 
aqueles que acham que vão 
ter espaço na criminalidade 
e vão ter proteção ou vista 
grossa do governo. Eles te-
rão sobre si a mão forte do 
Estado. Nós não nos curva-
remos, seja qual for o nível 
de criminalidade, ou com 
quais proteções eles quei-
ram se apresentar”, assegu-
ra Caiado.

COM INFORMAÇÕES 
DA SSP/GO

Segurança no campo 
avança com queda 
de 37% nos roubos em 
propriedades rurais

Governo investe mais de 
R$ 1,2 milhão na melhoria 
estrutural do Vapt Vupt

Lewandowski: 
Ricardo Barros 
pode acessar 
dados da CPI que o 
mencionem

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, 
deferiu parcialmente li-
minar para que o deputa-
do Ricardo Barros tenha 
acesso aos dados já coli-
gidos pela CPI da Covid 
que o mencionem dire-
tamente, bem como para 
assegurar-lhe o direito de 
juntar formalmente aos 
autos da CPI todos os do-
cumentos e declarações 
que entender necessários 
para exercício de sua de-
fesa. O deputado propôs 
o mandado de segurança 
alegando que seu nome 
vem sendo reiteradamen-
te citado no curso dos 
trabalhos da CPI e que o 
presidente da comissão, 
senador Omar Aziz, esta-
ria postergando indevida-
mente o seu depoimento.

Lewandowski ponde-
rou que a atividade da CPI 
possui natureza eminen-
temente investigativa.

União pagará R$ 15 mi por falas 
machistas de presidente e ministros

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Em sua decisão, a juíza evidenciou o conteúdo 
esdrúxulo e transgressor das declarações dos 
agentes públicos.

A juíza Federal Ana 
Lucia Petri Betto, da JF/
SP, condenou a União em 
R$ 15 milhões pelas falas 
machistas do presidente 
Jair Bolsonaro e alguns de 
seus ministros. Do valor 
total, R$ 5 milhões refe-
rem-se aos danos morais 
coletivos e os outros R$ 10 
milhões deverão ser des-
tinados a campanhas pu-
blicitárias sobre os direitos 
das mulheres.

A ação civil pública foi 
movida pelo MPF contra a 
União, objetivando a conde-
nação da ré ao pagamento 
de danos morais extrapatri-
moniais coletivos.

Segundo o parquet, 
mensagens, discursos e 
pronunciamentos de agen-
tes públicos com caráter 
discriminatório e precon-
ceituoso em relação às mu-
lheres têm causado conse-
quências negativas sobre a 
sociedade brasileira.

O MPF cita declarações 
de Bolsonaro, do ministro 
Paulo Guedes, da ministra 
Damares Alves e do ex-
-ministro Ernesto Araújo. 
Algumas falas citadas são: 
quando o presidente da Re-
pública disse que uma jor-
nalista queria “dar o furo”; 

quando Guedes chamou 
a mulher do presidente da 
França de “feia”; quando 
Damares disse que as mu-
lheres devem ser submissas.

Conforme afirmou o 
Ministério Público Fede-
ral, os discursos veiculam 
estereótipos que reforçam 
abusivamente a discrimi-
nação e o preconceito, es-
tigmatizando as mulheres, 
impactando negativamente 
a missão constitucional de 
modificação dos quadros de 
desigualdade social.

Em sua análise, a juí-
za evidenciou o conteúdo 
esdrúxulo e transgressor 
das declarações dos agen-
tes públicos.

Para a magistrada, não 
se mostra crível que ocu-
pantes de altos cargos do 
Poder Executivo e do Poder 
Legislativo, a quem compe-
te institucionalmente o es-
tabelecimento de políticas 
públicas para a promoção 
da igualdade, da isonomia, 
da harmonia e da paz en-
tre os cidadãos, façam uso 
de seus cargos para investir 
contra parcelas da popula-
ção historicamente inseri-
das em situação de hipos-
suficiência social.

MIGALHAS

&&

Para proporcionar mais 
conforto ao cidadão e maior 
qualidade na oferta de ser-
viços públicos, o Governo 
de Goiás, por meio da Se-
cretaria de Estado da Admi-
nistração (Sead), investiu, 
somente neste ano, mais de 
R$ 1,2 milhão na melhoria 
das agências do Vapt Vupt. 
As ações incluem reformas, 
substituição de mobiliário 
e melhorias fundamentais 
para o bom fluxo dos atendi-
mentos, como instalação de 
novos aparelhos de ar-condi-
cionado e troca de lâmpadas.  

O titular da Sead, Bruno 
D’Abadia, aponta a adap-
tação dos espaços físicos 
como importante prática 
contínua para otimizar os 
atendimentos. “Os investi-
mentos são resultado das 
iniciativas de controle de 
gastos e redução de despe-
sas dentro da secretaria. As-
sumimos, em 2019, um pro-
grama arcaico e sucateado, 
mas estamos conseguindo 
revolucionar os serviços, 

processo que inclui moder-
nização dos canais, capaci-
tações e mais conforto nas 
unidades”, enfatiza. 

O governador Ronaldo 
Caiado já entregou duas uni-
dades completamente revi-
talizadas este ano: Goianira 
e Anashopping, em Anápo-
lis. Até o fim de agosto, ou-
tras quatro agências serão 
reinauguradas: Formosa, 
itauçu, Morrinhos e Santo 
Antônio do Descoberto. O 
investimento para essas re-
formas supera R$ 500 mil. 
Em breve, os postos de aten-
dimento de Caldas Novas, 
Iporá, Alexânia, Ipameri, 
Posse, Cristalina, Pires do 
Rio e Buena Vista (Goiânia) 
também vão passar por in-
tervenções estruturais. 

Além das reformas, ou-
tras melhorias estão sendo 
promovidas para oferecer 
mais conforto aos usuários 
e servidores do Vapt Vupt. 
Mais de 1,2 mil novos assen-
tos estão sendo entregues 
nas unidades da Região Me-

tropolitana e nos postos de 
atendimento localizados no 
interior. Foi realizada a troca 
de mais de 1,5 mil lâmpadas 
em 35 agências do progra-
ma e outras nove receberam 
aparelhos de ar-condiciona-
do novos. O Governo de Goi-
ás investiu R$ 740 mil para 
proporcionar esses avanços.

MUDANÇAS
Algumas unidades tam-

bém ganharam novo local 
de atendimento, como Pal-
meiras de Goiás, Mozar-
lândia e a agência do Setor 
Garavelo, em Aparecida de 
Goiânia. Só com esta mu-
dança em Aparecida, o Es-
tado economizará R$ 400 
mil por ano, com redução de 
aluguel e eliminação de gas-
tos com segurança. Até o fim 
de 2021, cerca de 20 agências 
devem passar por reformas 
ou ganhar novos locais de 
atendimento, assegurando 
qualidade para os usuários 
do Vapt Vupt.

COM INFORMAÇÕES DA SEAD
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Até 03 de agosto, no Passeio das Águas Shopping, um 

Parque inédito e gratuito surpreenderá com muita adrena-
lina e aventura os pequenos, com os heróis famosos da DC 
Comics em formato “baby”.  As atrações vão desde o famoso 
avião transparente da Mulher Maravilha, uma Gotham City 
em forma de um grande brinquedo divertido e de cenografia 
detalhada com o tema. O Superman também ganhou um 
espaço somente dele com a “Fortaleza da Solidão”, para os 
pequenos se divertir com os games mais legais da DC,

2. E ainda, uma Arena da Mulher Maravilha com ativi-
dades de flechas ao alvo. Com várias cores e atividades que 
exploram a personalidade irreverente dos heróis, as atra-
ções foram concebidas especialmente para criar um clima 
inesquecível e agradável para bebês, de zero a dois anos, e 
crianças, de dois a oito anos. Os horários de funcionamento 
serão: sexta a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 
20h, com entrada e o estacionamento gratuitos.

Top Imobiliário
A plataforma de soluções habitacionais MRV&CO rece-

beu o Prêmio Top Imobiliário 2021, edição online, que reco-
nheceu as empresas que se destacaram e fizeram a diferença 
no mercado imobiliário no ano de 2020. A MRV conquistou 
o primeiro lugar, na categoria Construtoras e o segundo lugar 
nas categorias Incorporadoras e Vendedoras. Foram avalia-
dos cinco critérios: número total de lançamentos, número 
de blocos lançados, número de unidades lançadas, área total 
construída lançada e valor geral de vendas

Vitrine

4
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NOVO CEP
Em junho, a Urbs Marista inaugurou nova sede, 
com diversas mudanças físicas na imobiliária, 
quando foi apresentados o novo branding da 
empresa e quatro novos sócios, os diretores 
Thiago Cardoso, Gustavo Abdala, Anderson 
Andreoli e Leonardo Abreu

Divulgação

n PARA COMPRAR 
- A portuguesa Ana 
Sofia Martinho de 
Almeida esteve pela 
segunda vez no Mega 
Moda, e diz que 
enxerga os shoppings 
do Grupo, como 
uma ótima opção de 
compras para quem 
busca economia, 
qualidade e segurança. 
Na ocasião, Ana Sofia 
gravou um vídeo 
para as redes sociais 
do Grupo
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 ArquivoVIVA O AMOR
O executivo 

Jovenir Santos 
e a engenheira 

agrônoma, 
dos quadros 
da Comurg, 

lotada no Aterro 
Sanitário, 

Fabiola 
Adaianne, 

completam no 
domingo, dia 

18 de julho, 
um ano de 
namoro. A 

comemoração 
será no Bahrem 

Bar Eldorado. 
Felicidades 

ao casal!

n VOCÊ SABIA? 
O mamão é fonte 
de vitamina A, que 
beneficia até 
o bronzeado.

n DRIVE THRU 
- O Centro de 
Diagnóstico por 
Imagem (CDI), 
em parceria com 
o Laboratório 
Saúde, inaugurou 
um espaço para 
a realização de 
testes de Covid-19, 
no formato drive 
thru, localizado na 
Avenida Portugal, 
em frente ao Órion 
Complex, que 
funciona de 8h às 
21h de segunda a 
sexta-feira, e das 8h 
às 18h, aos sábados, 
domingos e feriados. 
Desde o início da 
pandemia, o CDI e o 
Laboratório Saúde, 
realizaram mais de 
250 mil exames, 
sendo 40 mil 
apenas neste 
formato drive thru.

CIDADANIA

Governo do Tocantins realiza 
acompanhamento do programa Família 
Acolhedora em municípios do Jalapão
Devido à pandemia, atendimentos presenciais foram retomados em abril, 
respeitando os devidos cuidados sanitários

ELIANE TENÓRIO/GOVERNO DO 
TOCANTINS - Com proposta 
de fortalecer o serviço Fa-
mília Acolhedora Regiona-
lizado, equipes do Gover-
no do Tocantins, por meio 
da Secretaria de Estado 
do Trabalho e Desenvolvi-
mento Social (Setas), reali-
zam, entre os dias 12 e 16, 
reuniões para orientação 
dos gestores municipais 
do serviço, além de visitas 
às famílias atendidas em 
municípios da região do 
Jalapão, São Félix do To-
cantins e Mateiros.

As visitas são realiza-
das por equipes da Setas, 
quinzenalmente, e têm os 
objetivos de acompanhar e 
orientar as famílias biológi-
cas e as acolhedoras, além 
das crianças e dos ado-
lescentes atendidos pelo 
programa. Segundo a ge-
rente do setor de Proteção 
Especial da Setas, Canilda 
Cruz, “devido à pandemia, 
os atendimentos presen-
ciais foram retomados no 
mês de abril, atendendo 
aos cuidados sanitários ne-
cessários”, reforçou.

A sede do programa Fa-
mília Acolhedora Regional 
está localizada em Palmas. 

Na regional centro-leste, 
que abrange os municí-
pios do Jalapão, o serviço 
atende seis pessoas.

“Para garantir o êxito ao 
serviço, o Governo do To-
cantins, por meio da Setas, 
realiza um trabalho social 
essencial que envolve, den-
tre outras coisas, seleção, 
preparação, mobilização e 
fortalecimento do convívio 
e de redes sociais de apoio, 
além da articulação inte-
rinstitucional com demais 
órgãos do Sistema de Ga-
rantia de Direitos”, enfati-
zou a gerente Canilda Cruz. 

O serviço está previsto 
no Estatuto da Criança  do 
Adolescente e assegura os 
direitos da adolescência e 
da infância.

FAMÍLIA 
ACOLHEDORA

É um serviço social que 
organiza o acolhimento 
de crianças e adolescen-
tes afastados da família 
por medida de proteção, 
em residência de famílias 
acolhedoras cadastradas. 
O acolhimento é previsto 
até que seja possível o re-
torno à família de origem 
ou, na sua impossibilida-
de, o encaminhamento 
para adoção. O serviço é 
o responsável por selecio-
nar, capacitar, cadastrar e 
acompanhar as famílias 
acolhedoras, bem como 
realizar o acompanha-
mento da criança ou do 
adolescente acolhido e sua 
família de origem. 

Trabalho/Governo do Tocantins

CULTURA

Projetos da Lei Aldir Blanc são destaques 
durante aniversário de Porto Nacional

Intitulada Capital 
Cultural do Estado do 
Tocantins, o município 
de Porto Nacional com-
pletou 283 anos de fun-
dação e 160 de emanci-
pação política no dia 13 
de julho, com uma pro-
gramação voltada para 
a cultura local. As cele-
brações do aniversário, 
que foram prestigiadas 
pelo governador Mau-
ro Carlesse, pelo vice-
-governador Wanderlei 
Barbosa e pelo ministro 
do Turismo, Gilson Ma-
chado Neto, contaram 
com a apresentação de 
projetos apoiados pela 
Lei Aldir Blanc, que é 
executada pela Agência 
do Desenvolvimento do 
Turismo, Cultura e Eco-
nomia Criativa (Adetuc).

A relevância cultural 
e histórica de Porto Na-
cional foi demonstrada 
nas apresentações artís-
ticas e na visita à Diocese 
de Porto Nacional. Entre 
as manifestações estava 
a tradicional Caçada da 
Buiúna, que encantou os 
participantes das cele-
brações, juntamente com 
os Bonecos Gigantes de 
Porto Nacional, ao rela-
tar uma das lendas que 
compõem o patrimônio 
imaterial do município 
de 53 mil habitantes. 

Ao visitar, juntamen-
te com sua comitiva, o 
Centro Histórico de Porto 
Nacional e acompanhar o 
lançamento do Projeto de 
Desenvolvimento Susten-
tável do Turismo de Porto 
Nacional, o governador 

Mauro Carlesse destacou 
a importância do municí-
pio para a história tocan-
tinense. “Porto Nacional é 
uma das cidades mais tra-
dicionais, berço da nossa 
cultura. Por isso, estamos 
trabalhando tanto no for-
talecimento do turismo e 
da cultura de Porto Nacio-
nal, como em obras que 
irão trazer muitas oportu-
nidades aos portuenses”, 
afirmou o Governador.

Ao parabenizar os por-
tuenses pelo aniversário 
da centenária cidade, o 
presidente Jairo Mariano 
frisou que o município 
possui um dos maiores 
aportes para criação de 
roteiros que integram a 
cultura e o turismo. 

HENRIQUE LOPES/
GOVERNO DO TOCANTINS
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Indignada com agressão, Cris Cyborg 
desa�a DJ Ivis para luta de MMA

A lutadora brasileira 
de MMA Cris Cyborg 
não fugiu da respon-
sabilidade e desafiou 
o DJ Ivis, após o artista 
ter sido gravado agre-
dindo sua esposa, Pa-
mella Gomes, na frente 
da filha do casal. Indig-
nada com a situação, 
a campeã do Bellator, 
usou as redes sociais 
para chamar o agressor 
para um combate.

“Não sei quem é, 
não sei que música ele 
canta. Mas, indepen-
dente de quem ele é, e 
de que música ele can-
ta, vi o vídeo, ele agre-
dindo a esposa dele em 
frente à filha dele. Vi 
várias pessoas ao redor 
vendo isso e não fazen-
do nada para defender 
essa mulher. E isso me 
traz indignação. Se 
você tem a capacidade 
de tocar na sua mulher, 

na sua esposa, põe a 
luva e vamos fazer uma 
luta. Faz isso que você 

fez nela em mim, va-
mos ver se você conse-
gue”, disse Cyborg.

São mil vagas para contrato imediato e 500 de cadastro de reserva, todas para 
atuar na vigilância ambiental e atividades comunitárias

OPORTUNIDADE

RAFAEL SECUNHO/AG. BRASÍ-
LIA - Mil profissionais serão 
contratados temporaria-
mente pelo Governo do 
Distrito Federal (GDF) para 
trabalhar na saúde pública: 
500 agentes de vigilância 
ambiental e 500 agentes 
comunitários de saúde. Foi 
publicada, nesta quarta-
-feira (14), no Diário Oficial 
do Distrito Federal (DODF), 
a dispensa de licitação para 
contratação de uma em-
presa que organizará o pro-
cesso seletivo.  Além dessas 
vagas, será formado um ca-
dastro de reserva com mais 
500 oportunidades.

Os servidores da Vi-

gilância Ambiental têm 
um papel primordial no 
combate à dengue, mas 
também são responsáveis 
pelo controle de outras 
arboviroses, como a febre 
amarela. Já os agentes co-
munitários atuam como 
importante elo entre a 
comunidade e os profis-
sionais de saúde.  Atual-
mente, são 512 agentes de 
vigilância e 974 comunitá-
rios nos quadros da Secre-
taria de Saúde (SES).

ANÁLISE CURRICULAR 
E DOCUMENTAL

A seleção será feita me-
diante análise curricular e 

comprovação documen-
tal. Para concorrer, é ne-
cessário ter o ensino mé-
dio completo. O Instituto 
Brasileiro de Formação e 
Capacitação (IBFC) com-
põe a banca examinadora 
do concurso.

O edital deve sair em 
algumas semanas. A SES 
tem pressa em concluir a 
seleção. “São cargos que 
precisavam de reforço, e 
queremos terminar todo 
o certame em cerca de 
60 dias”, informa a sub-
secretária de Gestão de 
Pessoas, Silene Almeida. 
“Em seguida, já realizare-
mos a contratação”.

Saúde vai abrir seleção 
para 1,5 mil novos agentes

n Dimas Ferreira & equipe
entornosul01@gmail.com
manoeldimasferreira@gmail.com
(61) 9 8455-9669 (ZAP) 
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Municípios em Pauta

SANCLERLÂNDIA 
1ª Cidade de Goiás 
a Receber a ONU Migrações

Com intuito de atrair pessoas para 
atender a demanda de mão de obra, cria-
mos a campanha “DIGA SIM” para San-
clerlândia, e hoje recebemos a OIM “Orga-
nização Internacional para as Migrações”, 
que está desenvolvendo o projeto “OPOR-
TUNIDADES-INTEGRAÇÃO NO BRASIL” 
que visa impulsionar 
a integração econô-
mica de venezuelanos 
e migrantes de países 
vizinhos em situação 
de vulnerabilidade 
no Brasil. Somente 
no Ano de 2021, San-
clerlândia receberá 
300 Venezuelanos. O 
projeto é financiado 
pela agência dos es-
tados unidos para o 
desenvolvimento in-
ternacional e imple-
mentado em parceria 
com o setor público, 
setor privado, agên-
cias da ONU e organi-
zações da sociedade 
civil. Tudo isso é fruto de uma gestão de-
mocrática que valoriza a integridade do 
ser humano, dando-lhes possibilidades de 

evoluir juntos à cidade, pois o que temos 
de melhor em nossa cidade são cidadãos 
que aqui escolheram viver.”

SANTA BÁRBARA DE GOIÁS  
Prefeito Job Martins valoriza a educação

Valorizar a educação é uma 
das principais bandeiras do pre-
feito Job Martins de Deus, que 
visitou o SENAI - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial, para 
conhecer e entender melhor o 
mecanismo de funcionamento 
da instituição que traz programas 
de capacitação profissional que 
são viabilizados por meio das 
modalidades de aprendizagem, 
habilitação, qualificação, aper-
feiçoamento, técnico, superior e 
pós-graduação. Também presta 
serviço tecnológico de assessoria, consultoria, pesquisa aplicada, design, serviço labora-
torial, informação tecnológica. Muitos cursos são ministrados de forma presencial ou a 
distância. O prefeito foi acompanhado pelo Diretor da instituição Marcos Antônio e Eodecio 
assessor do deputado Charles Bento.

SANTA FÉ DE GOIÁS
Entrega de Cartões Vale Alimentação

A Secretária Municipal 
de Fazenda e Planejamen-
to Lívia Alves representan-
do o Prefeito Edimilson da 
Pontal juntamente com a 
Diretora do Colégio Esta-
dual Gabriel José de Mou-
ra Glessia D’ Alcântara, 
Secretária Municipal de 
Educação Elaine Souza, 
Dalva-mar Diretora do Ce-
mei Pastor Alonso Lira e 

Silva, Professora Helenilza 
Coordenadora Regional 
de Educação de Jussara e 
Viviane Moisés Assessora 
Financeira da CRE de Jus-
sara Realizaram a entrega 
dos Cartões Vale Alimen-
tação da rede estadual de 
ensino para os pais dos 
alunos matriculados no 
Colégio Estadual Gabriel 
José de Moura.

SANTA HELENA DE GOIÁS 
Inaugurada Escola de Costura Industrial

Com a presença do Po-
der Executivo e Legislativo 
do Município, Secretários, 
Representantes do Senai, 
Hélio Ferreira, Maksione 
Mendes, Amanda Virgínia 
e Instrutora Letícia Leão, 
iniciaram-se as ativida-
des da Escola de Costura 
Industrial do Polo de Con-
fecções do município. Por 
meio disso, só aumenta no 
nosso munícipio as oportu-
nidades de profissionaliza-
ção, trazendo dignidade e 

empregos, e maior geração 
de rendas. O curso tem du-

ração de 25 dias, com três 
turnos e 20 alunos cada.

Fotos: divulgação

 Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Agentes comunitários de saúde e de vigilância ambiental estão entre os profissionais a 
serem contratados
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

área de 24782,57m², devida-
mente descrita e caracterizada 
na matrícula 42.525; deposi-
tou nesta serventia os documen-
tos necessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 
para registro de um DESMEM-
BRAMENTO do imóvel denomi-
nado Lote 01-B da quadra 39, 
situado no loteamento denomi-
nado JARDIM SANTA LÚCIA, 
nesta cidade, com a área de 
24782,57m². Confrontando pela 
Frente com a Avenida Viçosa, 
com 171,274 metros, mais um 
chanfro de 7,52 metros, pelo 
fundo com a Rua Pindaíba + um 

chanfro + um chanfro de 6,59 
metros, com 188,984 metros, 
pelo lado direito com o lote 01-
A, com 134,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com a Rua Eu-
calipto, com 125,160 metros, 
que será desmembrado em 35 
(trinta e cinco) lotes meno-
res, e uma área maior que 
serão denominados: lotes 01 a 
35, e Lote 01-B, do Lote 01-B 
da quadra 39 do loteamento 
JARDIM SANTA LUCIA, neste 
município”, conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem 
parte integrante do Decreto de 
Aprovação do Parcelamento nº 
2342/2021. Para que chegue ao 

conhecimento de todos, expe-
diu-se este edital que será publi-
cado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da cita-
da Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MUNI-
CIPIO DE ÁGUAS LIN-
DAS DE GOIÁS, CNPJ- 
01.616.520/0001-96,  na 

qualidade de proprietária 
de Lote 01-B da quadra 
39, situado no loteamen-
to denominado JARDIM 
SANTA LÚCIA,com a 

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

de 61.676,57m², devidamente 
descrita e caracterizada na ma-
trícula 39208; depositou nesta 
serventia os documentos ne-
cessários exigidos pelo artigo 
18 da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRA-
MENTO do imóvel denominado 
A.P.M. 1, situado no loteamen-
to denominado JARDIM DA 
BARRAGEM VI, nesta cidade, 
com a área de 61676,57 me-
tros quadrados. Confrontan-
do pela Frente com o Rua  
1, com 263,38 metros, pelo 
fundo com a Rua 26, A.P.M. 
1B e Via de Acesso, com 

127,80 metros+ 75,00 me-
tros + 127,86 metros, pelo 
lado direito com a Rua 25, 
com 184,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com Via de 
Acesso, com 156,33 metros, 
que será desmembrado em 35 
(trinta e cinco) lotes meno-
res, e uma área maior que 
serão denominados: lotes 01 a 
35 da APM 01, do loteamento 
JARDIM DA BARRAGEM VI, 
neste município, e APM 01-C, 
do loteamento JARDIM DA 
BARRAGEM VI, neste muni-
cípio”, conforme planta e me-
morial descritivo, que fazem 
parte integrante do Decreto de 

Aprovação do Parcelamento nº 
2342/2021. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expe-
diu-se este edital que será publi-
cado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da cita-
da Lei Federal n. 6.766.

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MUNI-
CIPIO DE ÁGUAS LIN-
DAS DE GOIÁS, CNPJ- 
01.616.520/0001-96,  na 

qualidade de proprietária 
de A.P.M. 1, situado no 
loteamento denomina-
do JARDIM DA BAR-
RAGEM VI,com a área 

LOTEAMENTO CENTRO, CNPJ 14.038.705/0001-02
torna p blico que recebeu da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente de guas Lindas de Goiás – GO, a
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PRORROGADA do
processo 2017024217 para Loteamento Centro, na BR
070, Km 14,02 a esquerda, zona urbana, guas
Lindas de Goiás - GO

PROJETO S TIO SOLO SAGRADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ
14.038.705/0001-02 torna p blico que recebeu da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de guas
Lindas de Goiás – GO, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO
PRORROGADA do processo 2017021148, na BR 070,
Km 14,02 a esquerda, zona urbana, guas Lindas de
Goiás - GO.

LOTEAMENTO CENTRO, CNPJ 14.038.705/0001-02
torna p blico que recebeu da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente de guas Lindas de Goiás – GO, a
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PRORROGADA do
processo 2017021148 para Loteamento Centro, na BR
070, Km 14,02 a esquerda, zona urbana, guas
Lindas de Goiás - GO.

PROJETO S TIO SOLO SAGRADO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ
14.038.705/0001-02 torna p blico que recebeu da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de guas
Lindas de Goiás – GO, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO
PRORROGADA do processo 2017024217, na BR
070, Km 14,02 a esquerda, zona urbana, guas
Lindas de Goiás - GO.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, o requerimento pelo qual JADSON
MORAES QUEIROZ COSTA, brasileiro, assistente
administrativo, portador da CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) n° 04179822038- DETRAN/DF expedida em
17/07/2019, onde consta a CI RG n° 2.579.137 – SSP/DF e o
CPF/MF n° 017.944.781-59, e sua mulher JOSILENE ALVES
QUEIROZ, Brasileira, recepcionista, portadora da CNH
(Carteira Nacional de Habilitação) n° 06004537568-
DETRAN/DF expedida em 18/07/2019, onde consta a CI RG n°
2.889.134 – SSP/DF e o CPF/MF n° 035.392.341-95; casados
entre si sob o regime da comunhão parcial de bens em
27/07/2015, na vigência da Lei n° 6.515/77, residentes e
domiciliados na QR 405, Conjunto 27, Lote 17, Samambaia,
Brasília-DF, solicitou o reconhecimento do direito de
propriedade através da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(EXTRAORDINÁRIO) previsto no artigo 1.238 do Código Civil),
nos termos do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, da Fazenda
FACÃO MACACO DE BAIXO– Cocalzinho de Goiás, deste
município, com a área total de 27,00,00 hectares; registrada
sob Matrícula 3.242 do CRI Da Comarca de Corumbá de
Goiás-GO, de propriedade dos Srs. EZINHO DA TRINDADE
FERREIRA, Brasileiro, solteiro, incapaz, residente na Faz.
Macacos de Baixo, deste município; adquiridos através de: A
referida posse tem origem documental em 29/11/2002 através
de Contrato Particular de Cessão de Direitos. O referido
documento possui como vendedores JUAREZ JOSÉ GOMES
casado com APARECIDA MACEDO DO PRADO GOMES e
como cessionários compradores ADEMILSON ALVES
MOREIRA e sua esposa ILZA GLADYS MARTINS COSTA
advindo de direitos hereditários deixados por ELZA
DISCACIATE GOMES. Objeto da matricula n° 3.242, títulos de
aquisição: 08-2395, R.09-2395 fls. 64 do livro 2-K, R.11-25732
fls. 82, Livro 2-K, conforme Certidão de Matrícula. Tendo como
proprietário EZINHO DA TRINDADE FERREIRA, que possui o
paradeiro desconhecido. Os requerentes por sua vez
adquiriram o imóvel objeto deste requerimento através de
aquisição de compra dos Direitos Possessórios através do
senhor JOÃO QUEIROZ COSTA e sua esposa MARIA DOS
DORES MORAES COSTA, conforme instrumento particular de
cessão de direitos possessórios datado em 28/09/2020. Assim
sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e
titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao
pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de
Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15
(quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de
que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, sendo
reconhecida a Usucapião Extrajudicial com o competente
registro conforme determina a Lei 6.015/2017. Cocalzinho de
Goiás, 07 de juçho de 2021. A Escrevente Érica Elvis
Damaceno Chaves Rezende. Selo eletrônico nº
00362107024656509640004 Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

Érica Elvis Damaceno Chaves Rezende,
Escrevente do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cocalzinho de Goiás-Goiás na
forma da lei etc...

 
JUNQUEIRA  MINERADORA  EIRELI,  CNPJ:  39.696.928/0001-98,
torna público que requereu da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
e  Desenvolvimento  –  SEMAD,  a  Licença  de  Instalação  (LI)  e
Funcionamento (LF) para Extração de Areia no Leito do Rio do Peixe e
Areia de Sequeiro, situado na Fazenda Boa Esperança, zona rural,
município de Rialma e Santa Isabel-GO.
 

 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA e SOUZA DE OLIVEIRA LTDA,  CNPJ:
05.398.552/0001-13,  torna  público  que  requereu  da  Secretaria
Estadual  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  –  SEMAD,  a
Renovação da Licença de Funcionamento (LF) para Extração de Areia
e Cascalho,situado na Fazenda 3 Pontas - Leito do Rio Crixás Açu,
zona rural, município de Crixás-GO.
 

A  EMPRESA  ARAUJO  E  SILVA  TATUAGENS  LTDA. ,  CNPJ
27.925.425/0001-68,  TORNA  PÚBLICO  QUE  RECEBEU  DA  AGÊNCIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA, A LICENÇA AMBIENTAL FÁCIL,
COM  VALIDADE  DE  12/07/2025,  PARA  ATIVIDADE  96.09-2-06  -
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING, SITO NA AV. 85,
1305,  QUDRA 62,  LOTE 16,  SETOR MARISTA EM GOIÂNIA-GO, CEP:
74.160-010.
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Mercado e Marketing
TERÇA GASTRONÔMICA - Terça Gastronômica Flamboyant está com uma nova cartela de descontos. Nesta 
edição, 21 restaurantes trazem ofertas exclusivas para às terças-feiras e no horário de funcionamento do shopping, 
até 31 de agosto de 2021. Para aproveitar basta apresentar o cupom de desconto da opção escolhida, disponível 
em formato 100% digital no hotsite da promoção ( www.flamboyant.com.br HYPERLINK “http://www.flamboyant.
com.br/tercagastronomica”/tercagastronomica). Durante as terças, o Instagram do @flamboyantshopping exibe 
todas as ofertas e informações e ainda está disponível pelo aplicativo do Flamboyant Shopping, que também 
dispõe de outros atrativos como o pagamento do estacionamento.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Vinícola Aurora recebe 16 novas condecorações
ESPUMANTE DE R$ 34,90 É O MAIS PREMIADO- 
A Vinícola Aurora conquistou 16 novas distinções, 
sendo nove medalhas para sete rótulos diferentes em 
concursos na França, Inglaterra e Espanha e outras 
sete pontuações acima de 80 no Guia Descorchados, 
entre vinhos e espumantes, principal guia de vinhos 
do mundo, da América do Sul. Das 16 honrarias do 
semestre, 10 títulos foram para os espumantes, sendo 
o Aurora Brut Branco, de apenas R$ 34,90, o mais 
premiado, o que comprova que rótulos com preços 
acessíveis são bem elaborados e que para degustar 
ótimos produtos não é preciso gastar muito e que 
para cada garrafa é uma experiência única. O rótulo 
foi destaque nos franceses no Challenge International 
du Vin (medalha de Ouro), do Chardonnay du 
Monde (Prata), além de obter o bronze no inglês 
International Wine Challenge. O trio se soma a outras 
100 distinções já conquistadas pelo espumante 
Aurora Brut Branco, elaborado pelo método charmat, 
produzido com uvas Chardonnay, que combina com 
antepastos com molhos untuosos, canapés, risotos 
de frutos do mar e peixes. Há cerca de 20 anos a 
empresa mantém o título de mais premiada do País, 
com 740 medalhas em disputadas chanceladas pela 
Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

Promoção de 
Bretas paga 
as contas de 
consumidor por 
seis meses
BOLETOS EM 
DIA- Para ajudar 
os consumidores 
a quitar as dívidas 
de casa, o Bretas 
lança a promoção 
“Boletos em dia, 
vales-compras todo 
dia”. A campanha 
segue até  31 de 
julho e sorteará um 
cliente por dia para 
ter seis meses de 
boletos pagos. Serão 
24 consumidores 
que vão receber R$ 
500 por mês para 
ajudar a pagar as 
contas. Ao todo, R$ 3 mil para ajudar a colocar os boletos em dia. Além disso, outros 1.500 clientes ganharão vales-
compras de até R$ 500 na roleta premiada do App Bretas. Para participar, o cliente Bretas de Goiás ou Minas Gerais 
deve baixar o App e se cadastrar. A cada R$ 60 em compras, com no mínimo um produto da marca parceira, basta 
o consumidor informar o CPF no caixa para ganhar um número da sorte e participar do sorteio de seis meses de 
boletos pagos. Os clientes também podem girar a roleta premiada do aplicativo Bretas uma vez por dia e saber, na 
hora, se foi premiado com prêmios menores, vales-compras que vão de R$ 20 a R$ 500.

Fotos: Divulgação/Ilustração

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

João sugere que Dan-
dara fique com René. 
Jeff pergunta sobre a 
saúde de Lucrécia para 
Jade. Bianca diz que 
João deve conquistar 
Vicky. Jade fica encan-
tada com o local a que 
Cobra quer levá-la. Duca 
e Bianca fazem as pazes. 
Joaquina atira na praça a 

luva de Alan com o pen-
drive contendo o dossiê 
sobre a Khan. Duca e 
Karina treinam na aca-
demia. Jeff visita Lucré-
cia, e Jade fica furiosa. 
Duca conta para Karina 
o que Bianca armou com 
João. Bianca e Pedro se 
alarmam ao ver Karina 
falar com Vicki e João. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Rodrigo diz para Júlia 
que irá à feira de ciências. 
Júlia explica seu projeto, 
na feira de ciências, para 
Manuela, Gabriel, Ana, 
Lúcio e Rodrigo. Suzana vê 
fotos suas tiradas por Re-
nato. Júlia tenta descobrir 
com Manuela por que ela 
não vai ao casamento de 
Ana. O advogado fala para 
Lourenço que existe uma 

chance de que ele fique 
com Tiago. Jonas exige 
que o reitor da faculdade 
demita seu irmão. Nanda 
se surpreende ao encontrar 
um bilhete de despedida de 
Francisco. Nanda procura 
Francisco na casa de Au-
gusto e os dois discutem. 
Rodrigo explica como 
Francisco deve lidar com 
sua irmã.

Capítulo não divulgado.

Gênesis
Jacó se abre com Lia. 

Malaki pede informações 
sobre Harã. Akia e Maa-
late se beijam às es-
condidas. Malaki e seus 
homens chegam em 
Harã. Labão descobre 
que Lia ama Jacó. Mal-
aki ordena o início de um 
ataque. Ele leva Bila. Yarin 

se assusta com a atitude 
ousada de Bila. Jacó nota 
a diferença entre Lia e 
Raquel. Beno desmas-
cara Raquel. Labão se 
decepciona com Raquel, 
mas pede segredo a Sal-
ma. Jasper castiga Bila. 
Jacó diz que fará uma 
proposta a Labão. 

Império
José Alfredo se enfu-

rece com Maria Marta. 
Cora obriga Jairo a levar 
Fernando para longe de 
sua casa. Du afirma a 
João Lucas que seu pai 
possui negócios ilícitos. 
Robertão vai atrás de Éri-
ka na casa de Téo. Téo 
não acredita em Maurílio. 
Cardoso e Reginaldo ad-
miram os pedaços do 
diamante cor-de-rosa. 
Amanda liga para Cláudio 
para falar sobre Leonardo 
e Beatriz pensa em pro-
curá-lo. Os funcionários 
do restaurante fazem uma 
surpresa para Vicente. 
Jairo atira o carro de Fer-
nando de uma ribancei-
ra. José Alfredo e Maria 
Marta selam uma aliança. 
Naná e Antônio se interes-

sam um pelo outro e Xana 
sente ciúmes. Maurílio 
entrega os documentos 
que provam sua história 
para Téo. Tuane e Elivaldo 
flagram Jairo ameaçan-
do Cora. Enrico vai ao 
restaurante de Vicente. 
Reginaldo leva José Alfre-
do até sua casa. Cristina 
recebe uma notícia ruim 
sobre Fernando. Érika diz 
a Danielle que não tem 
como ajudá-la. Jairo che-
ga à casa de Cora com o 
diamante e exige que ela 
cumpra a parte no acordo 
que fez com ele. Carmem 
mostra as cópias de to-
dos os documentos que 
Cláudio tinha em comum 
com Leonardo e Merival se 
preocupa. Jairo descobre 
o endereço de Cardoso. 

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

A professora pergunta para o Jorge:
– Onde fica a América?

E o Jorge responde apontando 
   no mapa.
     A professora então pergunta para o Pedrinho:
– Quem descobriu a América?
E Pedrinho responde:
– Foi o Jorge, professora!
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Curiosidades sobre o coração

• É um ÓRGÃO musculoso responsável 
por impulsionar o SANGUE por todo 
o CORPO;

• PESA entre 250 e 400 GRAMAS;

• Tem aproximadamente o TAMANHO 
um pouco maior do que um PUNHO 
de homem adulto FECHADO;

• Em um ADULTO em REPOUSO, bate 
cerca de 70 a 85 vezes por MINUTO 
e, durante um exercício FÍSICO, pode 
chegar a 140 batimentos por minuto;

• BOMBEIA, aproximadamente, 7500 
LITROS de sangue por dia;

• É composto por quatro CÂMARAS: 
átrio esquerdo e ÁTRIO direito (supe-
riores) e VENTRÍCULO esquerdo e 
ventrículo direito (inferiores);

• O nó SINUSAL é responsável pelo estí-
mulo ELÉTRICO que faz o CORAÇÃO 
bater, funcionando como uma ESPÉ-
CIE de marca-passo NATURAL.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Estranha criatura 
é o homem, não 

pede para nascer, 
não sabe como viver 
e não quer morrer.

É essencial tomar 
as decisões certas 
para obter resulta-
dos financeiros. Um 

passo importante é conectar-
-se aos seus valores e assu-
mir uma postura altruísta. O 
ingresso do Sol em Peixes vai 
promover autoconhecimento e 
iluminar a sua espiritualidade.

Ficam em desta-
que as decisões 
financeiras e a ava-
liação das relações 

afetivas. Para tudo melhorar, 
é preciso entender o seu mo-
mento. Busque promover os 
projetos com leveza. O ingresso 
do Sol em Peixes vai iluminar os 
seus projetos e as suas ideias.

Em silêncio e com 
uma postura re-
siliente, você vai 

conseguir tomar as decisões 
certas para conduzir a sua 
filosofia de vida. Você está 
transitando um ciclo mais 
emocional e espiritual. O in-
gresso do Sol em Peixes vai 
iluminar a carreira e as metas.

É um dia impor-
tante para fazer 
escolhas melho-

res envolvendo amizades e 
projetos. O desapego é muito 
bem-vindo! A fé e a autocon-
fiança vêm da conexão com 
novos valores. O ingresso do 
Sol em Peixes vai iluminar a 
sua filosofia de vida.

A flexibilidade 
para lidar com 
pessoas e opi-

niões diferentes vai ajudá-lo a 
fazer escolhas melhores para 
o futuro. É preciso promover 
a autocura e o perdão. O in-
gresso do Sol em Peixes vai 
iluminar os movimentos rela-
cionados a bens materiais.

É preciso vencer 
os questiona-
mentos, porque 

eles desestruturam a sua for-
ma de trabalhar e produzir. É 
preciso superar os conflitos 
para fazer escolhas melho-
res. O ingresso do Sol em 
Peixes vai iluminar o relacio-
namento amoroso.

Os sentimentos 
por uma pessoa 
ficam em des-

taque e pedem habilidades 
emocionais para tomar uma 
decisão afetiva. É preciso 
entender o momento e de-
senvolver a autoestima. O in-
gresso do Sol em Peixes vai 
iluminar o trabalho e a rotina.

O céu pede sabe-
doria no relacio-
namento afetivo. 

Existem desafios que devem 
ser superados a dois. Bus-
que conectar-se às necessi-
dades de carinho para uma 
boa tomada de decisão. O 
ingresso do Sol em Peixes 
vai iluminar os afetos.

Tenha atenção 
com as rivalidades 
e a competição no 

ambiente de trabalho ou na 
estrutura de sua rotina. É pre-
ciso levar em consideração o 
todo. A conexão em família 
é necessária. O ingresso do 
Sol em Peixes vai iluminar as 
relações familiares.

É um bom dia 
para fazer esco-
lhas melhores no 

campo financeiro, porque o 
autovalor está sendo testa-
do. O ingresso do Sol em 
Peixes vai iluminar as rela-
ções de convivência. Falar 
sobre os sentimentos é es-
sencial para curar.

Tenha atenção com 
rivalidades e desa-
fetos. O céu pede 
sabedoria para in-

teragir com os sentimentos e 
as expectativas com pessoas 
próximas. Aproveite para fa-
zer escolhas melhores. O in-
gresso do Sol em Peixes vai 
iluminar os ganhos materiais.

Os sentimentos 
tendem a ser repri-
midos e será impor-

tante expressar o que espera 
das pessoas à sua volta. Você 
está em condições de promo-
ver curas e de ressignificá-las. 
O ingresso do Sol em seu sig-
no ilumina os seus caminhos 
e gera novas possibilidades.

Caolvin e Haroldo


