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Goiás supera países como Estados 
Unidos em resolução de homicídios

Gustavo Mendanha defende novo projeto 
de desenvolvimento para Goiás
em encontros com Meirelles e vereadores por Goiânia
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634 cursos 
Prefeitura de Goiânia 

oferece 634 vagas em 
cursos de capacitação 
profissional para a popu-
lação goianiense. 

Benefícios
Os alunos receberão 

material didático, vale-
-transporte de da e volta, 
lanche durante todo o 
período da capacitação 
e certificado.

100%
As aulas presenciais 

voltam a ser obrigatórias 
na rede pública e privada 
do estado de São Paulo a 
partir da próxima segun-
da-feira, 18. 

Sampa
Segundo gestão es-

tadual, só poderão ficar 
em casa estudantes que 
apresentarem justificati-
va médica. 

Educacional
Em breve, Goiás deve 

voltar ao regime 100% pre-
sencial na rede da educação. 

Turísticas 
Pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) aponta 
crescimento de 115,5% em 
julho deste no nas ativida-
des turísticas de Goiás. 

Pesquisa
A pesquisa feita é em 

comparação com o mes-
mo período do ano pas-
sado. Os dados mostram 
ainda expansão no país 
de 83%. 

Orçamentária 
Governo estadual fi-

xou despesa no valor da 
receita de R$ 39,3 bilhões 
na Lei Orçamentária Anu-
al de 2022. 

Edital
Em andamento, es-

tudo para medir o dé-
ficit de servidores na 
Prefeitura de Goiânia 
para preparar concurso 
público municipal. 

Concurso
Os novos editais devem 

ser publicados para as áre-
as da Saúde, Educação e 
Segurança Pública. 

Vagas
Estado de Goiás tam-

bém confirma que deve 
realizar pelo menos oito 
concursos públicos em 
2022, com 2031 vagas.

Polícia investiga 
danos ambientais no Araguaia 

Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para in-
vestigar o nível e as causas dos danos ambientais verifica-
dos em afluentes do Rio Araguaia no estado. Especialistas 
da área ambiental denunciam a seca de 20 córregos que 
desembocam no Araguaia e o enfraquecimento severo 
de outros. Alguns afluentes como o ribeirão Água Limpa, 
em Britânia (GO), chegaram ao ponto de receber água do 
Rio Araguaia ao invés de mandar, como seria o esperado.

Sessão especial lembra 
Dia de Luta da Pessoa com Deficiência

Plenário do Senado promove, amanhã, às 10h, ses-
são especial em homenagem ao Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência. A homenagem atende a um 
requerimento do senador Izalci Lucas (PSDB-DF). O 
parlamentar justificou que o objetivo é conscientizar a 
sociedade sobre a importância do desenvolvimento de 
meios de inclusão das pessoas com deficiência.

Eu tenho o maior medo 
desse negócio de ser 
normal”. John Lennon

Deputado quer dobrar valor de veículo isento 
de impostos para PCDs

Deputado estadual Charles Bento (PRTB), de azul, 
quer dobrar valor de veículo isento de impostos para 
pessoas com deficiência (PCD). O projeto 7525/2 está 
em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás 
(Alego), cujo propósito é conceder isenção do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e 
do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) aos 
veículos de valor até R$ 140 mil para Pessoas com Ne-
cessidades Especiais (PNE).

Bento comenta que por mais de uma década o teto 
para isenção dos impostos nos carros para PNE é de R$ 
70 mil. “Na época, com o valor definido, era possível 
adquirir um veículo médio bem equipado”. 

O deputado diz ainda que com a inflação e o au-
mento dos preços de carro zero-quilômetro limitou as 
alternativas, e que o valor fixado de R$ 70 mil elimina a 
possibilidade de clientes PNE ou familiares adquirirem 
um veículo dentro das características mínimas para 
atender suas necessidades.

Segundo ele, aprovação da proposta reafirma o 
direito de ir e vir da pessoa com deficiência, conforme 
será adequada a legislação estadual com a lei federal 
nº 14.183/2021. A proposta está na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação, sob relatoria do deputado 
Rubens Marques (Pros).

Jogadas rápidas 

n Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 
dos Deputados aprovou projeto que prevê a possibilidade 
de vacinação domiciliar no caso de pessoas com mais de 
60 anos com dificuldades de locomoção. 
n Arthur Lira (PP-AL) diz que Petrobras parou de investir 
para distribuir dividendos a acionistas. 
n Ex-governador de Goiás e deputado federal Alcides 
Rodrigues (Patriota) teve sua fazendo invadida por seis 
homens armados, em Santo Antônio da Barra, na região 
sudoeste de Goiás. 
n Alexsandro Silva Faria, o Sandro do Sindicato, vereador 
de Duque de Caxias pelo Solidariedade, foi morto a tiros 
de fuzil na manhã de ontem.
n Sandro foi o terceiro vereador assassinado na cidade 
em pouco mais de seis meses.
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ITÁTILA MOURA - No jornal 
da Gazeta edição do almo-
ço, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
o Analista Político Den-
nys Serrano. Na ocasião, o 

analista falou sobre a cria-
ção de verba de gabinete 
na Câmara de vereadores. 
Conversou também com 
o advogado Agnaldo Bas-
tos. Ocasião O advogado 

falou sobre os concursos 
públicos em 2022 divulga-
dos pelo governo de Goiás. 
Para assistir estas entrevis-
tas, acesse o portal no You-
Tube Gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

No jornal da 
Gazeta edição 
do almoço des-
ta terça-feira, 12, 
o apresentador 
Thiago Mendes 
conversou com a 
Psicopedagoga, 
Elaine Vila Verde. 
Na ocasião, Elai-
ne falou sobre o 
dia das crianças, 
a importância 
das brincadeiras 
e da presença 
dos pais. Thiago 
conversou tam-
bém com a pro-
fessora Manu 
Jacob que falou 
sobre a pobreza 
menstrual. Para 
assistir estas en-
trevistas, acesse 
o portal no You-
Tube gazetaplay
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Ministro do STJ solta 
mãe que furtou R$ 21 
em miojo, coca e suco

Com base no princí-
pio da insignificância, o 
ministro do STJ Joel Ilan 
Paciornik revogou a pri-
são de uma mulher de-
sempregada que mora 
nas ruas de São Paulo há 
mais de dez anos e furtou 
alimentos de um merca-
do, avaliados em R$ 21,69. 
Para o relator, a lesão ín-
fima ao bem jurídico e o 
estado de necessidade da 
mulher não justificam o 
prosseguimento do in-
quérito policial. A mora-
dora de rua foi presa em 
flagrante após furtar dois 
pacotes de macarrão ins-
tantâneo, dois refrigeran-
tes e um refresco em pó. 
Ao converter a prisão em 
preventiva, a magistrada 
considerou que, como a 
acusada já havia cometido 
outros crimes, a reincidên-
cia impediria a aplicação 
do princípio da insignifi-
cância. MIGALHAS

Covid deixou órfãs ao menos 12 mil 
crianças com até seis anos no país

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Levantamento foi feito a partir do cruzamento de 
registros de nascimentos e óbitos em cartórios

Ao menos 12.211 
crianças de até seis anos 
de idade no Brasil ficaram 
órfãs de um dos pais víti-
mas da covid-19 entre 16 
de março de 2020 e 24 de 
setembro deste ano. Os 
dados foram levantados 
com base no cruzamento 
de registros de nascimento 
e óbito nos 7.645 cartórios 
de registro civil do país.

Desde 2015, as unida-
des passaram a emitir o 
CPF das crianças direta-
mente nas certidões de 
nascimento em todo o ter-
ritório nacional, situação 
que permitiu o cruzamen-
to de dados.

Os números foram ob-
tidos pela Arpen-Brasil - 
Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais, entidade que re-
presenta os Cartórios de 
Registro Civil do Brasil e ad-
ministra o Portal da Trans-
parência. De acordo com 
a pesquisa, 223 pais falece-
ram antes do nascimento 
de seus filhos, enquanto 64 
crianças, até a idade de seis 
anos, perderam pai e mãe 
vítimas da covid-19.

“A base de dados dos 
Cartórios tem auxiliado 
constantemente os Po-
deres Públicos, os labo-
ratórios e os institutos de 
pesquisas a dimensionar 
o tamanho da covid-19 
em nosso país e o fato de 
termos esta parceria com 
a Receita Federal para a 
emissão do CPF na certi-
dão de nascimento dos re-
cém-nascidos nos permi-
tiu chegar a este número 
parcial, mas já impactan-
te”, explica Gustavo Rena-
to Fiscarelli, presidente da 
Arpen-Brasil.

Segundo os dados le-
vantados, 25,6% das crian-
ças de até seis anos que 
perderam um dos pais na 
pandemia não tinham 
completado um ano. Já 
18,2% tinham um ano de 
idade, 18,2% dois anos de 
idade, 14,5% três anos, 
11,4% 4 anos, 7,8% 5 anos 
e 2,5% 6 anos. São Paulo, 
Goiás, Rio de Janeiro, Cea-
rá e Paraná foram os Esta-
dos que mais registraram 
óbitos de pais com filhos 
nesta idade.

MIGALHAS

&&

Divulgação

ESTUDO NACIONAL

VÁRIOS SETORES

DA REDAÇÃO - Goiás supera 
países como Estados Uni-
dos na resolução global de 
homicídios. É o que mostra 
um estudo da Comissão de 
Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado 
da Câmara dos Deputados, 
com apoio da Associação 
dos Delegados de Polícia do 
Brasil, publicado neste mês 
de outubro, no qual o índice 
de êxito ficou em 66,28% de 
2018 a 2020.

A marca é ainda maior 
na Delegacia Estadual de In-
vestigações de Homicídios 
(DIH), conforme levanta-
mento paralelo da Polícia 
Civil do Estado de Goiás, 
que aponta a resolução de 
90% dos casos, no período 
de 2020 a 2021 - superior à 
de países que são referên-
cia mundial, como Estados 
Unidos (66%), Alemanha 
(88%) e Canadá (75%).

Ainda segundo a pes-
quisa feita pela unidade es-
pecializada, o número de 
prisões aumentou 123%. 
Em Goiânia, houve queda 

de 35% no número de homi-
cídios e aumento de 252% 
na resolução de casos.

O levantamento nacio-
nal traz índices inéditos de 
resolutividade na elucida-
ção de inquéritos policiais 
no Brasil, tanto pelas Polí-
cias Civis dos estados quan-
to pela Polícia Federal. Rea-
lizado em todos os Estados e 
no Distrito Federal, o estudo 
revelou que a elucidação de 
inquéritos tem média na-
cional de 67,61%. Em casos 
de violência doméstica, o 
indicador sobe para 80%.

O combate à impunida-
de é uma das frentes de tra-
balho da atual gestão do Go-
verno de Goiás. “Onde tiver 
Estado de Goiás vai existir a 

mão forte do governo para 
combater a criminalidade”, 
disse o governador Ronal-
do Caiado, ao reconhecer o 
empenho da polícia goiana. 
“Estamos mostrando para 
o país que, em Goiás, a tese 
de que ‘não vai dar em nada’ 
caiu por terra”, complemen-
tou.

Caiado enfatizou que 
Goiás possui a melhor se-
gurança pública do país e 
destacou a eficiência do 
trabalho desempenhado 
de forma integrada no Es-
tado. “Tudo isso é mérito 
dos nossos policiais que se 
empenharam em criar uma 
cultura de integração entre 
as forças”, disse. “O meu re-
conhecimento de gratidão, 
de eterna certeza de que nós 
vamos chegar ao final do 
nosso governo com resul-
tados em que o cidadão vai 
poder viver com total tran-
quilidade”, complementou.

Para o secretário de Se-
gurança Pública de Goiás, 
Rodney Miranda, o alto ín-
dice de elucidação de inqué-
ritos policiais está sendo um 
dos pilares de sustentação 
das quedas consecutivas 
nos indicadores de crimina-
lidade apresentadas desde o 
início da gestão. 

COM INFORMAÇÕES 
DA SECOM/GO

Goiás supera países 
como Estados Unidos 
em resolução de homicídios

Empresas canadenses estão 
oferecendo incentivos para suprir 
falta de mão de obra qualificada

Delegacia Estadual 
de Investigações 
de Homicídios 
soluciona 90% 
dos casos entre 
2020 e 2021

GOIÂNIA

Dia D da Campanha Outubro 
Rosa terá arrecadação de cabelos 
para Banco de Perucas

Durante este mês 
a Prefeitura de Goiânia 
celebra o Outubro Rosa, 
dedicado à prevenção e 
autocuidado de mulheres 
sobre o câncer de mama. 
Entre as ações, está a ini-
ciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Políticas para 
as Mulheres (SMPM), em 
parceria com o Grupo 
Vencendo o Câncer e o 
Araguaia Shopping, que 
promove nesta sexta-
-feira (15/10), às 10h, a 
solenidade do Dia D da 
campanha. A ação da Se-
cretaria da Mulher inte-
gra o programa “Goiânia 
Sempre Rosa”, idealiza-
do pela primeira-dama 
Thelma Cruz e lançado 
pela Prefeitura de Goiâ-
nia neste mês de outu-
bro, mas que seguirá com 
ações de conhecimento e 
prevenção do câncer de 
mama ao longo do ano.

 A ação intitulada “Um 
Toque de Coragem” será 
realizada na Praça Central 
(Piso 1) do Araguaia Sho-
pping com a presença da 
primeira-dama, Thelma 
Cruz, e da secretária mu-
nicipal de Políticas para as 

Mulheres, Tatiana Lemos, 
entre outras autoridades.

No ato, as mulhe-
res que posaram para a 
mostra fotográfica serão 
homenageadas. Desde o 
dia 1° de outubro, o sho-
pping abriga uma mos-
tra de fotografias sobre 
a luta e a coragem de 14 
mulheres em tratamen-
to de câncer de mama 
para lembrar a impor-
tância do autocuidado 
como forma preventiva 
da doença. As imagens 
feitas pelo fotógrafo Da-
nilo Facchini seguem em 
exposição no Espaço de 
Convivência do Araguaia 
Shopping (Piso 2), até o 

dia 31 de outubro.
Ainda dentro da pro-

gramação, haverá a ar-
recadação de cabelos 
para o Banco de Perucas. 
Profissionais dos salões 
Spaço Dellas e Beleza e 
Estética estarão, das 8h30 
às 20h30, neste dia no 
shopping para receber 
as doações de cabelos já 
cortados e também para 
fazer o corte do cabelo 
das pessoas que, num ato 
de amor, desejarem parti-
cipar da iniciativa com a 
doação. Os cabelos arre-
cadados serão destinados 
ao Hospital Araújo Jorge e 
ao Cebrom.

ROBERTA AMORELLI

Com os problemas ad-
vindos da pandemia da 
Covid-19, faltam profis-
sionais qualificadas para 
preencherem as vagas de 
trabalho disponíveis no 
Canadá em 2021. As em-
presas canadenses estão 
sendo pressionadas a en-
contrar trabalhadores, já 
que a escassez de mão de 
obra continua paralisando 
alguns setores da econo-
mia. O alerta é de Patrícia 
Martins Pereira, consultora 
jurídica internacional no 
Canadá, que afirma que 
não só os grandes negó-
cios mas também os pe-
quenos estão em busca de 
funcionários, o que pode 
ser interessante para quem 
deseja imigrar para o País 
da América do Norte.

Com a falta de trabalha-
dores, Patrícia, que atua no 
escritório Brazil Legal Help 
e vive no Canadá há vários 
anos, os empregadores es-
tão oferecendo ainda mais 
incentivos para atrair traba-

lhadores qualificados como: 
salários mais altos, bônus e 
horários flexíveis.

FALTA DE MÃO DE OBRA 
QUALIFICADA

Patrícia cita uma pes-
quisa publicada pelo Ban-
co de Desenvolvimento 
de Negócios do Canadá 
(BDC), que aponta que 
64% das empresas cana-
denses afirmam que a es-
cassez de mão de obra tem 
limitado o crescimento 
dos negócios. E, de acordo 
com a Statistics Canada, 
haviam 731.900 vagas de 
trabalho País a partir do se-
gundo semestre deste ano. 
“Os dados revelam que es-
sas vagas podem ser vistas 
em todas as províncias, 
com os maiores aumen-
tos em Quebec, Ontário 
e BC”, frisa a especialista, 
afirmando que a Deloitte 
Canadá informa que 30,3% 
das empresas canadenses 
estão relatando escassez 
de mão de obra.

HOSPITALIDADE 
E SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO

Segundo Patrícia, os se-
tores de hospitalidade e ser-
viços de alimentação foram 
alguns dos mais atingidos 
pela pandemia. A Deloitte 
Canadá prevê que a escas-
sez de mão de obra enfren-
tada por esses setores não 
acabará tão cedo. De acordo 
com dados do Statistics Ca-
nada, o número de vagas 
de emprego em hotelaria 
e serviços de alimentação 
aumentou 11.600 do segun-
do trimestre de 2019 para 
89.100 no segundo trimes-
tre de 2021, atingindo um 
recorde histórico. A agência 
acrescentou que os aten-
dentes de balcão de alimen-
tos, ajudantes de cozinha e 
ocupações de apoio relacio-
nadas aos setores tiveram 
o segundo maior aumento 
nas vagas de qualquer ocu-
pação nos últimos dois anos 
no Canadá. COM INFORMAÇÕES 
DO ROTA JURÍDICA
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Dois tempos
1. Em homenagem ao Dia dos Professores, o Hot Park, 

maior parque aquático da América Latina e terceiro no 
ranking “Top 10 Parques Aquáticos da América Latina”, 
oferecerá ingresso com 40% de desconto aos profissionais 
da educação e 10% aos seus acompanhantes, para que 
possam descansar e curtir um dia diferente, localizado 
no município de Rio Quente, a 180 Km de Goiânia. Para 
ter acesso ao benefício, o professor deve acessar: www.
hotpark.com e enviar comprovante profissional. 

2. Com 55mil m² abastecidos por águas quentes, cor-
rentes e naturais, o Hot Park oferece diferentes atrações, 
que vão do Hotibum para crianças até o Xpirado para os 
mais corajosos, além de muitos outros brinquedos como 
Half Pipe, Acqua River e Acqua Race e até o Lazy River, 
uma descida lenta por 238 metros feita em uma boia 
individual, além da Praia do Cerrado com suas ondas 
artificiais. O Hot Park funciona diariamente das 10h às 
17h, exceto às quintas-feiras. Contatos: (64) 3453-3091 e 
(64) 3453-3078. http://facebook.com/hotpark e http://
instagram.com/hotpark_brasil.

Movimento Pestalozzi
A Federação Nacional das Associações Pestalozzi 

(Fenapestalozzi), em homenagem aos 95 anos do Mo-
vimento Pestalozzi, o primeiro organizado no Brasil, 
na área da pessoa com deficiência intelectual na área 
da pessoa com deficiência intelectual, prepara o lan-
çamento da campanha. Neste mês de aniversário do 
Movimento Pestalazzi será desenvolvida uma extensa 
programação para a data. 

Vitrine

Divulgação

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Os 
cumprimentos de hoje, 
14 de outubro, são 
para a jornalista Márcia 
Tormin, dos quadros 
da Comurg, é o seu 
aniversário! Comemore 
a maravilha de ser você. 
Vire a página da vida e 
brinde o novo ciclo que 
se inicia! Que Deus te 
abençoe e seja seu guia. 
Parabéns e seja feliz!

DivulgaçãoCOLEÇÃO ESPECIAL DE BATAS 
Amanhã, sexta-feira (15), a 
empresária mineira, Célia 
Cristina Andrade, proprietária 
da grife Cristina Andrade, cuja 
fábrica fica em Uberaba (MG), 
desembarca em Goiânia, para 
receber apenas convidadas e 
lojas revendedoras varejistas, 
para um happy hour de 
apresentação de sua coleção 
especial de batas, no Poema 
Café, na galeria My Broker, 
na Nova Suíça. A empresária 
assina todo o planejamento 
de criação, desenhos e as pesquisas de tendências. A 
coleção, rica em modelos variados, prima pela qualidade 
dos tecidos, design diferenciado e uma modelagem 
impecável. Na ocasião serão comercializadas peças 
expostas nas araras, além de encomendas (compras 
adiantadas) para entregas posteriores

n VOCÊ SABIA? A 
banana é rica em 
vitaminas do complexo 
B, aliado do sistema 
nervoso.
n ENCONTRO DE 
PREFEITOS - O Sebrae 
Goiás em parceria com 
a Associação Goiana 
de Municípios (FGM) e 
da Associação Goiana 
de Municípios (AGM),  
promove o 1º Encontro 
Estadual de Prefeitos, no 
dia 21 de outubro, às 9 
horas, com transmissão 
no canal do Youtube da 
entidade.
n CARTA DE 
ACREDITAÇÃO - A 
Cooper-Rubi, usina 
em Rubiataba (GO), 
recebeu a carta de 
acreditação ESG, que 
representa, em inglês, o 
tripé da sustentabilidade 
aplicado às empresas: 
Enviromental, (meio 
ambiente), Social 
(socioeconômico) e 
Governance (práticas de 
gestão). O termo ESG 
é usado para descrever 
o quanto uma empresa 
procura reduzir danos 
ao meio ambiente, 
atuando de maneira 
sustentável, além de 
adotar as melhores 
práticas administrativas.

CARRETA DA SAÚDE NA CEASA 
Em outubro, mês dedicado à discussão e prevenção  
sobre o câncer de mama, a Ceasa Goiás promove 
várias ações, entre elas, uma parceria com o médico 
Cláudio Brandão, fundador do projeto social Carreta da 
Saúde, que ofereceu para quem trabalha ou passou pela 
Ceasa, consultas médicas gratuitas, exames clínicos, 
como ultrassonografia mamária, da próstata, pélvica, de 
obstetrícia, entre outros. No registro, o médico Cláudio 
Bezerra e o presidente da Ceasa, Lineu Olímpio

Comunicação Ceasa
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FRENTE ALTERNATIVA

Gustavo defende novo projeto 
de desenvolvimento para Goiás 
em encontros com Meirelles 
e vereadores por Goiânia
O prefeito pontuou que busca fortalecer a oposição através de diálogos com diversas 
frentes, tanto políticas quanto da população e empresários

DA REDAÇÃO- Na segunda-
-feira, 11, o prefeito de Apa-
recida de Goiânia, Gustavo 
Mendanha (sem partido), 
teve reuniões com o secre-
tário da Fazenda do governo 
de São Paulo e ex-ministro 
da Fazenda, Henrique Mei-
relles (PSD), que é pré-can-
didato ao Senado por Goiás 
em 2022, e vereadores por 
Goiânia. Em pauta, a ideia 
de construir uma frente al-
ternativa ao atual governo 
do estado na próxima elei-
ção estadual. 

“Nada na política é mais 
importante do que o diálo-
go. E vou fazer questão de 
sentar, ouvir e conversar com 
as pessoas. Com diálogo a 
gente consegue fazer mais e 
ser mais assertivo. E, claro, eu 
converso com todos aqueles 
que querem o bem da minha 
cidade [Aparecida] e do Esta-
do de Goiás”, disse Gustavo 
ao sair da reunião. 

O prefeito pontuou que 
busca fortalecer a oposição 
através de diálogos com di-
versas frentes, tanto políti-
cas quanto da população e 
empresários. “Nosso objeti-
vo é consolidar um projeto 
de oposição, ouvindo todos 
os lados que trabalham por 
um Goiás melhor, promo-
vendo melhorias reais ao 
povo goiano e mais quali-
dade de vida a todos. 

O deputado federal 

por Goiás Francisco Jr e 
a vereadora por Goiânia 
Sabrina Garcêz, ambos 
do PSD, também partici-
param da reunião.

ENCONTRO 
COM VEREADORES 
POR GOIÂNIA

No período da tarde o 
prefeito se encontrou com 
14 vereadores por Goiânia e 
tratou sobre gestão pública e 
o desenvolvimento de Goiás. 

O vereador Ronilson 
Reis (Podemos) destacou o 
encontro como importante 
para fomentar o debate so-
bre a sucesso ao governo es-
tadual. “Os vereadores repre-
sentam os goianienses e esse 
diálogo promove ainda mais 
o projeto de consolidar uma 
nova chapa para disputar o 
governo de Goiás. As pessoas 
vão ouvindo, colocando suas 
ideias e o projeto vai ganhan-
do musculatura”, afirmou.  

Participaram do encon-
tro os vereadores Edgar Du-
arte (PMB), Geverson Abel 
(Avante), Isaías Ribeiro 
(Republicanos), Joãozinho 
Guimarães (SDD), Lean-
dro Sena (Republicanos), 
Mauro Rubem (PT), Pedro 
Azulão (PSB), Raphael da 
Saúde (DC), Willian Ve-
loso (PL) e os vereadores 
licenciados e secretários 
do prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos), Wellin-
gton Bessa (Educação) e 
Paulo Henrique Rodrigues 
(Desenvolvimento Econô-
mico). Além do vereador 
por Aparecida de Goiânia, 
Marcos Miranda.

Recentemente, os verea-
dores Ronilson, Cabo Senna 
e Pedro Azulão Júnior desta-
caram na tribuna da Câmara 
Municipal a capacidade de 
gestão e liderança do prefeito 
Gustavo Mendanha à frente 
da Prefeitura de Aparecida.

Teve início um con-
junto de reuniões do 
Conselho Estadual de 
Educação Escolar Indí-
gena (Ceei), com pre-
visão de término para 
esta sexta-feira, 15. O 
conselho busca iden-
tificar os desafios de 
cada região, analisar, 
construir e deliberar 
propostas que aperfei-
çoem as políticas edu-
cacionais voltadas para 

as etnias indígenas pre-
sentes no Estado.

O presidente do Ceei, 
Adriano Dias Gomes Ka-
rajá, conduziu as discus-
sões acerca dos pré-re-
quisitos exigidos ao perfil 
dos servidores das esco-
las indígenas; da inser-
ção de dados no portal do 
Sistema de Gestão Esco-
lar (SGE); das instruções 
normativas; da criação 
do manual de conduta 

dos servidores das esco-
las e do atendimento à 
Educação Infantil. Para a 
pauta da tarde, estão pre-
vistos os debates sobre o 
processo seletivo para os 
contratos temporários e 
a realização do concurso 
público com a criação da 
categoria professor indí-
gena, específico para as 
escolas indígenas. 

JULIANA CARNEIRO/
GOVERNO DO TOCANTINS

Conselho Estadual de Educação Escolar 
Indígena debate assuntos pertinentes 
ao processo de aprendizagem indígena

INICIATIVA

Divulgação
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Com aulas on-line, inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro

PRODUTORES RURAIS CONDIÇÕES ESPECIAIS

DA REDAÇÃO - Estão aber-
tas as inscrições para o 
curso Como implantar 
uma agroindústria de 
pequeno porte de ovos. 
As matrículas ficarão 
disponíveis até 31 de 
outubro. Os interessa-
dos deverão preencher o 
formulário disponível no 
site da Emater-DF. A ati-
vidade é gratuita.

As aulas serão todas 
on-line, na modalidade 
EAD (Educação à Dis-
tância), por meio da pla-
taforma Google Sala de 
Aula, ferramenta gratuita 
e simples de ser utilizada.

Os inscritos poderão 
acessar seu conteúdo de 
qualquer computador 
ou dispositivo conecta-
do à internet, nos ho-

rários que forem mais 
convenientes, e quantas 
vezes acharem necessá-
rias. Mas é preciso ficar 
atento ao período do 
curso: entre 16 e 30 de 
novembro. Depois desta 
data, as aulas não fica-
rão mais disponíveis.

O curso sobre agroin-
dústria de ovos é direcio-
nado a produtores rurais 
atendidos pela Emater-
-DF, proprietários de 
pequenos negócios que 
trabalham com escala 
máxima de 3,6 mil ovos 
de galinha ou 18 mil ovos 
de codorna por dia.

“Há muitos produ-
tores que já trabalham 
nesta atividade, mas não 
estão formalizados por 
uma série de motivos. 

O curso vai ajudar com 
todas as etapas neces-
sárias a essa formaliza-
ção: requisitos básicos 
para uma agroindústria 
de ovos, legislação, boas 
práticas e uma questão 
muito importante, a 
avaliação técnica e fi-
nanceira da atividade”, 
explica a economista 
doméstica da Emater-
-DF, Sônia Cascelli.

Também será apre-
sentada aos alunos do 
curso a planta básica 
para agroindústria aví-
cola ou um entreposto 
de ovos, elaborada em 
conjunto pela Emater-
-DF e Secretaria de Agri-
cultura (Seagri).

COM INFORMAÇÕES 
DA EMATER-DF

Curso gratuito vai ensinar a 
implantar agroindústria de ovos 

Caesb lança Programa de Negociação 
de Débitos 2021 para empresas 

“A vida sem �lhos não é uma vida 
vazia”, diz Ana Paula Padrão

A apresentadora Ana 
Paula Padrão fez um relato 
emocionante em suas redes 
sociais sobre maternidade. 
No Dia das Crianças, ela falou 
sobre a opção de não ter sido 
mãe e as pressões geradas 
com a decisão 

“Até pensei em engravi-
dar tempos atrás quando a 
idade soou o alerta agora ou 
nunca! Algumas tentativas 
fracassadas me fizeram, no 
entanto, compreender que 
eu estava inventando uma 
frustração que não existia 
antes. Eu não fui uma ado-
lescente que sempre sonhou 
com uma casa repleta de fi-
lhos”, contou.

Na vida adulta, a apre-
sentadora do ‘Master Chef’, 
contou que não pensou mui-
to no assunto. “Diziam: ‘uma 
hora o desejo chega!’ Não 
chegou. No entanto, o con-
texto de uma relação estável 
e o prazo final estabelecido 
pela natureza me fizeram 
tentar. Quando desisti da his-

tória foi até com sensação de 
alívio”, confidenciou. 

“Os tratamentos são in-
tensos, provocam variações 
hormonais bastante severas 
e ainda passei pela dor pro-
funda de perder uma gravi-
dez na décima semana. Além 
dessa questão física, o mais 
importante é que a minha 
cabeça não estava conven-
cida: será que quero mesmo 
ser mãe ou estou sendo leva-
da a cumprir o papel social 
esperado de uma mulher? 
Hoje penso que talvez meu 
corpo tenha entendido esse 

conflito antes da minha 
consciência. Tenho uma vida 
perfeitamente feliz sem fi-
lhos”, relembrou a jornalista.

“Não estou aqui defen-
dendo que mulheres não 
tenham filhos se assim dese-
jarem. Estou aqui mostrando 
que o fato de não ser mãe 
não faz de mim uma mulher 
incompleta nem uma pes-
soa triste. Ao contrário. Ter 
tido a possibilidade de viver 
minhas escolhas me realiza 
porque elas combinam com 
quem eu sempre quis ser”. 

“Falo pouco sobre esse 
tema porque pouco sou 
questionada sobre ele mas 
sei que ainda há muitas mu-
lheres vivendo as mesmas 
dúvidas que já tive e é para 
elas que me dirijo aqui. Ques-
tione-se mais de uma vez. 
Fui mãe de inúmeros proje-
tos, ajudei a maternar muitas 
pessoas e nunca olhei pra 
trás com arrependimento. 
Então, qualquer que seja sua 
escolha, que seja sua! 

A Companhia de Sa-
neamento Ambiental do 
Distrito Federal (Caesb) 
lança, nesta quarta-fei-
ra (13), o Programa de 
Negociação de Débitos 
2021 para pessoas jurí-
dicas (PND 2021 – PJ).  
Serão contempladas as 
pessoas jurídicas de to-
das as categorias, com 
exceção da pública, já 
cadastradas na Caesb, 
com débitos vencidos 
até 31 de agosto deste 
ano. O prazo para aderir 
ao programa vai até 30 
de novembro.

O PND 2021 – PJ pro-
moverá condições espe-
ciais de negociação de 
débitos, flexibilizando 
os pagamentos à vista 
e oferecendo parcela-
mento, com a redução 
gradativa dos juros de 
mora incidentes sobre 
os faturamentos ven-
cidos até 31 de agosto, 
bem como os juros de 
parcelamento aplica-
dos ao saldo devedor, 
incluindo os débitos 
presentes em deman-
das judiciais dos quais a 
Caesb é autora.

O programa será di-
vidido em duas etapas: 
entre 13 de outubro e 29 
de novembro, as nego-
ciações serão executa-
das apenas à vista. Entre 
1º e 30 de novembro, os 
débitos poderão ser ne-
gociados à vista ou com 
entrada e até 47 parcelas. 
Para fazer o parcelamen-
to, o cliente deve acessar 

a área de autoatendi-
mento no site da Caesb e 
clicar na opção Parcela-
mento de Débitos.

Durante a vigência 
do programa, os usuá-
rios elegíveis receberão 
um comunicado infor-
mando sobre o PND 
2021 – PJ, com um có-
digo de barras para pa-
gamento à vista, com 
vencimento em 15 dias. 
Esse comunicado, no 
entanto, não será envia-
do a quem tiver ajuizado 
contra a Caesb, questio-
nando o faturamento 
das contas d’água, bem 
como aos que possuem 
ações judiciais de co-
brança em que a com-
panhia é autora.

Neste último caso, é 
necessário que o cliente 
faça o agendamento em 
qualquer escritório re-
gional da Caesb, proce-
dimento que não estará 
disponível pelo site.

O parcelamento está 
condicionado ao paga-
mento de uma entrada 
mínima de 5% do valor 
da dívida atualizada. Os 
débitos remanescentes 
de parcelamento que 
forem descumpridos 
somente poderão ser 
parcelados com entrada 
mínima de 10% do va-
lor da dívida atualizada, 
independentemente do 
número de parcelas.

O diretor financeiro 
e comercial da Caesb, 
Sérgio Lemos, explica 
que, devido ao sucesso 

do Programa de Nego-
ciação de Débitos para 
pessoas físicas, lança-
do em 2020, a empre-
sa decidiu lançar um 
programa para pesso-
as jurídicas, seguindo 
os mesmos moldes: “A 
pandemia afetou não 
somente as pessoas fí-
sicas, mas as jurídicas 
também, então temos 
a obrigação de negociar 
com elas. Num primeiro 
momento, iremos ga-
rantir o pagamento de 
contas atrasadas sem a 
incidência de juros”.

ATUALIZAÇÃO DO 
CADASTRO

Para todos os casos 
de negociação, inclusive 
para pagamento à vista, 
será necessária a atuali-
zação cadastral do usu-
ário, que pode ser feita 
após cadastro prévio no 
site da Caesb e apresen-
tação dos documentos 
pessoais e de vínculo ao 
imóvel. Acesse aqui.

Na sequência, deve 
ser acessado o autoaten-
dimento, clicando em 
“Alteração do Titular da 
Conta”. Também é pos-
sível atualizar os dados 
pelo aplicativo da Caesb, 
em “Alterar Titularidade”, 
pela agência virtual e nas 
unidades do Na Hora de 
Ceilândia, Riacho Fundo, 
Taguatinga e Gama, por 
meio de agendamento 
prévio, no site da Caesb.

COM INFORMAÇÕES 
DA CAESB

Divulgação

Arquivo/Agência Brasília

Devido ao sucesso do Programa de Negociação de Débitos para pessoas físicas, a 
Caesb decidiu lançar um programa para pessoas jurídicas
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Classificados

Classificados&Editais (62) 3249-8883
editais@gazetadoestado.com.br

PREGÃOELETRÔNICONº 060/2021–UASG 3
O MUNICPIO DE INHUMAS torna p lico ue reali ar , pre o
eletr nico, atra s do ortal de ompras do Go erno ederal

ompras et, tipo menor preço por item, isando o re istro de preço
para futura contrataç o de empresa para a uisiç o de materiais para
manutenç o de ens im eis, ens m eis, ferramentas e afins, no dia

s min ais informações na sede da refeitura
unicipal das min s min e das min s min,

pelos telefones - - , no site
in umas o o r no campo licitaç o ou pelo e-mail

licitacao in umas o o r

PREGÃOELETRÔNICONº 06 /2021– SRP–UASG460434
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS torna p lico ue
reali ar , pre o eletr nico, atra s do ortal de ompras do Go erno

ederal ompras et, tipo menor por item, isando o re istro de preço
para futura contrataç o de empresa para a a uisiç o de materiais
ospitalares para atender as necessidades da rede de sa de da

Secretaria unicipal de Sa de de In umas GO, no dia s
min ais informações na sede da refeitura unicipal das
min s min e das min s min, pelos telefones

- - , no site in umas o o r no campo
licitaç o ou pelo e-mail licitacao in umas o o r

PREGÃOELETRÔNICONº 071/2021– SRP–UASG460434
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS torna p lico ue
reali ar , pre o eletr nico, atra s do ortal de ompras do Go erno

ederal ompras et, tipo menor preço por item, isando o re istro de
preço para futura contrataç o de empresa para a uisiç o de testes
rea entes para dosa ens de asometria arterial, com concess o em
comodato de dois aparel os analisadores port teis, no dia s

min ais informações na sede da refeitura unicipal das
min s min e das min s min, pelos telefones

- - , no site in umas o o r no campo
licitaç o ou pelo e-mail licitacao in umas o o r

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Colinas do Sul- Goiás, torna pú-
blico, que estará realizando na sede da prefeitura, através da plataforma 
eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil 
(BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2021, 
cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE 1(um) VEÍCULO PASSEIO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE 

OLI S DO SUL-GOIÁS, conforme especificações apresentadas junto ao 
Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 26 
de outubro  de 2021, às 09h:00min. O início de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir do dia 26 de outubro de 2021, às 09h:10min. 
Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.
org.br, por intermédio da Bolsa Licitações do Brasil (BLL). Informações po-
derão ser obtidas ainda pelo telefone (62) 3486-1117

Colinas do Sul,14 de outubro de 2021
Naiara Alves Ferreira - Pregoeiro(a) Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Colinas do Sul- Goiás, torna 
público, que estará realizando na sede da prefeitura, através da plata-
forma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações 
do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
002/2021, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE  PÁ CARREGADERA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE COLINAS 
DO SUL-GOIÁS, conforme especificações apresentadas junto ao Edital 
Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 26 de 
outubro  de 2021, às 13h:00min. O início de acolhimento das propostas 
comerciais ocorrerá a partir do dia 26 de outubro de 2021, às 13h:10min. 
Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.
bll.org.br, por intermédio da Bolsa Licitações do Brasil (BLL). Informa-
ções poderão ser obtidas ainda pelo telefone (62) 3486-1117

Colinas do Sul,14 de outubro de 2021
Naiara Alves Ferreira - Pregoeiro(a) Municipal

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANTONIO EVERTON 
FIRMINO DE ARAUJO, CPF: 155.764.878-69.

Requerimento nº 965145

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ANTONIO EVERTON FIRMINO 
DE ARAUJO, CPF: 155.764.878-69, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO Nº 204, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO 
NÁPOLIS, QUADRA 16, RUA 05, PARQUE NÁPOLIS A, CIDADE 
OCIDENTAL/GO, CEP: 72885164, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança APARTAMENTO Nº 204, CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL NOVO NÁPOLIS, QUADRA 16, RUA 05, PARQUE NÁPOLIS 
A, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72885164
RUA WAGNER BORGES DA SILVA, 391, JARDIM COLONIAL, INDAIA-
TUBA-SP, CEP: 72885164, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/
GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 
3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL - HABITACIONAIS, credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 27.795 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 4.675,88 ( quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e 
oito centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é 
lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- HABITACIONAIS como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 
às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, 
Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do  imóvel em favor 
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

EXPRESS  CAR  LAVA  RAPIDO  EIRELI  ,  CNPJ/CPF  n°
38.370.991/0001-77 ,  torna  públ ico  que  está
REQUERENDO da SEMAD a dispensa/eou autorização de
outorga  de  uso  de  água  no  endereço:  Rua  Marajoara,
Número 50, Quadra 74, Lote 01 B, PRQ João Braz – Cidade
Industrial, CEP: 74.483 - 360, Goiânia – GO.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Duca e Karina lamentam a 
fuga de Nat. João fala para 
Pedro que pedirá Bianca 
em namoro. Lobão mos-
tra o pendrive de Alan para 
Heideguer. Gael acredita que 
Nat tenha enganado Duca. 
Heideguer e Lobão desco-
brem que foi Karina quem 
deu o pendrive para Nat. 
Gael se preocupa com Kari-

na. Wallace conta a Gael que 
Karina foi morar com Lobão. 
Lobão vasculha a mochila 
e o celular de Karina. Cobra 
pede para Edgard ajudá-lo 
a se preparar para o chá de 
Lucrécia. Lobão tenta de-
scobrir alguma informação 
sobre Nat com Karina. Ed-
gard leva Cobra ao Perfeitão 
e ele fica envergonhado. 

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Zayla se desespera, e 
Samuel afirma que não pode 
mais casar com a moça. Para 
agradar Teresa, Pedro aceita 
conceder o título de baronesa 
a Lota em troca das múmias. 
Luísa garante que Isabel es-
colherá Gastão. Enfurecida, 
Zayla jura que Samuel e Pilar 
não ficarão juntos. Quinzinho 
e Lupita preparam seu plano 
para se livrar de Lota. Tonico 

provoca Samuel e Luísa afir-
ma ao amigo que é melhor 
esquecer o passado. Celes-
tina deixa escapar uma in-
formação para Nino. Nélio 
conforta Dolores e diz que Pi-
lar está fora de perigo. Pedro 
apresenta a cidade a Gastão 
e Augusto. Dumas flagra Luí-
sa, que saía para encontrar 
Pedro. Pilar desperta e Sam-
uel se declara para a amada.

Eric comenta com Lou-
renço que desconfia de que 
Athaíde possa estar prote-
gendo alguém. Dias se pas-
sam, e Athaíde sai da cadeia. 
Júlio e Antônia se beijam, e a 
policial confessa ao rapaz que 
não consegue esquecê-lo. 
Luiza conta a Eric que 
Malagueta convidou Maria 
Pia para ir até sua casa. Lígia 

demonstra a Athaíde que tem 
medo de que algo de ruim lhe 
aconteça. Antônia confessa 
a Domênico que beijou Júlio, 
e os dois decidem dar um 
tempo na relação. Eric e Luiza 
vigiam a casa de Malagueta e 
flagram Maria Pia chegando 
ao prédio do ex-concierge. 
Athaíde arma com Timóteo 
de culpar Eric.

Gênesis
Sheshi passa por um ap-

erto no palácio. Potifar faz 
uma importante descober-
ta. José interpreta os son-
hos de Atarum e Shareder. 
José encontra Abumani e 
recebe uma notícia mortal. 
Atarum descobre que foi 
traído e é desmascarado 
pelo faraó. Adja é usa-

da como espiã. O faraó 
tem um sonho misterioso. 
Adurrá é agressivo com 
Asenate e a ameaça. José 
é chamado pelo faraó. 
Asenate é mantida presa. 
José interpreta o sonho 
do faraó. Potifar tem uma 
surpresa desagradável ao 
chegar em sua casa.

Império
Ismael e Lorraine conver-

sam sobre Silviano. José Al-
fredo desconfia que a pes-
soa que tentou matá-lo seja 
o Fabrício Melgaço. Danielle 
questiona Maurílio sobre o 
que ele fez no carnaval e ele 
se irrita. Enrico ajuda Cláu-
dio. Noely se insinua para 
Robertão. Lorraine liga para 
Érika. José Alfredo pede um 
favor para Maria Marta. Car-
men liga para Jonas. Maria 
Marta conversa com Maria 

Clara e João Lucas sobre 
José Pedro. Vicente vai ao 
hospital para saber notí-
cias sobre Cora. Lorraine 
vai a casa de Silviano. Cora 
balbucia algumas palavras 
no hospital. Silviano convi-
da Lorraine para um café. 
Vicente consola Cristina. 
Antoninho e seus amigos 
comemoram o resultado da 
apuração. Silviano assume 
para Lorraine o seu amor 
por Maria Marta. 

– Mãe, me dá 1 real para eu dar a um 
velhinho que esta gritando lá na rua? – 

pede o menino.
A mãe, comovida com o gesto, pega 

a carteira e entrega o dinheiro prontamente:
– Que bondade sua, meu filho. 
Mas o que ele está gritando?
– Olha o sorvete!

TEIXEIRA MENDES CONTA
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Mercado e Marketing
MODA INFANTIL POR QUILO – Em pleno funcionamento, a Atacadão Kids, nova loja de moda infantil, que 
chegou com uma grande novidade: roupas de multimarcas vendidas ao quilo. A loja de 150m² localizada no Pátio 
Shopping, na Região da 44, em Goiânia, trabalha com peças de 1 a 12 anos. Além de venda por quilo, a Atacadão 
Kids também trabalha na modalidade de preço por peça, comercializando no atacado, atacarejo e no varejo. A 
loja em espaço amplo e confortável, oferece um atendimento diferenciado, com vendedores especializados.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Coca-Cola revela nova filosofia 
de marca
PLATAFORMA GLOBAL - Coca-Cola 
revelou sua nova filosofia e plataforma 
de marca global chamada A Magia 
Acontece, que convida todos a celebrar 
a verdadeira magia da humanidade. A 
plataforma global atualiza a promessa de 
Coca-Cola de unir e inspirar pessoas ao redor do mundo no dia a dia - com relevância renovada para o mundo 
em que vivemos hoje. Criada a partir das principais lições que os últimos 18 meses deram a todos, a filosofia 
da marca busca mostrar que podemos encontrar a verdadeira magia no nosso entorno, quando nos reunimos 
em momentos inesperados e mesmo em tempos imprevisíveis, transformando algo cotidiano em extraordinário. 
Ao mesmo tempo, também reconhece as muitas contradições vividas pelas novas gerações, que encontram 
harmonia e conexão humana em um mundo virtual e contraditório. Inspirado por sua representação nas 
embalagens de seus produtos, o logo “Abraço” eleva a marca registrada da Coca-Cola em garrafas e rótulos de 
lata dando uma assinatura visual que irá abraçar e enquadrar momentos de magia nas suas comunicações.

Sistema Hapvida inaugura Pronto 
Atendimento Anápolis
ATENDIMENTO COMPLETO EM UM 
SÓ LUGAR - Recém-inaugurado o Pronto 
Atendimento Anápolis, unidade do Sistema 
Hapvida, localizado no centro da cidade, 
construído no mesmo terreno do antigo 
Hospital Nossa Senhora Aparecida. A 
unidade oferece atendimento completo em 
um só lugar: urgência e emergência adulto 
e pediátrico 24 horas, centro de diagnóstico 
e coleta laboratorial. Esta é a 3ª unidade 
inaugurada do Hapvida em Anápolis, que já contava com uma clínica e um laboratório, proporcionando para os 
clientes do município, o melhor atendimento de saúde, estrutura moderna e tecnologia de ponta.

Hot Park é o 3º parque aquático mais visitado da América Latina

ABASTECIDO POR ÁGUAS QUENTES NATURAIS E CORRENTES  - Segundo a pesquisa “Theme Index and 
Musem Index 2020”, pelo sexto ano consecutivo, o Hot Park, maior parque aquático da América Latina, ocupa 
a terceira posição no ranking “Top 10 Parques Aquáticos da América Latina”, divulgada recentemente pela 
Themed Entertainment Association (TEA/AECOM), associação internacional sem fins lucrativos que representa 
os principais criadores, desenvolvedores, designers e produtores de lugares e experiências interessantes. Com 
uma área de 55 mil m² abastecidos por águas quentes, correntes e naturais, o Hot Park oferece entretenimento 
por meio de diferentes atrações que atendem a famílias como: Hotibum, Acqua River e Lazy River, e aos que 
buscam adrenalina, como o Xpirado e o Half Pipe. 

Fotos: Divulgação/Ilustração
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MERITORIOS

Pintor 
modernista
falecido
em 2003

Ruy
Guerra,
cineasta
brasileiro

Letra de
plata-

formas da
Petrobras

Ibidem
(abrev.)

Horatio
Nelson,

almirante
inglês

Cidade
alemã às
margens
do Reno

Confronto 
entre tes-
temunhas

(Jur.)

Herói de
"Grande
Sertão:

Veredas"
Deixa um
país para
viver em

outro

Diz-se de
prazo es-
tabelecido

por lei

Cama
rústica e 
descon-
fortável

João
Paulo (?):

Karol
Woytyla

Répteis
como os
lagartos

Entonação
que

realça o
discurso

Constitui o
esqueleto
da coxa
humana

Rival de
Oxum
(Rel.)

Causa
incômodo
ao foto-
fóbico

Senti-
mento de
natureza
anticristã

Aflito
Atração
histórica 

de Salvador

Abundância de
palavras inúteis

Processo sofrido por
Dilma em 2016

A mais 
conceituada univer-

sidade da França

Conclusão do exame
médico

Econo-
mizar
Doutor
(abrev.)

Inter-
jeição

típica do
mineiro

Dispara
(arma

de fogo)
Desleixo

Endinhei-
rados

Título no-
bre inglês

Os atos 
condeco-
rados por

corpo-
rações

militares

Tom (?), 
compositor

Mês do aniversário da
Cidade Maravilhosa

Sufixo de
"corveta"
Naquele

lugar

Saudação
jovial

Vítima do
parricida
Código da 
Austrália no
endereço
da web

3/obá. 4/útil. 5/catre — março. 7/incúria.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Gente que 
acha que 

sempre tem 
razão, me irrita.

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Peanuts


