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Aplaudido, César Tralli chora em despedida: 
“Sonho em trazer notícias boas”
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PÁGINA 05

Além da prorrogação no prazo, o BRB vai 
manter o horário de atendimento ampliado 
nas 38 agências para garantir tranquilidade 
aos beneficiários

PROGRAMA SOCIAL
BRB prorroga entrega do 
‘Cartão Gás’ até o próximo dia 22 

Divulgação

Interessados têm até 22 de novembro para submeter 
iniciativas sobre consequências e agravamentos 
decorrentes da covid 19

Marcelo Casal/Agencia Brasil

VACINADOS
Aparecida amplia a aplicação 
da dose de reforço em 
profissionais da saúde
Trabalhadores vacinados com a segunda 
dose ou dose única até 15 de abril já podem 
receber o reforço

Governo do Tocantins incentiva 
inscrição de cientistas do 
Estado nos projetos sobre 
impactos da pandemia

APOIO À CIÊNCIA
Fernando Leite

GOIÂNIA

Prefeitura prorroga prazo para 
inscrição da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura
Classe artística tem até o dia 20 de outubro de 2021 para cadastramento online ou presencial

EDUCAÇÃO

1.245 presos fazem exame 
para conclusão dos estudos 
As avaliações foram 
executadas em mais de 
50 unidades prisionais do 
Estado de Goiás. Os exames, 
aplicados pelo Inpe, permite 
que a população privada de 
liberdade que não concluiu os 
ensinos fundamental ou médio 
possa ganhar a certificação

DGAP

A aplicação das provas foi dividida 
em dois dias para que, no primeiro, 

fossem realizadas as provas 
relacionadas ao ensino fundamental 

e, no segundo, os exames com 
conteúdos relativos ao ensino médio

PÁGINA 03
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n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Extraordinário 
Medida Provisória 

1054/21, da Câmara dos 
Deputados, abre crédito ex-
traordinário de R$ 235,3 mi-
lhões para o enfrentamento 
da pandemia de Covid-19 em 
áreas indígenas.

Distribuição
Os recursos serão dis-

tribuídos entre os ministé-
rios da Cidadania (R$ 173,4 
milhões) e da Defesa (R$ 
20,9 milhões). 

Funai 
O restante (R$ 41 

milhões) é destinado à 
Fundação Nacional do 
Índio (Funai). 

Dificuldades
Reitor da Universida-

de Federal de Goiás (UFG), 
Edward Madureira, foi à Câ-
mara de Vereadores falar so-
bre dificuldades financeiras 
da instituição.

Cortes

Madureira, na foto, pediu 
apoio dos vereadores para 
‘não fechar a UFG’, após cor-
tes de verbas feitos pelo go-
verno federal.

Atacarejos
Em transação bilioná-

ria, rede Assaí deve fechar 
compra de 71 pontos de 
venda da bandeira Extra, 
que será descontinuada. O 
valor de compra equivale a 
R$5,2 bilhões.

Artigos 
Prazo para inscrições 

ao IV Concurso de Artigos 
Científicos da Comissão de 
Esporte da Câmara dos De-
putados se encerram no dia 
20 de outubro. 

Desportivo 
O objetivo é estimu-

lar a pesquisa acadêmica 
sobre temas do esporte 
nacional, visando ao for-
talecimento do Sistema 
Desportivo Nacional. 

Celg T 
Ex-governador Marconi 

Perillo (PSDB) usou redes so-
ciais para criticar a venda da 
Celg T, confirmada em leilão 
realizado na quinta-feira, 14, 
em São Paulo.

Ator diz que abandona carreira 
para se candidatar

O ator José de Abreu, 75, afirmou que abandonará a 
carreira de ator para se candidatar ao cargo de deputado 
federal pelo PT do Rio de Janeiro. “Vou abrir mão da 
minha carreira, do que eu mais amo fazer, que é repre-
sentar, para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil e o Freixo 
a reconstruir o Rio de Janeiro”, disse o ator. 

Prova de vida do INSS 
considera mês de aniversário 

A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) vai passar a considerar o mês de aniver-
sário dos beneficiários, segundo portaria publicada no 
Diário Oficial da União. A fé de vida continua suspensa 
até o final de 2021, o que quer dizer que até dezembro o 
procedimento não é obrigatório e o INSS não pode fazer 
novos bloqueios nos benefícios. Mas o segurado que for 
ao banco pode realizar a atualização cadastral e as insti-
tuições financeiras são obrigadas a fornecer essa opção. 

Confio nos meus dentes, e 
esses mesmo me mordem 
a língua!” Aluísio Azevedo

Senado aprova projeto que permite edifícios 
às margens de rios e lagos em área urbana

O Plenário do Senado aprovou projeto de lei que 
permite a regularização de edifícios às margens de 
cursos e corpos d’água em áreas urbanas. O texto 
altera o Código Florestal, atribuindo aos municípios 
o dever de regulamentar as faixas de restrição à beira 
de rios, córregos, lagos e lagoas nos seus limites ur-
banos. O PL 2510/219 volta para a Câmara dos Depu-
tados para análise das emendas feitas pelo Senado.

Pelo Código Florestal, Lei 12.651/12, as faixas às 
margens de rios e córregos são Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), e sua extensão é determinada 
a partir da largura do curso d’água. Com a proposta 
aprovada, essa regra não será aplicada em áreas ur-
banas para edificações que já existam. Em vez disso, 
cada governo local deverá regulamentar o tamanho 
das faixas de preservação, devendo respeitar apenas 
uma distância mínima de 15 metros.

Edificações construídas depois da entrada em vigor 
do novo texto continuarão sujeitas às normas originais 
do Código Florestal. Mudança semelhante valerá para 
as chamadas reservas não-edificáveis, definidas pela 
Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766, de 
1979). Na atual legislação, faixas de 15 metros ao longo 
de águas correntes (rios e córregos) e dormentes (lagos 
e lagoas) não podem receber edificações.  

Jogadas rápidas 

n Campus da UEG de Anápolis passa a se chamar Unida-
de Nelson de Abreu Júnior. 
n Aconteceu, no sábado, 15, Encontro Regional do PSDB 
Goiás com Lideranças na cidade de Uruaçu.
n Câmara de Goiânia promoverá anualmente “Prêmio 
Mulheres Empreendedoras de Goiânia.  
n Vereadora Sabrina Garcêz (PSD) é a autora do decreto 
legislativo 20/2021, dedicado àquelas que tenham se des-
tacado em atividades de empreendedorismo. 
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Leilão deverá ocorrer no dia 17 de dezembro 

ITÁTILA MOURA - No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço, o apresentador 
Thiago Mendes conversou com o dire-
tor superintendente do Sebrae Goiás, 
Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Na 
ocasião, o diretor falou sobre as ações 
do Sebrae de apoio a microempresas, 
empresas de pequeno porte e micro-
empreendedor individual em Goiás. 
Thiago conversou também, com o 
Secretário de Assuntos Comunitários 
da Prefeitura de Goiânia, Felisberto 
Tavares. Na sexta musical, recebemos 
a cantora Isabella Arantes. Para assis-
tir estas entrevistas, acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.

I
Edição do Almoço, o apresentador 
Thiago Mendes conversou com o dire
tor superintendente do Sebrae Goiás, 

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

SEGUNDA RODADA

ANP publica edital do leilão de 
excedentes da cessão onerosa

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) publi-
cou o edital da Segunda 
Rodada de Licitações dos 
Volumes Excedentes da 
Cessão Onerosa, dos cam-
pos de Sépia e Atapu, loca-
lizados na área do Polígo-
no do Pré-sal, na Bacia de 
Santos. O leilão está pre-
visto para ocorrer no dia 17 
de dezembro e terá bônus 
de assinatura de R$ 11,1 
bilhões, dos quais R$ 7,7 
bilhões serão repassados 
aos estados e municípios. 
O pré-edital foi publicado 
no dia 2 de junho.

A expectativa é que se-
jam investidos R$ 204 bi-
lhões no desenvolvimento 
da produção do petróleo e 
gás natural nos dois cam-
pos, gerando arrecada-
ção em torno de R$ 120 
bilhões em participações 
governamentais e impos-
tos. As áreas de Atapu e 
Sépia serão ofertadas para 
outorga de contratos para 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural, sob 
o regime de partilha da 
produção, conforme de-

finido pela Lei Federal nº 
12.351/2010. Na 1ª rodada 
da cessão onerosa, reali-
zada em 2019, a Petrobras 
arrematou as áreas de 
Itapu e Búzios, também 
situadas na Bacia de San-
tos. O leilão resultou em 
bônus de assinatura para 
o governo no valor de R$ 
70 bilhões.

HABILITAÇÃO
O edital e os modelos 

dos contratos da Segunda 
Rodada de Licitações dos 
Volumes Excedentes da 
Cessão Onerosa podem ser 
acessados no site da ANP.

A ANP informou que 
será constituída uma Co-
missão Especial de Licita-
ção (CEL), composta por 
representantes da agência 
e da sociedade civil, desig-
nada pela Diretoria Cole-
giada do órgão, por meio 
de portaria.

As empresas interessa-
das em participar da lici-
tação deverão apresentar 
documentação e efetuar 
o pagamento de taxas de 
participação, para que te-
nham acesso ao pacote 

de dados técnicos. O valor 
da taxa de participação é 
de R$ 410 mil para cada 
bloco. A qualificação en-
volve a análise dos docu-
mentos pela Superinten-
dência de Promoção de 
Licitações (SPL) da ANP, 
para comprovação da re-
gularidade jurídica, fiscal 
e trabalhista e capacidade 
econômico-financeira do 
licitante. Após a análise da 
documentação, a habilita-
ção das licitantes é julgada 
pela CEL. As companhias 
ou consórcios com habi-
litação aprovada pela CEL 
poderão apresentar ofer-
tas na licitação, em sessão 
pública, desde que apor-
tem garantias de oferta no 
valor, modalidade e prazo 
definidos no edital.

As ofertas serão classi-
ficadas segundo a ordem 
decrescente do excedente 
em óleo para a União, sen-
do declarada vencedora 
do leilão a companhia ou 
consórcio que ofertar o 
maior percentual para o 
governo federal.

COM INFORMAÇÕES 
DA ABR
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CNJ julga na terça 
juiz acusado de atuar 
como coach

Na próxima terça-fei-
ra, 19, o CNJ poderá jul-
gar processo envolvendo 
Senivaldo dos Reis Junior, 
ex-juiz substituto acusa-
do de atuar como coach e 
demitido da magistratura 
pelo Órgão Especial do TJ/
SP por esse motivo.

Em outubro de 2020, 
o Órgão Especial do TJ/
SP aplicou a pena de de-
missão ao então juiz de 
Direito Senivaldo dos Reis 
Júnior. O magistrado, além 
da judicatura, foi acusa-
do de atuar como coach 
na internet, dando aulas e 
vendendo cursos prepa-
ratórios, livros e apostilas.

De acordo com o co-
legiado, a penalidade foi 
aplicada em conformida-
de com a chamada Lo-
man, que é a Lei Orgânica 
da Magistratura.

O juiz Senivaldo esta-
va em período de estágio 
probatório. Significa dizer 
que não era ainda um juiz 
efetivo. Com efeito, assim 
que passa no concurso, o 
juiz fica dois anos em está-
gio probatório. 

MIGALHAS

Voto de confiança? Advogada pede 
teste de 2 anos como ministra do STF

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Conhecida por ter formulado pedido de 
permissão a Bolsonaro para concorrer à 
vaga no STF, a advogada pede agora um 
“teste” para atuar no cargo

Uma advogada de 
MG, conhecida por ter 
formulado pedido de 
permissão a Bolsonaro 
para concorrer à vaga de 
ministra no STF, enviou 
ofício a deputados, se-
nadores e ao presidente 
para que concedam a 
ela 24 meses como mi-
nistra do Supremo.

Ao final desse perí-
odo, a advogada requer 
uma avaliação onde 
será decidido se prosse-
gue no cargo ou não.

Desta vez, a causídica 
de 44 anos ressalta que 
não possui militância 
partidária, não conhe-
ce nenhuma autoridade 
governamental e respei-
ta todas as lideranças 
que governam o país.

Fabiana Rocha Mar-
ques já alegou anterior-
mente ter reputação 
ilibada e notável saber 
jurídico, requisitos que, 
segundo ela, são neces-
sários à vaga. No novo 
ofício, a advogada afirma 
ainda estar ciente de que 
o cargo é vitalício e, por 
esse motivo, pede que 
seja concedida a opor-
tunidade de atuar por 24 
meses como um “teste”.

Caso não tenha atin-
gido a expectativa, Fa-
biana garante que terá 
a mesma humildade e 
declinará do cargo.

“Exas., concedam-
-me esta oportunida-
de. Deixem-me mos-
trar o meu trabalho, a 
minha postura ética, a 
minha paixão pelo Di-
reito e meu desejo de 
dedicar parte da minha 
vida como guardiã da 
nossa Carta Magna. É 
o meu pedido a V. Exas: 
um voto de confiança. 
Concedam-me 24 me-
ses como ministra do 
STF e, posteriormente, 
requer uma avaliação 
de minha atuação.”

REPUTAÇÃO ILIBADA 
E GRADUAÇÃO

No pedido, a advo-
gada fundamenta que 
é a única no país que 
concluiu integralmente 
a graduação em Direito 
em dois anos e seis me-
ses, ou seja, em cinco 
semestres. O fato, se-
gundo ela, denota seu 
notável saber jurídico 
necessário para concor-
rer à vaga.

MIGALHAS

&&

DESRESPEITO

Aluna que chamou professor de 
“pamonha” durante aula tem 
pedido de retorno a cursinho 
negado pela Justiça

O juiz da 18ª Vara Cí-
vel de Goiânia, Danilo 
Luiz Meireles dos Santos, 
julgou improcedente pe-
dido de uma aluna que 
foi afastad do cursinho 
em que estudava após 
ofender um professor. 
Além disso, o magistrado 
a condenou por litigân-
cia de má-fé.

Consta dos autos que 
a jovem, aluna de um 
curso preparatório para 
o Enem, durante uma 
aula de biologia, dirigiu-
-se ao professor palavras 
de cunho ofensivo, cha-
mando-o de “pamonha”. 
Em virtude disso, foi re-
tirada de aula e logo após 
foi desligada do cursinho.

Indignada, a jovem pro-
curou a Justiça para rein-
gressar às aulas do cursinho 
e ter direito à reparação por 
dano morais, mas teve o 

pedido negado. Segundo 
o juiz, a jovem foi expulsa 
do curso preparatório em 
razão de indisciplina e que 
ela confessou que se diri-
giu ao professor de biologia 
de forma desrespeitosa, na 
sala de aula, com o seguinte 
comentário: “pulou uma 
questão, pamonha”.

“Embora a parte au-
tora sustente que não 
teve a intenção de ofen-
der o professor com suas 
palavras já que, em seu 
contexto familiar, a ex-
pressão ‘pamonha’ não 
se traduz em um xin-
gamento, visto que é 
utilizado de forma cor-
riqueira, fato é que tal 
expressão não pode ser 
entendida como uma 
palavra elogiosa. Pois, de 
acordo com o dicionário 
brasileiro, seu significado 
corresponde a uma pessoa 

mole, pouco esperto, pou-
co inteligente, preguiçoso”, 
salientou o magistrado.

Ainda de acordo com 
Danilo Santos, “o pro-
fessor é autoridade den-
tro do espaço da sala de 
aula, e deve ser tratado 
com decoro e respeito, 
de sorte que deve o alu-
no abster-se da prática 
de atos que representem 
ofensa ou desrespeito a 
esse profissional”.

“Uma vez configura-
da a ofensa perpetrada 
pela parte autora contra 
seu professor, afigura-se 
correta a atitude da parte 
requerida de promover 
o seu imediato desliga-
mento, visto que há pre-
visão de cancelamento 
do contrato em caso de 
indisciplina do aluno”, 
enfatizou o julgador.

ROTA JURÍDICA

Fernando Leite

GOIÂNIA

EDUCAÇÃO

DA REDAÇÃO - A Prefeitura 
de Goiânia, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult), prorrogou 
para 20 de outubro o prazo 
de inscrição no edital da 
Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura. A nova data foi 
publicada no Diário Oficial 
do Município desta sexta-
-feira (15/10) juntamente 
com uma errata referente à 
documentação obrigatória, 
valores e homologação dos 
resultados dos inscritos.

O documento oficial in-
forma que declarações so-
bre direitos autorais, cartas 
de aceite dos participantes 
do projeto e anuência dos 
espaços devem ser apre-
sentados somente após a 
aprovação do projeto. Além 
disso, informa que os valo-
res pleiteados podem ser 
até o teto, conforme edital 
prevê para cada segmento; 
e que não há necessidade de 
assinatura nos formulários 

cadastrados online.

LEI MUNICIPAL DE 
INCENTIVO À CULTURA

No total são R$ 
4.451.780,00 disponíveis 
para beneficiar represen-
tantes da classe artística. Po-
dem ser inscritos projetos 
culturais de pessoa física e 
jurídica com e sem fins lu-
crativos, conforme descri-
to no edital. O formulário 
de inscrição, bem como o 
edital com todas as infor-
mações específicas estão no 
link https://www.goiania.go.
gov.br/secult/lei-incentivo/. 
Artistas interessados têm a 
opção online, via SEDEX e 
presencial tanto para a ins-
crição quanto para entrega 

da proposta do projeto, que 
pode ser na sede da Secult, 
no Parque Atheneu; ou no 
Centro Cultural Estação Cul-
tura, a Antiga Estação Ferro-
viária, no Centro.

A Gerência de Projetos 
Culturais e Planejamento 
Estratégico, a Comissão 
de Projetos Culturais e o 
Conselho Municipal de 
Cultura são responsáveis 
diretos pela posse, análise, 
avaliação e pontuação dos 
projetos, bem como de-
vem seguir rigorosamente 
o que determina a Lei de 
nº 8.666/93, sujeitos a res-
ponsabilidade nos termos 
da Lei nº 8.429/92 e Lei nº 
4.898/65. COM INFORMAÇÕES 

DE LÍVIA MÁXIMO

Prefeitura prorroga prazo para 
inscrição da Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura

1.245 presos fazem exame 
para conclusão dos estudos 

Classe artística 
tem até 
o dia 20 
de outubro de 2021 
para cadastramento 
online ou presencial

Nos dias 13 e 14 de 
outubro, 1.245 custodia-
dos de estabelecimentos 
penitenciários de Goiás 
realizaram as avaliações 
do Exame Nacional para 
Certificação de Compe-
tências de Jovens e Adul-
tos para Pessoas Privadas 
de Liberdade (Encceja 
Nacional PPL). Por meio 
dessa prova, os partici-
pantes que não finali-
zaram os estudos têm 
a possibilidade de con-
quistarem a certificação.

A 4ª Coordenação 
Regional Prisional (CRP) 
da Diretoria Geral de Ad-
ministração Penitenciá-
ria (DGAP) foi a que teve 
maior número de presos 
inscritos para a realiza-
ção do exame, um total 
de 334. Na 4ª CRP, presí-
dios de doze municípios 
promoveram a aplicação 
das provas. Em seguida, 
a 1ª CRP ocupa o segun-
do lugar na quantidade de 
provas realizadas, 274. Os 
sete presídios da 3ª CRP 
nos quais houve exames 
somaram um total de 186 
provas aplicadas. Na sequ-
ência ficaram a 7ª, 2ª, 5ª, 6ª 
e 8ª CRPs, com respectiva-

mente 179, 111, 67, 53 e 41 
provas realizadas.

A aplicação das pro-
vas foi dividida em dois 
dias para que, no primei-
ro, fossem realizadas as 
provas relacionadas ao 
ensino fundamental e, no 
segundo, os exames com 
conteúdos relativos ao 
ensino médio. Algumas 
unidades prisionais tive-
ram somente um dia de 
aplicação, de acordo com 
o nível de estudos dos de-
tentos. A escolha para a 
realização das provas pe-
los detentos é voluntária. 

De acordo com o dire-
tor geral de administração 
penitenciária, tenente co-
ronel Rasmussen, a apli-
cação das provas do Enc-
ceja é um dos exemplos 
de cumprimento da polí-
tica de ressocialização es-
tabelecida pelo Governo 
de Goiás. “Um dos princí-
pios da DGAP é o de que 
a custódia de detentos es-
teja aliada à educação e 
atividades que promovam 
a ocupação dos presos. A 
partir do momento que 
estão inseridos em ações 
ligadas ao intelecto e ao 
desenvolvimento de ha-

bilidades, isso contribui 
para possibilitar novas 
condutas e, consequen-
temente, novas chances 
à população carcerária”, 
pontuou Rasmussen.

A AVALIAÇÃO
O Encceja é um pro-

grama do Governo Fede-
ral que existe desde 2002. 
Os exames são aplicados 
pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), com a cola-
boração das secretarias 
estaduais e municipais de 
educação. As provas têm 
duração de quatro horas 
e nelas são avaliadas ha-
bilidades e competências 
de quatro áreas de conhe-
cimento adequadas aos 
conteúdos do nível fun-
damental ou médio.

Com base nos resulta-
dos das provas, os inscri-
tos podem receber o cer-
tificado de conclusão das 
fases escolares menciona-
das. A avaliação também 
é uma ferramenta para 
apontar indicadores edu-
cacionais no Brasil.

COM INFORMAÇÕES 
DA DGAP
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Dois tempos
1. Nesta segunda (18) e terça (19), o Senac, referência 

em Educação Profissional na área de Beleza no Brasil, 
apresenta o: Senac Beauty Day – Beleza e Negócios,  
100% online e gratuito. O evento contará com duas salas 
com programação simultânea e um ambiente de sacola 
virtual, palestras e oficinas com profissionais renomados 
no Brasil e no Mundo, como Robson Trindade, Tábata 
Boccatto, Ivo Vilela, Tiago Parente, Lara Frantz, Vitor 
Pinho Olenka, Gabriel Gustavo e muito mais. 

2. Na programação, temas que estão em voga no ce-
nário da beleza como Visagismo, Corte, Embelezamento 
do Olhar, Transição Capilar, Técnicas de Maquiagem, 
Marketing Digital voltado à Beleza, entre outros que 
vão contribuir para a profissionalização e reciclagem 
dos profissionais. Haverá certificado de participação. 
Os organizadores estimam receber um público de 10 
mil pessoas. As inscrições estão abertas. Para participar 
inscreva-se no site am.senac.br/senacbeautyday

Bem avaliada
A MRV recebeu a certificação NDT (nível 1), emitida 

pela Caixa Econômica Federal (CEF), em reconhecimen-
to à excelência e qualificação técnica de seus empreen-
dimentos, desde o projeto até a entrega. Elaborado a 
partir de uma nova metodologia de análise criada pela 
CEF, o NDT avalia o nível de desempenho técnico das 
empresas do setor, a partir de todas as etapas do proces-
so construtivo. A MRV obteve a gradação máxima, que é 
o nível 1, com destaque à qualidade da execução e dos 
materiais empregados em suas obras.

Vitrine

Arquivo

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Os 
cumprimentos de hoje, 
por mais um aniversário 
natalício, são para o 
cabeleireiro Bené Pires, 
sócio do completo salão 
de beleza, Le Touche. 
Desejamos que tenha 
um dia inesquecível com 
tudo a que tem direito 
e que o novo ciclo seja 
de muitas realizações e 
sucesso absoluto. Feliz 
aniversário e que a vida 
lhe sorria sempre!

Divulgação

ANFITRIÕES 
O grupo Mecat abriu unidade em Araraquara (SP). O casal, 
Eliana Regina Turchetti e o empresário Attilio Turchetti 
(fundador da Mecat) fez as honras aos clientes, autoridades, 
familiares e amigos, na noite festiva de taças e guardanapos

n VOCÊ SABIA? A 
batata é boa para o 
cérebro.
n DIÁLOGOS 
CONTEMPORÂNEOS 
– Nos dias 18 e 19, 
os escritores Fabrício 
Carpinejar e Ignácio 
de Loyola Brandão 
participam das 
primeiras conferências 
do projeto Diálogos 
Contemporâneos. 
Até o final de 2021, 
terão ainda mais oito 
encontros gratuitos 
com figuras como Xico 
Sá. Todos no Teatro 
Goiânia, com público 
limitado por conta da 
Covid-19
n PRÊMIO SER 
HUMANO - O Grupo 
Kurujão é finalista na 
premiação Prêmio 
Ser Humano 2020. O 
projeto denominado 
“Live Solidária”, criado 
com o objetivo de 
arrecadar fundos 
e celebrar os 32 
anos do Grupo 
Kurujão, concorre ao 
prêmio na categoria 
Desenvolvimento.
A premiação é 
promovida pela 
Associação Brasileira 
de Recursos Humanos 
de Goiás (ABRHGO) e 
acontece, em formato 
digital, amanhã dia 19 
de outubro.

JUNTA EMPRESARIAL 
A empresária da Cardápio de Negócios, Marísia Lorenzo 
Carvalho (em pé à direita) recebeu clientes e empresários  
para almoço do tradicional encontro empresarial, que 
teve como pano de fundo, a adega do restaurante 
Piquiras. Bateram o ponto no encontro, Débora Gomes 
(Portocred), Ricardo Freitas (7BR), Vanessa Benevides 
(Mediall) e Luiz Henrique (Commerciare Saúde)

Divulgação
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VACINADOS

Aparecida amplia a aplicação 
da dose de reforço em 
profissionais da saúde

Trabalhadores vacinados com a segunda dose 
ou dose única até 15 de abril já podem receber o reforço

CAMILA GODOY -  A Prefeitu-
ra de Aparecida ampliou o 
grupo autorizado a receber 
a dose de reforço da vacina 
contra a covid-19. A partir 
desta sexta-feira, 15 de ou-
tubro, todos os profissionais 
de saúde vacinados com a 
segunda dose ou dose úni-
ca até 15 de abril já podem 
receber a “terceira dose” do 
imunizante. A aplicação do 
reforço nesse grupo ocorre-
rá até 7 de novembro. Para 
receber a nova dose os pro-
fissionais devem apresentar 
documento pessoal, cartão 
de vacinação e comprovante 
de atuação na área da saúde.

O serviço está disponível 
em nove postos, sem neces-
sidade de agendamento. Os 
interessados podem procu-
rar os drive-thrus do Apareci-
da Shopping e do Centro de 
Especialidades ou a Central 
de Imunização, de segunda 
a sexta, das 8 às 18 horas. Aos 
sábados, os drives funcio-
nam até as 17 horas e a Cen-
tral até as 18 horas.

Nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS´s) dos seto-
res Andrade Reis, Anhambi, 
Bairro Cardoso, Jardim Olím-
pico, Jardim Florença e Veiga 
Jardim, o reforço da vacina é 
aplicado de segunda a sexta, 
das 8 às 16 horas. Aos sába-
dos, três UBS´s funcionam. 
Nesta semana, 16 de outu-
bro, funcionam as Unidades 
dos bairros Anhambi, Veiga 
Jardim e Andrade Reis.

DOSE DE REFORÇO 
PARA IDOSOS

Idosos com mais de 60 
anos também podem re-

ceber a “terceira dose” do 
imunizante, independen-
temente do tipo de vacina 
recebido anteriormente. 
Contudo, os moradores 
precisam respeitar o in-
tervalo de seis meses após 
a última dose do esquema 
vacinal (segunda dose ou 
dose única).

O serviço está disponível 
em todos os nove postos ci-
tados acima. Para esse grupo 
receber o reforço do imuni-
zante é necessário apresen-
tar documento de identida-
de, CPF ou Cartão SUS e o 
cartão de vacinação.

Professor ou pesquisa-
dor vinculado a um progra-
ma de pós-graduação (PPG) 
recomendado pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior  
(Capes) podem se inscrever 
até 22 de novembro no Edital 
nº 12/2021, que trata do Pro-
grama de Desenvolvimento 
da Pós-Graduação (PDPG) 
– Impactos da Pandemia. 
Serão investidos R$ 25,1 mi-
lhões em estudos com vi-
gência de até 48 meses e que 
tratam das consequências 
e reflexos culturais, econô-
micos, históricos e sociais 
decorrentes da covid-19. O 
recurso será destinado para 
bolsas e custeio, mestrado, 
doutorado e pós- doutorado, 
destinado diretamente aos 
beneficiários pelo Sistema 
de Controle de Bolsas e Au-
xílios (SCBA). O Governo do 
Tocantins, por meio da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa 

do Tocantins (Fapt), incenti-
va a participação dos cien-
tistas da região tocantinense.

Os trabalhos deverão 
considerar fatores surgidos 
ou agravados no contexto 
pandêmico, como violência, 
saúde e adoecimento social, 
reestruturação da arquitetura 
urbana, novas ou adaptadas 
estruturas de trabalho e de 
ensino, e agravamento de di-
ferenças entre os estados.

A implementação está 
prevista para março de 2022. 
A Capes apoiará projetos 
voltados à formação de pro-
fissionais qualificados e ao 
desenvolvimento de pesqui-
sas acadêmico-científicas 
sobre questões emergenciais 
de abrangência nacional. O 
proponente deve estar cadas-
trado na Plataforma Sucupira, 
possuir título de doutor e ter 
currículo cadastrado e atua-
lizado na Plataforma Lattes. 
Este coordenará o projeto, e o 

PPG ao qual estiver vinculado 
será considerado o principal, 
sendo vedada a submissão de 
outra iniciativa pelo mesmo 
programa de pós-graduação.

BENEFÍCIOS
É importante ressaltar que 

os projetos devem ser interdis-
ciplinares e fruto da parceria 
de pelo menos 3 (três) PPGs de 
distintas macrorregiões brasi-
leiras. Modalidade de bolsas e 
benefícios. Serão financiados 
até 40 projetos de pesquisa e 
estima-se a implementação 
de até 400 bolsas nas moda-
lidades mestrado, doutorado 
e pós-doutorado. Os recursos 
serão distribuídos a cada pro-
jeto da seguinte forma: custeio 
de até R$ 100 mil a cada um 
dos projetos aprovados; Bol-
sas no País: para o pós-Dou-
torado: até três cotas com 12  
mensalidades por projeto.

GEÓRGYA LARANJEIRA CORREA/
GOVERNO DO TOCANTINS

Governo do Tocantins incentiva 
inscrição de cientistas do Estado nos 
projetos sobre impactos da pandemia

APOIO À CIÊNCIA

Caudivino Antunes
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Além da prorrogação no prazo, o BRB vai manter o horário de atendimento 
ampliado nas 38 agências para garantir tranquilidade aos beneficiários

PROGRAMA SOCIAL SILVÂNIA

DA REDAÇÃO - O BRB vai 
prorrogar até o próximo 
dia 22 a entrega do Cartão 
Gás, novo programa social 
do Governo do Distrito Fe-
deral (GDF) lançado neste 
período de pandemia da 
covid-19, que contempla-
rá 69.998 famílias em situ-
ação de vulnerabilidade. 
No total, 38 agências do 
BRB estão atuando, em 
horário estendido, das 8h 
às 16h, na distribuição dos 
cartões desde o final do 
mês passado.

Até o início da tarde desta 
quinta-feira (14), 48.571 car-
tões já tinham sido entregues. 
A decisão pela prorrogação 
da entrega do Cartão Gás foi 
tomada após ser observado 

que 30% dos beneficiários 
não buscaram o plástico nas 
datas estabelecidas.

Antes de ir à agência 
bancária, o beneficiário do 
programa precisa acessar o 
portal gdfsocial.brb.com.br. 
Lá, será possível consultar a 
data e o local da retirada do 
seu cartão. Mesmo que a data 
de retirada já tenha passado, 
o beneficiário pode procurar 
a mesma agência para a reti-
rada do cartão.

Para realizar a retirada 
do cartão, os 69.998 benefi-
ciários contemplados pelo 
programa devem ir à agên-
cia portando documento de 
identificação oficial com foto.

O desbloqueio do bene-
fício pode ser feito no BRB, 

por meio da central de aten-
dimento, pelo telefone 3029-
8440 ou ainda pelo aplicativo 
BRB Social. Por meio do app, 
disponível nas lojas virtuais, 
também é possível acompa-
nhar o saldo.

Lançado em 10 de agos-
to, o Cartão Gás concede 
auxílio financeiro em par-
celas bimestrais no valor 
de R$ 100. A verba deve ser 
utilizada exclusivamente 
para a aquisição de botijão 
de 13 kg de gás liquefeito 
de petróleo. A utilização 
dos cartões é restrita aos 
estabelecimentos creden-
ciados junto à Secretaria 
de Economia.

COM INFORMAÇÕES 
DO BANCO DE BRASÍLIA

BRB prorroga entrega do 
‘Cartão Gás’ até o próximo dia 22 

Prefeitura realiza o 
1º Tour Empresarial Reserva

Aplaudido, César Tralli chora em despedida: 
“Sonho em trazer notícias boas”

César Tralli, que assu-
mirá o “Jornal Hoje” após 
mudanças na grade de pro-
gramação da Globo, despe-
diu-se do público do “SP1” 
aos prantos nesta sexta-fei-
ra (15). O jornalista não se-
gurou a emoção e desmo-
ronou ao vivo. Aplaudido 
pela equipe, Tralli agrade-
ceu pelos 10 anos à frente 
do jornalístico.

“Muito obrigado por 
me deixar almoçar com 
você nos últimos 10 anos. 
Foi bom demais. Sempre 
sonho em trazer muito 
mais notícias boas. Imagi-
no que é o que você quer 
também. Por isso esta-
mos aqui para informar, 
denunciar, cobrar, sugerir, 
observar, aplaudir os bons 

exemplos, valorizar o ci-
dadão, valorizar o coleti-
vo, combater as injustiças, 
tanta desigualdade que a 
gente tem na capital pau-
lista e no mundo”, iniciou 
o jornalista.

Com os olhos mare-
jados, Tralli pediu para o 
público continuar acompa-
nhando o jornalístico, que 
será apresentado a partir de 
agora por Alan Severiano. A 
equipe do “SP1” apareceu 
toda de pé, homenageando 
o profissional, que agrade-
ceu pela dedicação de to-
dos e exaltou a importância 
do trabalho em equipe.

“Quero agradecer de-
mais a toda equipe do 
‘SP1’, toda galera que bota 
esse telejornal no ar. Mui-

to obrigado. Amo muito 
vocês! Isso aqui é um tra-
balho em equipe. Cada 
dia mais valorizo mais o 
trabalho de vocês. Para-
béns, estou arrepiado. Vo-
cês que fazem tudo isso 
acontecer”, elogiou.

A despedida foi encer-
rada com um “até logo”. 
César Tralli avisou que 
sairá de férias e quando 
voltar ao trabalho já estará 
em sua nova função. “Vou 
sair de férias por um breve 
período e na volta, no fim 
do mês, vou te encontrar 
um pouquinho mais tarde 
no ‘Jornal Hoje’. Um beijo 
para você, fique em paz, 
se cuide. Obrigado, de co-
ração”, finalizou, sem con-
trolar o choro.

Com o objetivo de fo-
mentar o turismo em Silvâ-
nia, a prefeitura de Silvânia 
realizou, no último do-
mingo (10), o 1º Tour Em-
presarial Reserva no con-
domínio reserva Fazenda 
Canoa, às margens do Lago 
Corumbá IV. O evento con-
tou com a presença de au-
toridades, especialistas e 
prefeitos de municípios da 
região, como São Miguel 
do Passa Quatro, Palmelo, 
Gameleira, Corumbá de 
Goiás e Silvânia; além de 
convidados, empresários 
locais e consultores do Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae).  

 A cidade é uma das 
sete banhadas pelo Lago 
e já possui seis empre-
endimentos aprovados. 
A cidade foi a primeira a 
regulamentar Zona Ru-
ral de Especial Interesse 
Turístico e Ambiental 
(ZREITA), que estabelece 
regras para a ocupação do 
entorno. “Estamos desen-
volvendo alguns projetos 
para alavancar nosso tu-
rismo local e hoje reali-
zamos esse evento para 
aproximar apresentar as 
transformações que aqui 
estão ocorrendo”, é o que 
ressalta o diretor de tu-
rismo de Silvânia, Valdir 
Antônio Rosa.

Presente no evento, o 
prefeito de Silvânia, Ge-
raldo Luiz Santana (PP), 
disse que a cidade está 
preparada para trazer em-
preendedores e empresá-
rios para a região e que a 
parceria público-privada 
é fundamental para ala-
vancar o turismo. “Hoje 
eu entendo que isso é um 
estilo de vida, as pessoas 
adquirirem terrenos pró-
ximos ao Lago Corumbá 
IV, que é um lago extrema-
mente importante para 
nossa região, é de uma be-
leza única, ímpar. É nosso 
papel viabilizar que em-
preendedores, venham 
para o nosso município 
porque irão trazer empre-
gos diretos, indiretos, vai 
melhorar a nossa arreca-
dação. Então é importan-
te que haja essa parceria 
entre poder municipal e 
empreendedor para nosso 
município crescer mais 
ainda”, disse.

Mesmo não sendo ba-
nhada pelo lago, a cidade 
de Gameleira também se 
beneficia do desenvolvi-
mento do turismo, consi-
derou o prefeito da cida-
de, Wilson Tavares (DEM). 
O município é passagem 
para o lago e tem sido 
ponto de apoio para a 
compra de conveniências 
e material de construção, 
entre outros itens de ne-
cessidade dos turistas. 

“Ele está fomentando o 
comércio local e gerando 
empregos. A mão de obra 
geralmente é da a minha 
cidade, que é a mais pró-
xima do lago”, disse.

Durante o evento, os 
participantes foram infor-
mados de que, em breve, 
poderão vislumbrar outras 
formas de negócios do tu-
rismo na região.  Um estu-
do de mercado do turismo 
náutico está sendo desen-
volvido pelo Sebrae para 
entregar para a sociedade 
um mapa de oportunida-
des na região. “O objetivo 
é alavancar novos empre-
endedores”, informou Ju-
liana Carvalho, consultora 
do Sebrae, que também 
participou do evento na 
Fazenda Canoa. 

Ela considera que os 
municípios têm tarefa de 
casa de se preparar para 
receber iniciativas como 
o da Fazenda Canoa, que 
está fomentando empre-
gos com a obra, mas con-
tinuará movimentando a 
economia futuramente 
com o movimento de tu-
ristas nas casas de vera-
neio que lá serão cons-
truídas. “A tarefa do poder 
público é desenvolver a 
governança turística e 
oferecer  toda a infraes-
trutura, asfalto, energia, 
internet, trabalhando  em 
conjunto com o poder pri-
vado”, disse.

O secretário de espor-
tes e lazer de Gameleira 
de Goiás, Vanderlei Mo-
rais, considera que o Lago 
Corumbá IV tem a melhor 
performance de lâmina 
d´água, se comparado aos 
demais lagos existentes 
em outras regiões de Goiás 
e do Brasil. “É o que me-
nos abaixa o nível de água, 
o que dá a possibilidade 
para que haja eventos du-
rante todo o ano, indepen-
dente da estação, diferente 
do que ocorre em outros 
lagos quando o período de 
seca chega”, diz. 

Ingredientes que têm 
tudo para fomentar a eco-
nomia e o turismo, mas 
também geram bem-es-

tar, salientou o secretário, 
que também se tornou 
proprietário de um lote no 
condomínio reserva Fa-
zenda Canoa. “É um mix 
de um bom investimento, 
mas é também um lugar 
onde eu posso vir, ter uma 
segunda moradia, porque 
sei que vai me dar quali-
dade de vida. Fiz um bom 
negócio!”, acrescenta. 

ASFALTO
E por falar em infraes-

trutura, um dos assuntos 
comentados pelos prefei-
tos foi a aprovação em  pri-
meira e segunda votação 
da Assembléia Legislativa 
do Estado de Goiás, o pro-
jeto de lei nº 5973/21, de 
autoria do deputado esta-
dual Tião Caroço (DEM), 
que prevê a estadualização 
de estrada de 55 quilôme-
tros, tem o trajeto perten-
cente a três municípios: 
Gameleira, Silvânia e Lu-
ziânia. Importante acesso 
ao Lago Corumbá IV ela sai 
da GO 437 (que liga Aná-
polis a Gameleira e Silvâ-
nia), e chega na GO 010, 
próximo a Luziânia.   

“Agora depende da 
sanção do governador. A 
estadualização é o primei-
ro passo para o asfalto, 
que é muito importante 
para nós”, considerou Wil-
son Tavares, prefeito de 
Gameleira. Ele lembrou 
que a estrada, desde a 
construção de Brasília, o 
trajeto foi um importante 
caminho para entrega de 
materiais de obra, e até 
hoje é zona de escoamen-
to da produção agrícola.  
E, agora, ele também é 
uma rota turística.  

“É um asfalto de extre-
ma importância que vai 
ligar Samambaia ao Pos-
to Positivo, Luziânia a Ga-
meleira, será outra rota de 
Anápolis a Brasília. Além do 
turismo, do agronegócio, 
vai beneficiar toda a cadeia 
produtiva de Silvânia, in-
cluindo o escoamento dos 
polos industriais”, comple-
mentou Geraldo Luis San-
tana, prefeito de Silvânia.

LÍVIA BARROS

Divulgação

Fernando Leite

O prefeito Wilson Tavares, de Gameleira de Goiás; o 
empresário Fernando Costa e os prefeitos Geraldo Luiz 
Santana, de Silvânia; Gilmar Pereira, de São Miguel do 
Passa Quatro e o vice Misael Brandão
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PREGÃOELETR NICONº 0 2/2021 SRP ASG
O M NICPIO DE IN MAS torna público que reali ará, pregão
eletr nico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item, visando o registro de preço
para futura contratação de empresa para aquisição de material de
serigrafia, no dia 03/11/2021 às 0 h30min.Mais informaç esna sededa
Prefeitura Municipal das 0 h00min às 11h00min e das 1 h00min às
1 h00min, pelos telefones 2 3511 2121/991 5 0 5 , no site

.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e mail
licitacao inhumas.go.gov.br.

PREGÃOELETR NICONº 0 /2021 ASG
O Município de Inhumas torna público que reali ará, pregão eletr nico,
através do Portal de Compras do Governo Federal – Compras Net, tipo
menor preço por global, obetivando a contratação de pessoa urídica
para a e ecução do serviço de ornamentação natalina na cidade de
Inhumas, no dia 29/10/2021 às 0 h30min.Mais informaç es na sededa
Prefeitura Municipal das 0 h00min às 11h00min e das 1 h00min às
1 h00min, pelos telefones 2 3511 2121/991 5 0 5 , no site

.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo email
licitacao inhumas.go.gov.br.

CONCORR NCIANº 00 /2021
O M NICPIO DE IN MAS torna público que reali ará, na sala de
reuni es doCentro de Cultura e Convenç es Nelo Egídio Balestra Rua
23, Qd. 13, Vila São José, Inhumas , no dia 1 /11/2021 às 0 h30min,
procedimento licitat rio modalidade concorr ncia pública tipo menor
preço global, obetivando a contratação de empresa de engenharia para
a e ecução de serviços de coleta de li o noMunicípio de Inhumas.Mais
informaç esnasededaPrefeituraMunicipal das0 h00minàs 11h00min
e das 1 h00min às 1 h00min, pelos telefones 2 3511 2121 /
991 5 0 5 , no site .inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo
e mail licitacao inhumas.go.gov.br.

PREGÃOELETR NICONº 0 /2021 ASG
O M NICPIO DE IN MAS torna público que reali ará, pregão
eletr nico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item, obetivando a contratação de
pessoa urídica para a prestação dos serviços de e ecução, locação e
venda de itens necessários para reali ar o evento natalino na cidade de
Inhumas GO durante os dias de 1 de novembro de 2021 a 0 de
aneiro de 2022, no dia 29/10/2021 às 0 h30min. Mais informaç es na
sede da Prefeitura Municipal das 0 h00min às 11h00min e das
1 h00min às 1 h00min, pelos telefones 2 3511 2121/991 5 0 5 , no
site .inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e mail
licitacao inhumas.go.gov.br.

TOMADADEPREÇOS00 /2021
O NDO M NICIPAL DE ED CAÇÃO DE IN MAS-GO torna
público que reali ará, na sala de reuni es do Centro de Cultura e
Convenç es Nelo Egídio Balestra Rua 23, Qd. 13, Vila São José,
Inhumas , no dia 0 /11/2021 às 0 h30min, procedimento licitat rio
modalidade tomada de preços tipo menor preço global, obetivando a
contratação de empresa de engenharia para a e ecução do serviço de
conclusão das obras de construção de uma escola padrão FNDE, no
Setor Eldorado, obeto do conv nio no 10031 0. Mais informaç es na
sede da Prefeitura Municipal das 0 h00min às 11h00min e das
1 h00min às 1 h00min, pelos telefones 2 3511 2121 / 991 5 0 5 ,
no site .inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e mail
licitacao inhumas.go.gov.br.

TOMADADEPREÇOS00 /2021
O NDO M NICIPAL DE ED CAÇÃO DE IN MAS-GO torna
público que RETOMARÁ, na sala de reuni es do Centro de Cultura e
Convenç es Nelo Egídio Balestra Rua 23, Qd. 13, Vila São José,
Inhumas , no dia 22/10/2021 às 0 h30min, procedimento licitat rio
modalidade tomada de preços tipo menor preço global, obetivando a
contratação de empresa de engenharia para a e ecução do serviço de
reforma do Prédio da Escola Municipal Moacir Lui de Paula Brandão,
situada no endereço, Rua Avelino João Bernardes Qd. 03 APM 01,
Residencial Ana Brandão. Mais informaç es na sede da Prefeitura
Municipal das 0 h00min às 11h00min e das 1 h00min às 1 h00min,
pelos telefones 2 3511 2121 / 991 5 0 5 , no site

.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e mail
licitacao inhumas.go.gov.br.

 

 

 

 

  

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 024/2021 

A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA 
PÚBLICO o aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 024/2021, tipo: Menor preço. Objeto: Constitui objeto da 
presente licitação a escolha da (s) melhor (es) proposta (s) para 
Aquisição de 02 (dois) veículos 0 km para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Goiás, na forma e 
condições da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 
8.666/1993, consoante às condições e especificações 
estabelecidas no termo de referência (anexo I). Recebimento de 
Propostas: Das 07h30min do dia 18/10/2021 até às 08h00min do 
dia 28/10/2021. Abertura das Propostas: 28/10/2021 às 
08h01min. Data e Hora do início da Sessão de Disputa de 
Preços: 28/10/2021 às 09h01min. O edital estará disponível na 
Plataforma Eletrônica: http://www.bll.org.br e no site 
http://www.prefeituradegoias.go.gov.br. Mais informações 
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Goiás, 
na Praça da Bandeira, nº 01, Centro, Goiás-GO, fone: (62) 3371-
7726, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h às 
17h00min. 

Município de Goiás, 14 de Outubro de 2021. 
ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS 

Pregoeira 

RAFAEL NOVAIS PEREIRA BARBOSA 03073167188, CNPJ/CPF
n° 36.543.116/0001 - 14, torna público que esta requerendo
da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  de  Instalaçao  e  Operação  para  as
seguintes  atividades  :  serviços  de  lavagem,  lubrificação  e
polimento  de  veículos  automotores,  localizado  na  Avenida
Armando de Godoy, Número 34, Conj.  H,  Setor Negrão de
Lima, Goiânia – GO, CEP: 74.650 – 010.

Estado de Goiás - Prefeitura Municipal de Professor Jamil
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
OBJETO: Aquisição de veículos automotores, visando atender
às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde através do
Fundo Municipal de Saúde de Professor Jamil – Estado de
Goiás.
DATA DE ABERTURA: 29/10/2021; HORÁRIO: 09:00h;
LOCAL: Rua Matilde Ferrarine Safady, nº 235, Boa Nova,
Professor Jamil – Goiás.
RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Prefeitura ou no site:
www.professorjamil.go.gov.br

Professor Jamil, 15 de outubro de 2021.
JAQUELINE SOUZA E SILVA

=Pregoeira=

G L FERREIRA, CNPJ/CPF n° 07.156.093/0001 - 97, 
torna público que está requerendo na Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença 
Ambiental de Instalação e Operação para as seguintes 
atividades : comércio a varejo de peças e acessórios 
usados para veículos automotores, localizado na Ave-
nida Aderup, Quadra 02, Lote 04, Vila Canaã, Goiânia 
– GO, CEP: 74.415 – 010.

G L FERREIRA, CNPJ/CPF n° 07.156.093/0001 - 97, 
torna público que está requerendo na Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença 
Ambiental de Instalação e Operação para as seguintes 
atividades : comércio a varejo de peças e acessórios 
usados para veículos automotores, localizado na Ave-
nida Aderup, Quadra 02, Lote 04, Vila Canaã, Goiânia 
– GO, CEP: 74.415 – 010.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Pedro fica apavorado 
com Lobão. Jade fica com 
ciúmes de Cobra. Lobão 
intimida Pedro para saber 
onde ele conseguiu o pen 
drive que deu a Karina. 
João pensa em promov-
er um evento na Aquazen 
e Bianca fica animada. 
Lobão finge ser bonzin-
ho diante de Karina e Pe-

dro se desespera. Jade 
agradece a Cobra por seu 
comportamento duran-
te o chá de Lucrécia. Os 
alunos da Ribalta falam 
sobre o evento de João. 
João exige a presença de 
Pedro na Aquazen. Gael 
sugere que Duca se in-
screva no Warriors para 
conseguir dinheiro. 

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Zayla descobre que a carta 
de alforria de Samuel é falsa. 
Gastão só se interessa por 
Isabel e Leopoldina se irrita. 
Tonico ameaça Samuel. Pe-
dro sente ciúmes de Dumas 
com Teresa. Augusto con-
fronta Bernardinho e garante 
a Leopoldina que o rapaz 
não é oficial da Marinha. Pi-
lar sofre ao ver Dolores sen-
do humilhada por Tonico. 

Lota expulsa Bernardinho 
de casa. Gastão e Augusto 
conversam sobre a escolha 
de Isabel por um dos dois. 
Vitória e Quinzinho discutem 
sobre a gestão do cassino. 
Tonico exige que Nélio dê 
aulas para Dolores. Cax-
ias e Mauá lamentam que 
Tonico tenha sabotado a 
votação das obras con-
duzidas por Samuel. 

Aníbal e Lígia fingem não 
se conhecer. Gilmar e Cris-
tóvão confirmam a Antônia 
que Athaíde e Timóteo se 
conhecem. Luiza visita 
Eric no presídio. Cíntia fica 
triste por Lourenço não 
ter lhe reconhecido com 
o uniforme de camareira. 
Lourenço comenta com 
Sérgio que acredita que o 

roubo do Carioca Palace e 
o acidente de Mirella ten-
ham uma ligação. Athaíde 
nega conhecer Timóteo. 
Antônia pergunta a Athaíde 
se ele está� protegendo 
Maria Pia. Sérgio avisa a 
Eric que o Juiz o liberou 
sob fiança, com o confisco 
do passaporte e o bloque-
io de seus bens. 

Gênesis
Asenate é mantida pre-

sa. José interpreta o sonho 
do faraó. Potifar tem uma 
surpresa desagradável ao 
chegar em sua casa. Adu-
rrá sente ódio pelo feito 
de José, que é reveren-
ciado no palácio. Lúcifer 
assiste o triunfo de José. 
Neferíades sofre um casti-

go cruel. Pentephres pede 
perdão a Meritre. Asenate 
cai na armadilha de Mah-
amid. Sheshi recebe uma 
mensagem preocupante. 
Asenate é surpreendida 
pela presença de Teruel. 
Potifar se entende com 
Adja. Judá nota a presença 
de Rúben.

Império
José Alfredo se despede 

de Cora, que acaba falecen-
do no hospital. Maria Clara 
discute com Maria Marta. 
Silviano acredita que pode 
ser pai de José Pedro. Tuane 
e Elivaldo pensam em ter 
outro filho. Cristina recebe 
a notícia da morte de Cora 
e José Alfredo a ampara. 
Todos sentem o falecimen-
to de Cora. Felipe invade o 
quarto de Enrico. Xana cuida 
de Cristina, Elivaldo, Tuane e 

Vitor. Carmem provoca um 
surto em Salvador. João Lu-
cas conversa com José Pe-
dro. Lorraine limpa a casa de 
Silviano. Maria Marta flagra 
os funcionários especulan-
do sobre a paternidade de 
José Pedro. Sai o resultado 
do exame de sangue dos 
filhos de José Alfredo. Dan-
ielle tenta intimidar Maurílio. 
Salvador anda desorientado 
pelas ruas e Helena e Orville 
ficam preocupados. 

Um homem rindo muito conta para o amigo:
- Hoje às 03:30 da manhã entrou 

um ladrão lá em casa...
 O amigo diz:

- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou na sua 
casa e você está rindo??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher achou 
que era eu chegando bêbado

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

 Seja para uma come-
moração a dois, um jan-
tar surpresa ou refeição 
com a família e amigos, 
o risoto de camarão é 
sempre uma boa pedida. 
Um prato fácil, rápido e 
delicioso que chama a 
atenção por ser rebus-
cado e simples, tudo ao 
mesmo tempo. Pensan-
do nesses momentos, o 
chef Melchior Neto pre-
parou uma receita per-
feita e muito cremosa 
para quem quer arrasar 
à mesa!
POR CHEF MELCHIOR NETO 

INGREDIENTES
400g de camarão 
descascado
1 xícara de arroz 
arbóreo
½ cebola roxa picada
2 litros de água
1 caldo de legumes
1 caldo de camarão
1 taça de vinho branco 
seco
1 colher de sopa de 
curry
50g de provolone ralado
1 colher de sopa de 
manteiga
2 colheres de sopa de 
azeite
Salsa picada
Sal e pimenta do reino 
à gosto

MODO DE PREPARO
Refogue o camarão por 

2 minutos no azeite e 
reserve.
Coloque para ferver 
a água junto com os 
caldos.
Na mesma panela 
coloque a cebola picada 
e o arroz, refogue 

por dois minutos. Em 
seguida coloque o 
vinho e mexa até secar. 
Então, coloque uma 
concha de caldo por 
vez, mexendo sem 
parar até secar e repita 
até que o arroz fique 

ao dente ou no ponto 
desejado. Volte os 
camarões, o provolone 
e misture bem para 
derreter o queijo. Por 
último, salsa, uma 
colher de manteiga para 
dar sabor e brilho.

RISOTO DE CAMARÃO
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

AAP
ATLANTICO
VESPEIRO

CANONIZAM
OTATELIOP

RAIGUANA
REDAAPOR

TOAIDOSA
SISTEMICOS

TUMBAPOS
AIINCESTO

UNCIAAPU
IIDFITAR

ECDEMICOIN
AMUOUSO

Autor da
novela
gráfica 

"Sandman"

Ave que
dá saltos
enquanto

canta

Supressão
de fonemas
no fim da
palavra

James 
Spader, na
série "The
Blacklist"

À (?): por
motivo
frívolo

Tristonho; 
melancó-

lico

Dia do (?):
9 de janei-
ro de 1822

(Hist.) 

Plutônio
(símbolo)

Polegada

Check-(?),
registro 

de entrada
no hotel

Fator de
desgaste
de roupas

Declaram
santo

Ataque típico de
grupos terroristas

Filmes de
Cameron

O oceano
onde de-
semboca

o rio
Amazonas

Local
perigoso

(fig.)

Também, 
em inglês
Distúrbio
do sono

Símbolo olímpico
Música de Belchior
imortalizada na voz

de Elis Regina

Estado afe-
tado pelos
focos de 

queimadas
no Dia do

Fogo
(2019)

Diploma-
cia (fig.)

Atmosfera
Física

(símbolo)

Pequeno
lagarto 

com crista

Prenome
comum
entre os
judeus

Anciã
Cair na 

(?): cair no
erro (bras.)

Positivo
(abrev.)
(?) Blat,

ator
Temática
da peça 

"Édipo Rei"
O mesmo

502, em
romanos

Olhar
fixamente

Mal oriundo de local
diferente (Med.)
Enfado expresso  
pela fisionomia

Generali-
zados
(Med.)
(?) dos 

Patriarcas,
santuário
na cidade
de Hebron

Preposição
essencial
Tipo de
pilha

2/in. 4/also — amuo — ébia. 5/úncia. 7/apócope.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Eu reclamo que tudo na 
minha vida está dando 

errado. E quando algo dá 
certo, já penso que tem 

alguma coisa errada.

Ainda existem mui-
tos planetas em 
Áries, mas a Lua 
Nova chega em Tou-

ro e traz até você consciência 
de coisas concretas. Portanto 
é hora de trabalhar, ou seja, dar 
forma, colocar a mão na massa 
em relação a coisas que fazem 
sentido para você, ariano.

A Lua Nova em 
Touro chega tra-
zendo força e luz 
para o seu cami-

nho, coloca nas suas mãos 
força para agir. Então a dica 
é: aja com consciência e de 
forma a não perder o foco 
daquilo que deseja ver reali-
zado neste dia. 

Marte segue em 
Gêmeos e a Lua 
Nova chega em 

Touro, portanto hoje a criativi-
dade está forte nos geminia-
nos. É dia de se reinventar e de 
fazer coisas diferentes. Você 
vai perceber que, ao longo do 
dia todo, será possível realizar 
novas ações.

Marte segue em 
Gêmeos e a Lua 
Nova chega em 

Touro, portanto a cabeça dos 
cancerianos pode estar a mil. 
Vale a pena sentar e organizar 
o máximo que puder neste dia 
para não se perder semana afo-
ra. Neste dia, as relações de ami-
zade também estão fortalecidas.

A Lua Nova em 
Touro leva luz e 
energia para a car-

reira e para a vida social. Você 
pode aproveitar este momento 
para brilhar mais e fazer planos 
sólidos, que pretende realizar no 
futuro. É tempo de novos inícios 
para o leonino.

É importante 
avançar, querido 
virginiano, mesmo 

que seja difícil, mesmo que al-
gumas coisas fiquem para trás. 
A evolução e o novo são sempre 
melhores. Olhe para o futuro! A 
Lua Nova em Touro pede isso 
a você.

Dia de desape-
gar do que não 
serve mais, de 

iniciar novos ciclos, com apro-
fundamento da alma. A Lua 
Nova em Touro levará você a 
um novo nível de vida, mas 
antes exigirá mais conexão 
consigo mesmo. Medite e mer-
gulhe dentro de si mesmo hoje.

Há fortalecimento das 
relações, comprome-
timento e segurança. 

É assim que vocês vão se sentir 
em relação aos seus relaciona-
mentos amorosos já estabeleci-
dos: que eles são raros e ajudam 
muito na evolução de vocês. Aos 
escorpianos solteiros, abram os 
olhos, porque o amor esta perto.

A Lua Nova em 
Touro traz foco para 
organizar, então o 

dia começa muito bem e a 
tendência é que seja um dia 
de resoluções, portanto se 
você precisa resolver alguma 
coisa hoje, vá e faça. Amanhã 
já não garanto que será tão 
produtivo e organizado...

A Lua Nova em 
Touro traz força, 
autoestima e 

sensualidade ao capricor-
niano. Por isso é que hoje 
é um dia em que você vai 
sentir essas energias mais 
profundamente e ganhar 
magnetismo. É um dia de 
conquista e de ganhos.

Dia de melho-
rar sua nutrição, 
queridos aqua-
rianos! O que vo-

cês andam comendo, lendo 
e ouvindo? Tudo a que se 
expõem acaba te nutrindo 
ou te intoxicando. Escolham 
melhor desde sua comida até 
suas conversas e leituras.

A Lua Nova em Tou-
ro ilumina seus cami-
nhos e o fluxo da sua 

vida, por isso pode ser um dia 
bem corrido e, ao mesmo tem-
po, produtivo. O desafio será 
manter o foco e não se perder 
do fluxo em conversas paralelas 
ou se interessar por outros obje-
tivos no meio deste dia.

Peanuts

QUADRINHOS


