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INVESTIMENTO

Educação de Aparecida inicia 
processo para cadastro e 
convênio de entidades escolares
As inscrições seguem até o dia 22 de dezembro e poderão participar instituições educacionais sem fins lucrativos, 
filantrópicas, organizações comunitárias e confessionais
Claudivino Antunes

2021
Delegação tocantinense embarca para 
participar das Paralimpíadas Escolares 

Parte da delegação tocantinense, embarcando para participar das Paralimpíadas Escolares  

Mais de 500 mil pessoas precisam tomar a primeira, a segunda ou a dose de reforço

DISTRITO FEDERAL
Avanço da vacinação trará mais 
segurança para festas natalinas 
Divulgação/Agência Brasília

Mari Rios/Governo do Tocantins

PÁGINA 05

Aysha lança seu primeiro single: 
‘Transição da pequena para a adulta’
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COMPROMISSO OAB
Primeira mulher trans eleita para um 
Conselho Seccional da OAB é de Goiás

ITÁTILA MOURA - No jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta segunda-feira, 
22, o apresentador Thiago 

Mendes conversou com o 
infectologista, Dr. Marcelo 
Daher. Na ocasião, o mé-
dico falou sobre a flexibili-

zação do uso de máscaras. 
Para assistir esta entrevis-
ta, acesse o portal no You-
Tube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

GOIÂNIA

Primeiro prefeito negro reforça 
a representatividade na capital
Além de Rogério Cruz no Executivo, a Câmara Municipal de Vereadores também é 
comandada por um presidente negro, o vereador Romário Policarpo

DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Goiânia comemorou o Dia 
da Consciência Negra (20 
de novembro) de forma 
bem representativa neste 
2021. O Executivo goianien-
se tem o primeiro prefeito 
negro de sua história. Ro-
gério Cruz assumiu o Paço 
Municipal no dia 15 de ja-
neiro deste ano, após morte 
de Maguito Vilela, vítima de 
complicações de Covid-19.

O prefeito reconhece 
que sua presença na che-
fia do Executivo confere 
a ele a responsabilidade 
de construir uma gestão 
que olhe para quem histo-
ricamente foi relegado às 
margens da sociedade.

Inspirado por Nelson 
Mandela, o principal líder 
político da história da África 
do Sul, Rogério instalou em 
seu gabinete no Paço Mu-
nicipal um retrato daquele 
que considera um dos gran-
des nomes mundiais da luta 
contra a opressão racial. A 
obra de arte é assinada pelo 
artista goiano Selvo Afonso.

FEIRA DAS PRETAS
Na gestão do prefeito 

Rogério Cruz, foi lançada 
a Feira das Pretas. O even-
to, que chega a sua quarta 
edição neste fim de sema-
na, exibe e venda de peças 
criadas por mulheres negras 
da comunidade local, como 
tecidos e roupas africanas, 
assessórios, alimentos, pin-
turas e artesanato e visa es-
timular a valorização da ne-
gritude, além de fortalecer o 
afroempreendedorismo.

Responsável pela cria-
ção da lei que instituiu em 
Goiânia o Dia de Comba-
te à Intolerância Religiosa, 
Rogério acredita que “cada 
um tem direito à sua pró-
pria crença, a seguir aquilo 
que acredita”. Como repre-
sentante do poder público, 
defende que é seu dever 
assegurar que esse direito 
seja exercido em sua ple-
nitude por todos em todas 
as religiões, inclusive as de 
matriz africana.

EXECUTIVO E 
LEGISLATIVO

Assim como na Prefei-
tura de Goiânia, a Câma-
ra Municipal de Vereado-
res também é comandada 
por um presidente negro, 
o vereador Romário Poli-
carpo. Para ele, o Executivo 
e o Legislativo atuam para 
ampliar a inclusão social e 
econômica da população 
negra da capital.

REPRESENTATIVIDADE
O cientista político 

Guilherme Carvalho en-
tende que é necessário 

que mais negros passem 
a ocupar esses espaços li-
derança pois não há repre-
sentatividade efetiva nas 
esferas de poder e espaços 
de tomada de decisão.

Nesse sentido, na opi-
nião do cientista político, 
o papel das escolas é fun-
damental com a realização 
de atividades culturais que 
falem da história do povo 
preto, dos problemas da so-
ciedade de forma mais am-
pla e que se comemore o dia 
da Consciência Negra por 
meio da conscientização.

Carvalho avalia que 
Goiânia ganha com um 
prefeito negro a medida em 
que o gestor e a Prefeitura 
dialogam com a sociedade, 
expondo os problemas que 
o prefeito enfrentou e en-
frenta pela cor da sua pele 
e como ocupar um posto 
de poder chave propicia a 
ele auxiliar a promoção da 
população no alcance de 
oportunidades para que 
um dia possam ocupar es-
ses postos também.

Ele destaca que a atual 
gestão estruturou secre-
tarias, superintendências 
e gerências com preocu-
pação com a representati-
vidade sexual, de gênero, 
direitos humanos, mas em 
especial também com a 
questão étnica. 

Guilherme Carvalho 
também analisa a repre-
sentatividade no Legislativo 
e parceria com a Prefeitura 
de Goiânia. “Sempre que 
possível, Rogério e Romário 
enfatizam a questão étnica 
e isso é muito importante 
para a conscientização. O 
Romário tem até um caso 
polêmico em que sofreu 
racismo e teve grande re-
percussão. Isso sendo um 
agente investido de poder 

e autoridade da Câmara. 
Imagina o resto da socie-
dade no dia a dia. Então, ter 
alguém que sofreu e sofre é 
extremamente representa-
tivo e mostra que é preciso 
participar para ocupar es-
ses espaços”, finaliza o cien-
tista político.

LIDERANÇAS 
NEGRAS

O prefeito Rogério Cruz, 
de 55 anos, é carioca de 
nascimento, fez carreira na 
área de gestão, sendo res-
ponsável pela implantação 
da TV Record no continente 
africano durante 16 anos. 
Há 11 anos chegou a Goi-
ânia para seguir trajetória 
na comunicação. Foi alçado 
na política, se elegendo ve-
reador por dois mandatos. 
Sem pretensão à reeleição, 
Rogério Cruz acabou convi-
dado para compor a chapa 
vencedora da prefeitura de 
Goiânia. Disciplinado, par-
ticipou ativamente da cam-
panha e assumiu o desafio 
de comandar a gestão pelos 
próximos quatro anos.

Romário Policarpo tem 
34 anos e uma trajetória de 
muita luta como tantos ou-
tros jovens que vivem em 
nossa capital. Com estudo 
e esforço conseguiu apro-
vação no concurso para a 
Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) e usou a sensibilida-
de aprendida na vida para 
entrar na atividade políti-
ca. Primeiro, nas entidades 
representativas da sua ca-
tegoria. Está no segundo 
mandato como presidente 
da Câmara Municipal de 
Goiânia. Tem força na voz 
e na ação, que o consolida-
ram como um dos políticos 
mais influentes do Estado.

COM INFORMAÇÕES DE LÍVIA 
BARBOSA E MÁRCIA ABREU

Fernando Leite

Prefeito Rogério Cruz em seu gabinete no Paço 
Municipal de Goiânia com a imagem de Nelson Mandela 
pintada por Selvo Afonso

A advogada goiana 
Amanda Souto Baliza é 
a primeira mulher trans 
eleita conselheira seccio-
nal em todo o Sistema 
OAB. Integrante da Cha-
pa Compromisso OAB, 
liderada por Rafael Lara 
Martins, ela está entre as 
integrantes do Conselho 
Seccional da OAB-GO, es-
colhido pela advocacia, na 
última sexta-feira (19).

“Fico muito feliz em ter 
participado de uma cam-
panha que deu abertura 
às pautas sociais e de di-
versidade. É preciso que 
a cada dia as instituições 
sejam mais diversas e re-
flitam de fato o que há na 
sociedade”, afirmou.

HISTÓRICO
Inscrita na Seccional 

Goiana desde 2013, a ad-
vogada vem fazendo histó-
ria. Em 2020, foi a primeira 
mulher trans a retificar seu 
registro profissional OAB-

-GO, após alteração de seu 
registro civil.

Em junho de 2021, 
se tornou a primeira a 
tomar posse na presi-
dência da Comissão de 
Diversidade Sexual e de 
Gênero (CDSG).

Agora, é a primeira 
mulher trans a ser eleita 
para um Conselho Seccio-
nal, em mais de 90 anos de 
história da OAB. Não há 
registro de outra Seccio-
nal que tenha elegido, até 
o momento, uma conse-
lheira mulher trans.

“Pessoas LGBTI+ exis-
tem na sociedade, existem 
na OAB e precisam tam-
bém fazer parte da toma-
da de decisões. Fico muito 
grata por ter sido eleita e 
darei o meu melhor para 
atuar com excelência na 
próxima gestão.”

REGISTRO
Em 2016, por meio 

da Resolução de núme-

ro 5, do Conselho Fede-
ral da OAB (CFOAB), foi 
regulamentado o uso por 
advogados e advogadas 
travestis e transexuais de 
seus nomes sociais em re-
gistros e carteiras de iden-
tidade profissional.

Em 2018, foi a vez do 
CNJ regulamentar a retifi-
cação de registro civil por 
meio da portaria 73, que 
possibilita a alteração dos 
documentos diretamente 
em cartório.

A Comissão de Sele-
ção e Inscrição de Ad-
vogados da OAB-GO 
recebeu os novos docu-
mentos da advogada no 
dia 27 de junho e realizou 
a sua biometria no dia 14 
de julho do ano passado.

Amanda pôde exercer 
a advocacia com a nova 
carteira da OAB na sema-
na seguinte à atualização 
do cadastro junto à Sec-
cional goiana. 

OAB-GO

Advogada Amanda Souto Baliza
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MUTIRÃO IRIS REZENDE 

“Números superam expectativas”, 
diz Caiado sobre evento 

EDUCAÇÃO DIA DO MÚSICO

DA REDAÇÃO - A Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), 
por meio da Pró-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Es-
tudantis abriu o período de 
inscrições para o processo 
seletivo para concessão de 
Bolsas de Ações Extensio-
nistas para estudantes da 
Instituição. Após a leitura do 
edital, o estudante poderá 
fazer a inscrição até o dia 
25 de novembro, exclusiva-
mente por este formulário. 

A Pró-Reitoria de Exten-
são e Assuntos Estudantis 
explica que os discentes 
que já são contemplados 
com a Bolsa de Ações Ex-
tensionistas não precisam 
se inscrever novamente.

As Bolsas de Ações Ex-
tensionistas consistem em 
auxílio financeiro de R$ 
400 por mês proporcio-
nado pela UEG aos seus 
discentes da graduação e 
tem por objetivo o desen-
volvimento de ações ex-
tensionistas destinadas a 
ampliar a interação entre 
o discente e a sociedade.

As atividades desen-
volvidas pelos discentes 
nas ações extensionistas 
são exercidas sob a orien-
tação de um docente do 
quadro funcional da UEG, 

de acordo com os critérios 
estabelecidos no edital e 
as Resoluções que tratam 
e regulamentam o Progra-
ma Próprio de Bolsas da 
Universidade Estadual de 
Goiás.

Confira os documentos:
n Formulário de inscrição 
discente

n Plano de atividade 
discente
n Termo de Compromisso

COM INFORMAÇÕES 
DA UEG

As Bolsas de Ações 
Extensionistas 
consistem em auxílio 
financeiro de R$ 400 
por mês proporcionado 
pela UEG aos seus 

UEG abre inscrições para 
Bolsas de Ações Extensionistas 

“Música traz esperança, força e 
renova sonhos”, afirma Rogério Cruz 

Divulgação

Ministro Gilmar 
Mendes sobre Twitter: 
“não participo 
de polêmica”

Durante o IX Fórum 
Jurídico de Lisboa, o mi-
nistro Gilmar Mendes do 
STF, disse que não partici-
pa de polêmicas no Twitter. 
“Apenas externo a minha 
opinião, mas não dou res-
posta”, afirmou.

O ministro salientou 
que sempre procurar dar 
opiniões que ajudem a for-
talecer a institucionalida-
de, as instituições e evitar 
desvios. De 15 a 17 de no-
vembro, acontece em Lis-
boa o IX Fórum Jurídico de 
Lisboa. Neste ano, o evento 
tem como tema “Sistemas 
Políticos e Gestão de Cri-
ses”. A Faculdade de Direi-
to é palco de palestras, pai-
néis e mesa redonda, nos 
quais os convidados deba-
tem sobre a crise sanitária 
e as restrições aos direitos 
fundamentais; responsa-
bilidade civil do Estado e 
limites orçamentais.

Moraes sobre quem pede volta 
do AI-5: “nem sabem o que foi”

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Para ministro, é “uma esquizofrenia” das 
pessoas que pedem a volta do AI-5, mas se 
socorrem do Pode Judiciário ao mesmo tempo

O ministro Alexan-
dre de Moraes, do STF, 
disse em entrevista que 
é “uma esquizofrenia” 
das pessoas que pedem 
a volta do AI-5, mas se 
socorrem do Pode Judi-
ciário ao mesmo tempo. 
Para S. Exa., os discursos 
são vazios pois talvez as 
pessoas nem saibam o 
que foi o AI-5 e o que foi 
a ditadura de verdade.

“Não existe Poder 
Judiciário forte sem 
democracia forte e vi-
ce-versa.”

Moraes manifestou-
-se sobre o tema em en-
trevista concedida no 
IX Fórum Jurídico de 
Lisboa, que acontece 
de 15 a 17 de novembro 
na faculdade de Direito 
da cidade.

A Faculdade de Di-
reito é palco de pales-
tras, painéis e mesa 
redonda, nos quais os 
convidados debatem 
sobre a crise sanitária e 
as restrições aos direitos 
fundamentais; respon-
sabilidade civil do Esta-

do e limites orçamentais.
O evento é organiza-

do pelo IDP - Instituto 
Brasiliense de Direito 
Público, pela Faculdade 
de Direito da Universi-
dade de Lisboa, pelo CJP 
- Instituto de Ciências 
Jurídico-políticas, pelo 
CIDP - Centro de Inves-
tigação de Direito Públi-
co, pelo FUBE - Fórum 
de Integração Brasil Eu-
ropa e pela FGV - Fun-
dação Getúlio Vargas.

MIGALHAS

&&
Divulgação

O governador Ronaldo Caiado detalha números de 
atendimentos realizados no Mutirão do Governo de 
Goiás: “Infelizmente, Iris Rezende não pôde comparecer 
diretamente, mas tenho certeza de que ele, lá de cima, 
ficou alegre ao ver que nós nos dedicamos de corpo 
inteiro para que fosse um sucesso”

Hegon Corrêa

O governador Ronaldo 
Caiado falou à imprensa, na 
manhã desta segunda-feira 
(22), em coletiva realizada 
no Salão Dona Gercina Bor-
ges, em Goiânia, para fazer 
um balanço da primeira edi-
ção do Mutirão Iris Rezende 
Governo de Goiás, realiza-
do na Região Noroeste de 
Goiânia. “O evento superou 
as nossas expectativas e das 
pessoas que procuraram 
atendimento. Os dados ex-
trapolaram qualquer pro-
jeção que havia sido feita 
inicialmente. Todas as pes-
soas que acompanharam 
o mutirão, e que já haviam 
participado de outros, dis-
seram que o fluxo foi algo 
jamais visto”, disse Caiado.

Em dois dias de pro-
gramação, 55 mil pessoas 
procuraram por serviços, 
e foram realizados 70 mil 
atendimentos. A próxima 
edição está confirmada para 
os dias 11 e 12 de dezembro 
no Bairro Independência, 
em Aparecida de Goiânia. 
A previsão é de que sejam 
realizadas duas edições por 
mês. Após a região Metropo-
litana, a ação deve chegar ao 
Entorno do Distrito Federal e 
as demais regiões do Estado.

Além do recorde de 
atendimentos e de público, 
a aprovação por parte dos 
usuários foi considerada 
positiva. De acordo com 
pesquisa realizada pela 
Controladoria-Geral do Es-
tado (CGE), 98% das pesso-
as ouvidas afirmaram que 
gostaram da realização do 
mutirão; 88% encontraram 

o serviço que procuravam; 
94% gostariam de novas 
edições realizadas pelo Go-
verno de Goiás; 67% deram 
nota 10 para o atendimen-
to, 12% nota nove e 10%, 
nota oito. Foram ouvidas 
262 participantes.

O governador revelou 
que, por ter acompanhado 
diariamente a evolução do 
quadro de saúde do ex-go-
vernador e ex-prefeito Iris 
Rezende, que apresentou vá-
rios momentos de melhoras 
durante os 90 dias de interna-
ção, teve a ideia de recebê-lo 
em Goiás com um Mutirão.

O governador deu des-
taque às entregas de obras 
de saneamento na região, 
que receberam investimen-
tos do Governo de Goiás no 
valor de R$ 50 milhões; ao 
programa Mães de Goiás, 
que beneficiou 3 mil mu-
lheres com o cartão que 
garante, mensalmente, R$ 
250 para alimentação dos 

filhos entre zero a seis anos 
de idade; e, também, aos 
mais de mil atendimentos 
feitos pela Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), que 
fez a entrega de 674 escritu-
ras e coleta de 332 assinatu-
ras nos documentos de suas 
moradias, que depois serão 
encaminhadas pela agência 
para registro em cartório an-
tes da entrega definitiva. 

CARTÕES DO MÃES 
DE GOIÁS

“Gostaria de ter gravado 
todos os depoimentos das 
mães que se dirigiam a mim 
para falar da importância 
de terem recebido aquele 
cartão. São depoimentos 
maravilhosos: ‘Governador, 
nunca imaginei, mas meu 
filho agora vai poder ter ali-
mentação correta, terei essa 
segurança para a alimenta-
ção dos meus filhos’”, disse.

COM INFORMAÇÕES 
DA SECOM/GO

O prefeito Rogério Cruz e 
primeira-dama Thelma Cruz 
visitaram o Centro Cultural 
Casa de Vidro Antônio Potei-
ro na manhã de ontem, 22 de 
novembro comemorando o 
dia do músico

Na ocasião, o prefeito 
recebeu do secretário mu-
nicipal de Cultura, Zander 
Fábio, a proposta da criação 
da Casa da Música Sertaneja 
Marília Mendonça, um lo-
cal para shows, gravações e 
exposições; além da criação 
da Calçada da Fama para ho-
menagens a diversos nomes 
da música goiana.

Em seguida, o prefeito foi 
recebido na sede da Orques-
tra Sinfônica de Goiânia para 
homenagem especial em ce-
lebração ao Dia do Músico. 

O secretário Zander Fá-
bio, também homenageado 
pelo Dia do Músico, desta-
cou o empenho da Secretaria 
Municipal de Cultura em for-
talecer cada vez mais o traba-
lho da Orquestra. “Neste dia, 
como músico, eu reconheço 
o trabalho árduo e parabeni-
zo a todos os músicos do Bra-
sil. Agradeço imensamente a 
atenção que o prefeito nos dá 
nas ações culturais, além da 
preocupação com a valoriza-
ção profissional. O prefeito é 
um homem que tem muita 

sensibilidade, humano e isso 
está refletindo diretamente 
na sua gestão frente à Pre-
feitura. Juntos, faremos de 
Goiânia a melhor capital em 
Cultura no Brasil, no mundo”, 
pontuou o secretário.

O maestro Eliseu Fer-
reira agradeceu a visita e 
falou sobre os planos da 
Orquestra para o próximo 
ano. “Vemos que o cenário 
cultural em Goiânia está ati-
vo, se movimentando cada 
dia mais. Mesmo com a 
pandemia, a Orquestra não 
parou um dia sequer de tra-
balhar e tivemos o apoio da 
Prefeitura para isso. Agra-
deço e, neste dia especial 

Jucimar Sousa

em que celebramos o Dia 
do Músico, podemos reco-
nhecer que, com 27 anos, 
a Orquestra tem feito um 
trabalho que é de referência 
mundial. Hoje comemora-
mos um convite especial 
para uma apresentação em 
Paris, na França. Além dis-
so, posso afirmar que vem 
muita coisa boa por aí no 
próximo ano. Firmamos o 
compromisso de fazer apre-
sentações em todas as esco-
las municipais de Goiânia, 
levando a música que é uma 
grande aliada na Educação”, 
ressaltou o maestro.

 COM INFORMAÇÕES 
DE LÍVIA MÁXIMO
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Dois tempos
1. Com o objetivo de disseminar o 7º princípio co-

operativista, o “interesse pela comunidade”, o Sicoob 
UniCentro Br promove até o dia 17 de dezembro, a ação 
“Cooperativa Solidária”, com o intuito de arrecadar ces-
tas básicas, brinquedos, livros infantis e panetones para 
doar a instituições parceiras da cooperativa e engajar 
colaboradores e cooperados em prol de um bem co-
mum.  Cooperados podem fazer doações, por meio de 
autorização de débito. Não cooperados também podem 
participar da ação, por meio de doações em dinheiro.

2. Já a doação de produtos infantis será feita pelos 
colaboradores do Sicoob UniCentro Br. Brinquedos, 
livros infantis novos ou usados e panetones podem ser 
arrecadados por meio da ação. Para incentivar ainda 
mais seus empregados, a cooperativa premiará as 
agências e departamentos da sede que contribuírem 
mais com a iniciativa. A campanha abrangerá todos os 
cooperados e colaboradores dos estados onde o Sicoob 
UniCentro Br está presente, sendo eles: Goiás, Minas 
Gerais, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal

Festival
O uísque Diageo Brasil promove o Festival Old Par, 

com uma série de ações e experiências que serão reali-
zadas até 06 de dezembro, na região Centro-Oeste. Para 
tanto, a Old Par escolheu cinco embaixadores para o Fes-
tival: a cantora Luiza (@cantoraluiza), o príncipe da carne 
(@murillo_rabelo), Murillo Rabello, a dupla sertaneja Ge-
orge Henrique e Rodrigo (@georgehrodrigo) e as influen-
ciadoras digitais em moda e lifestyle Brenda Queiroz (@
queirozbrenda) e Danila Guimarães (@danilaguimaraes).

Vitrine

Arquivo

n 22ª FEIJOADA DO 
ELPIDIO – Registramos 
o aniversário de Elpidio 
Fiorda Neto, celebrado 
no dia 21 de novembro. 
Elpídio está totalmente 
envolvido com os 
preparativos de sua 
tradicional feijoada, 
marcada para o dia 27 
de novembro, das 12h 
às 17h, no The Rock 
Steakhouse, com show 
da banda Nightrain e 
lançamento do BOB 
Beer.  Lembrando 
que os ingressos são 
limitados. Reservas: (62) 
98208-6387. Imperdível! 

Arquivo pessoal FÉRIAS EM DUBAI 
Os empresários Ângela 
Thiago e Otacílio 
Ramalho curtiram férias 
em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos. Eles 
se encantaram com 
tudo, desde a arquitetura 
ultramoderna, os luxuosos 
shoppings, a animada vida 
noturna, a Burj Khalifa, 
uma torre de 830 metros 
de altura, que domina a 
linha do horizonte repleta 
de arranha-céus, as ilhas 

artificiais próximas à costa, onde fica um resort com 
parques aquáticos e animais marinhos, até o Dubai Frame 
que é um marco arquitetônico no Zabeel Park, que detém 
o recorde de maior moldura do mundo

EM CONSTRUÇÃO  
Os empresários Malkon e Marcello Merzian, pai e filho, 
diretores da Merzian Construtora e Incorporadora, 
reuniram corretores, para apresentação de seu novo 
empreendimento, o Applause New Home, localizado 
na Avenida Perimetral, Setor Coimbra, próximo ao 
Lago das Rosas., que tem previsão de entrega em 
abril de 2022. No evento, dividiram foto, o diretor 
comercial Marcello Merzian, o diretor de lançamento 
Marcos Henrique, o gerente comercial Matheus 
Federato, e o diretor financeiro Thiago Coelho  

Divulgação
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INVESTIMENTO

Educação de Aparecida inicia 
processo para cadastro e convênio 
de entidades escolares
As inscrições seguem até o dia 22 de dezembro e poderão participar instituições 
educacionais sem fins lucrativos, filantrópicas, organizações comunitárias e confessionaisn VOCÊ SABIA? 

Açúcar com água 
sanitária é indicado 
para tirar mofo.
n ETERNOS - O 
McLanche Feliz está 
mexendo com o 
coração dos fãs da 
Marvel ao trazer em 
sua nova campanha os 
brinquedos inspirados 
nos grandes heróis 
de Eternos, que conta 
com 10 itens e é fruto 
da parceria com a The 
Walt Disney Company 
Latin America.
n VAGAS PARA 
TRABALHO - O Sesc 
Goiás abre vagas de 
trabalho, disponíveis 
para Goiânia e Caldas 
Novas. As inscrições 
vão até a próxima 
sexta-feira, dia 26 
de novembro, às 17 
horas. Para Goiânia 
são oferecidas as 
vagas de Auxiliar de 
Disciplina, Professor 
de Informática, 
Orientador Educacional 
e Professor de 
Informática, Já, para 
Caldas Novas, são 
seguintes vagas: 
Auxiliar de Copa 
Cozinha e Assessor 
Técnico III,  Descritivo: 
www.sescgo.com.br -  
Link: Trabalhe Conosco

2021
Delegação tocantinense embarca para 
participar das Paralimpíadas Escolares 

A delegação tocanti-
nense, composta por 35 
pessoas, incluindo atletas 
e equipe técnica, embar-
cou nesta segunda-feira, 
22, para participar das 
Paralimpíadas Escolares, 
em São Paulo. Os compe-
tidores têm entre 11 e 17 
anos e disputam os títulos 
nas seguintes modalida-
des: Atletismo (Corrida, 
Salto a distância, Arre-
messo de Peso e Lança-
mento de Dardo e Disco), 
Natação, Parabadminton 
e Tênis de mesa.

Os 17 atletas que em-
barcaram para partici-
parem da Paralimpíadas 
têm algum tipo de defi-
ciência física, intelectu-
al e visual. “Uma grande 
oportunidade para a for-
mação desses atletas, seja 
pelo intercâmbio cultu-
ral ou pelo contato com 
os demais atletas. Sem 
contar que as Paralimpí-
adas Escolares abrem as 
portas para os estudan-

tes-atletas participarem 
de outras competições”, 
destacou o secretário exe-
cutivo, Danilo de Azevedo 
Costa, que responde pela 
Secretaria de Estado da 
Educação, Juventude e 
Esportes (Seduc).

O paratleta Maury das 
Virgens Oliveira, 16 anos, 
aluno do Colégio Estadu-
al João de Abreu, de Dia-
nópolis, participou dos 
Jogos em 2019, conquis-
tou medalha de ouro no 
Lançamento de Dardo e 
na Corrida, além de me-
dalha de prata no Salto 
em Distância, categorias 
em que também com-
petirá neste ano. “Estou 
muito feliz em competir, 
viajar e conhecer novas 
pessoas. É uma experiên-
cia muito boa”, destacou.

PARALIMPÍADAS
As Paralimpíadas Es-

colares ocorrem, neste 
ano, entre os dias 23 e 26 
de novembro, no Centro 

de Treinamento Paralím-
pico, em São Paulo. Em 
2021, 851 atletas estão 
inscritos, no total de 24 
unidades da federação 
– as exceções são Alago-
as, Minas Gerais e Ron-
dônia. As competições 
são um grande celeiro de 
atletas paralímpicos. En-
tre todos os medalhistas 
dos Jogos de Tóquio, 27 
atletas já participaram 
do evento realizado pelo 
Comitê Paralímpico Bra-
sileiro (CPB) desde 2009.

Nesta edição, a com-
petição contará com 13 
modalidades: Atletismo, 
Basquete em cadeira de 
rodas (formato 3x3), Bo-
cha, Futebol de 5 (para 
cegos), Futebol de 7 (para 
paralisados cerebrais), 
Goalball, Judô, Natação, 
Parabadminton, Pa-
rataekwondo, Tênis de 
mesa, Tênis em cadeira 
de rodas e Vôlei sentado.

CLÁUDIO PAIXÃO/
GOVERNO DO TOCANTINS

JULIANA FULQUIM- Com o ob-
jetivo de ampliar o atendi-
mento a crianças de seis 
meses a cinco anos na edu-
cação infantil, a Secretaria 
Municipal de Educação 
de Aparecida de Goiânia 
(SME) iniciou nesta segun-
da-feira, 22, o processo de 
cadastramento de institui-
ções educacionais que atu-
am na Educação Infantil 
interessadas em estabele-
cer convênio com a Prefei-
tura. As inscrições seguem 
até o dia 22 de dezembro e 
poderão participar institui-
ções educacionais sem fins 
lucrativos, filantrópicas, 
organizações comunitárias 
e confessionais.

De acordo com a SME, 
os convênios poderão ser 
firmados em duas moda-
lidades distintas, contem-
plando instituições que 
atendem crianças em perí-
odo parcial e também aque-
las que optam pelo ensino 
em período integral. Para o 

cadastramento, as entida-
des interessadas precisam 
estar devidamente regula-
rizadas e apresentar docu-
mentos que autorizem sua 
funcionalidade, entre eles, 
os emitidos pelo Conselho 
Municipal de Educação, 
Corpo de Bombeiros e Vigi-
lância Sanitária.

A expectativa da Se-
cretaria de Educação é de 
que, com a constituição 
dos futuros convênios, 
possam ser oferecidas três 
mil novas vagas para os 
agrupamentos da Educa-

ção Infantil. A meta é re-
duzir significativamente 
o número de crianças que 
atualmente estariam no 
Cadastro de Reserva da 
Central de Matrícula da 
SME. “Estamos aceleran-
do o processo, a fim de que 
as novas vagas possam ser 
disponibilizadas para as 
famílias já no ano letivo de 
2022”, afirmou o titular da 
pasta de Educação, profes-
sor Divino Gustavo.

Para mais informações, 
a secretaria disponibilizou 
o telefone: 3545-5949

Claudivino Antunes
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Mais de 500 mil pessoas precisam tomar a primeira, a segunda ou a dose de reforço

DISTRITO FEDERAL

DPE-GO E SEDS

DA REDAÇÃO - O período de 
festas de fim de ano, com 
confraternizações, viagens 
e encontros familiares, 
poderá ser mais seguro 
no Distrito Federal caso 
os brasilienses façam sua 
parte e completem o ciclo 
de vacinação contra a co-
vid-19. Para isso, a Secre-
taria de Saúde aposta nas 
ações do Dia D, marcado 
para este sábado (20). Das 
9h às 17h, equipes vão tra-
balhar em 28 locais públi-
cos e unidades de saúde 
para vacinar o maior nú-
mero possível de pessoas.

Os detalhes, bem como 
os pontos de vacinação 
que funcionarão nesse dia, 
foram apresentados nesta 
quinta-feira (18) durante co-
letiva de imprensa. De acor-
do com o secretário-adjunto 
de Assistência à Saúde, Fer-
nando Erick Damasceno, já 
há planejamentos para um 
eventual impacto do perío-
do de festas nos índices de 
covid-19 no DF.

A Secretaria de Saúde 
acompanha diariamente os 
índices locais e também a 
evolução da pandemia em 
outras partes do mundo, 
como Ásia e Europa, onde 
tem havido um aumento 
de casos. Porém, a situação 
pode permanecer positiva 
aqui caso a imunização con-

tinue a avançar.
“O enfrentamento à pan-

demia está diretamente re-
lacionado ao desempenho 
da nossa campanha de va-
cinação”, explicou o médico. 
“A grande estratégia é a vaci-
nação, seja ela de que marca 
for”, completou.

Até o momento, mais de 
4,3 milhões de doses foram 
aplicadas no DF. O ritmo 
permanece elevado, com 
média superior a 13 mil por 
dia: foram 92,6 mil só na úl-
tima semana. Porém, segun-
do a Secretaria de Saúde, até 
hoje, cerca de 254 mil pesso-
as acima dos 12 anos de ida-
de não tomaram a primeira 
dose e outras 300 mil podem 
receber a segunda dose, mas 
ainda não procuraram uma 
unidade de saúde.

No Dia D também ha-

verá a aplicação de dose de 
reforço para idosos acima 
de 60 anos e profissionais 
de saúde que receberam a 
segunda dose há pelo me-
nos seis meses. Imunossu-
primidos graves que toma-
ram a segunda dose há pelo 
menos 28 dias também se-
rão contemplados. Quem 
estiver com a segunda dose 
fora do prazo também po-
derá comparecer.

O secretário de Saúde, 
general Manoel Pafiada-
che, aproveitou a coletiva 
para convocar toda a socie-
dade, incluindo a impren-
sa, para que o Dia D seja 
marcado por um elevado 
número de vacinas aplica-
das e pelo maior esclareci-
mento da população.

COM INFORMAÇÕES DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE DO DF

Avanço da vacinação trará mais 
segurança para festas natalinas 

Cooperação para atendimento 
à população LBTQIA+

Aysha lança seu primeiro 
single: ‘Transição da 
pequena para a adulta’

Ela cresceu e está pronta 
para aparecer no mercado 
musical. Aos 18 anos, Aysha, 
filha de Simony e Afro-X, 
lança nesta sexta-feira seu 
primeiro single. A jovem, 
que também é atriz, leva 
para a música “Outro pla-
neta”, um pouco de sua ex-
periência pessoal, a trans-
formação, como ela mesma 
diz, “da pequena Aysha para 
a Aysha adulta”.

“Estou muito feliz com 
esse lançamento. A música 
é uma transição da pequena 
Aysha para a Aysha adulta, 
cantora de trap, gênero que 
mais gosto. A letra fala sobre 
o empoderamento feminino, 
dinheiro, poder, desejo. Fruto 
do empenho pessoal. Gosto 
do trecho da canção que diz: 
‘Desde pequena nasci pra 
conquista’. ‘Outro Planeta’ é 
a minha primeira conquista 
no meio do trap nacional, re-
presentando um avanço para 
minha carreira”, diz ela, que 
ficou conhecida do grande 
público como a Laura da no-

vela “Carrossel”. 
Para quem começou a 

trabalhar muito pequena, 
aos 8 anos de idade, o apoio 
dos pais foi fundamental 
para seguir adiante e cons-
truir sua própria história: 
“Meus pais sempre foram 
minhas maiores inspirações. 

Comecei minha carreira com 
8 anos. Minha mãe, ainda 
mais cedo, aos 3 anos. Por 
crescer no meio artístico, 
quando comecei a trabalhar, 
pude contar com o apoio 
familiar. Esse incentivo me 
permitiu psicologicamente 
ser criança e trabalhar”.

Divulgação/Agência Brasília

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O governador Ronaldo 
Caiado participou, nesta 
quinta-feira (18/11), da 
inauguração do Centro de 
Treinamento do Ministério 
Público do Estado de Goiás 
(MPGO). Idealizado para 
prover o aprimoramento 
e a qualificação de todos 
os integrantes da institui-
ção, o espaço foi comple-
tamente equipado para a 
realização de cursos pre-
senciais e on-line.

A expectativa é de que 
o aprimoramento técnico 
seja revertido em melhoria 
na qualidade do trabalho 
desempenhado pelos in-
tegrantes do MPGO, com 
reflexos no melhor atendi-
mento à sociedade. Em seu 
discurso, Caiado destacou 
que a nova estrutura deve 
injetar ânimo para as equi-
pes da instituição.

“Isso é algo que vai dar 
motivação ao pessoal do 
Ministério Público. Sin-
to isso no governo. Tenho 
uma carência enorme no 
número de pessoas. Como 
estamos superando essa fal-
ta, com limitação pelo blo-
queio no Tesouro Nacional 
e de não poder fazer con-
cursos públicos? Estamos 
superando com Escola de 
Governo. Investimos forte-
mente na qualificação de 
nossos profissionais”, rela-
tou o governador.

“A situação que nos de-
safia hoje é como vamos re-
solver carências imediatas, 
fome, desemprego, proces-
so inflacionário, que che-
gam até nós. Nesta hora, é 
preciso que exista cada vez 
mais interligação entre os 
Poderes, seja o Judiciário, o 
Executivo, o Ministério Pú-
blico, o Tribunal de Justiça, 
o Tribunal de Contas, a De-
fensoria Pública, todos nós 
no mesmo objetivo”, susten-
tou Caiado.

Procurador-geral de Jus-
tiça de Goiás, Aylton Flávio 
Vechi pontuou sobre a fe-
licidade pela inauguração 
do espaço, que definiu não 
como setor do MPGO, mas 
como “espaço de promoção 
do conhecimento”. “O Mi-
nistério Público nunca teve 
preocupação com a forma-
ção dos servidores. Nunca 
fizemos uma formação con-
tinuada dos servidores. Essa 
dívida eu quero resgatar. A 
qualificação integra tam-
bém a dignidade. Ninguém 
consegue trabalhar sem sa-
ber o que vai fazer”, afirmou.

“Vocês, servidores, são 
guerreiros, vencedores. 
Sem nenhuma formação 
institucional, aprenderam 
e estão fazendo a diferen-
ça no Ministério Público 
desde que ingressaram na 
instituição”, finalizou Ve-
chi, dirigindo-se aos traba-
lhadores do MPGO.

O Centro de Treinamen-
to possui duas salas de aula, 
com capacidade para 46 lu-
gares e 24 lugares, e estão 
dotadas dos equipamentos 
necessários para o bom 
desempenho didático. “In-
vestimento em tecnologia 
da informação e ênfase na 
formação dos servidores. 
O serviço público precisa 
se modernizar e esses eixos 
conduzirão o serviço pú-
blico brasileiro a um novo 
patamar. Eles vão permitir 
eficiência maior no atendi-
mento ao cidadão”, ressal-
tou o subprocurador-geral 
de Justiça para Assuntos 
Administrativos, Cyro Terra 
Peres, ao falar da funcionali-
dade do novo prédio.

O subprocurador-geral 
de Justiça para Assuntos 
Jurídicos e diretor da Esco-
la Nacional do Ministério 
Público (Enamp), Marcelo 
André de Azevedo, falou da 
parceria entre os Poderes 

Executivo e Judiciário em 
Goiás. “Governador, é uma 
satisfação tê-lo aqui. Isso 
mostra a importância do 
Ministério Público e a va-
lorização dele no governo 
do Estado de Goiás. É um 
governador que considero 
um estadista, com ações de 
Estado que vão além de um 
governo passageiro. Fica 
aqui o meu reconhecimen-
to pessoal como cidadão 
goiano”, frisou Marcelo.

ESTRUTURA
Os ambientes incluem 

estúdio, sala de treinamen-
to, sala de curso e sala de in-
tegração, controle e coman-
do. O estúdio foi projetado 
para produção de conteúdo 
audiovisual que também 
poderá ser disponibilizado 
pela internet.

Para a produção, o Cen-
tro de Treinamento é dotado 
de câmera de vídeo profis-
sional Full HD para captura 
de imagens, com padrão 
para transmissões broad-
cast. Também possui kits 
de iluminação cênica e de 
Chroma Key (o que possibi-
lita a introdução de cenário 
virtual) que, juntos, formam 
um kit para edições de fun-
do. A captura de áudio é fei-
ta com microfone direcional 
tipo shotgun juntamente 
com um microfone de lape-
la para o apresentador.  

Tanto a sala de treina-
mentos quanto a de cursos 
têm como finalidade a re-
alização de treinamentos 
internos. As duas são dota-
das de equipamentos que 
operam com sinais de áudio 
e vídeo com alta qualidade, 
fidelidade e inteligibilidade. 
Todo o sistema de vídeo será 
capaz de processar, rotear e 
trafegar sinais de vídeo em 
resolução Full HD. 

COM INFORMAÇÕES DA 
SECOM/GO

Centro de Treinamento do MP é inaugurado

A Defensoria Pública do 
Estado de Goiás (DPE-GO) 
firmou, nesta sexta-feira 
(19/11), um termo de coo-
peração com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
do Estado de Goiás (Seds), 
para facilitar e potencializar 
a assistência jurídica, inte-
gral e gratuita, à população 
LBTQIA+. A reunião, entre 
o defensor público-geral do 
Estado Domilson Rabelo 
da Silva Júnior e o secre-
tário de estado Wellington 
Matos de Lima, aconteceu 
às 15 horas, na sede da 
DPE-GO, no Setor Marista, 
em Goiânia.

Para Domilson, o termo 
de cooperação irá fortale-
cer a rede de acolhimento, 
de defesa de direitos e ga-
rantias. “É o resultado que 
a gente alcança, de forma 

bem objetiva e direta, a fa-
vor da sociedade”, afirmou.

O acordo prevê que a 
DPE-GO estabeleça fluxos e 
disponibilize canais virtuais 
para atendimento e agen-
damento de demandas da 
população LGBTQIA+, bem 
como participe de reuniões 
mensais de estudos de ca-
sos para promoção de as-
sistência jurídica aos assis-
tidos/usuários em comum, 
conforme pauta de reunião 
mensal de estudos de casos, 
a ser encaminhada pelas 
respectivas equipes técni-
cas, direcionando e poten-
cializando a condução da 
tutela coletiva.

Para a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
o termo prevê que seja di-
vulgado aos participantes, 
os programas socioassis-

tenciais coordenados/vin-
culados à pasta, voltados ao 
público LGBTQIA+, o dire-
cionamento de equipe técni-
ca para desenvolver ativida-
des necessárias presentes no 
termo e a disponibilização 
de um canal virtual de aten-
dimento para comunicação 
institucional necessária.

Além disso, ambas as 
partes serão responsáveis 
por promover o treinamen-
to de recursos humanos por 
meio de participação em 
debates, cursos e eventos, 
em seus próprios progra-
mas de capacitação para 
aprimoramento profissio-
nal, ou pela organização de 
projetos específicos.

“Nós precisamos de alia-
dos fortes, no campo jurí-
dico, para que possamos, 
quando necessário, ingressar 
com medidas mais fortes em 
defesa dessa população”, res-
saltou o Secretário de Estado 
de Desenvolvimento Social. 

COM INFORMAÇÕES 
DA DICOM/DPE-GO
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PREGÃOELETRÔNICONº 084/2021 SRP UASG460434
O F NDO M NICIPAL D SA D D IN MAS torna p blico que
realizará, pregão eletrônico, através do Portal de Compras do Governo
Federal ComprasNet, tipomenor preço por item, visando o registro de
preço para futura contratação de empresa para aquisição de
equipamentos de proteção individual de uso hospitalar, no dia
06/12/2021 às 08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura
Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min,
pelos telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site

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

AVISODEADESÃO ATADEREGISTRODEPREÇOnº 238/2021
OMunicípio de Inhumas- GO, torna p blico a realização da AD SÃO à
Ata de Registro de Preço no 238/202, referente ao Processo Licitatório
no 4105-067/2021, Pregão letrônico no 10.355/2021 realizado pela
AMG SP Agência de Modernização da Gestão de Processos, cujo
objeto é aquisição conjunto refeitório em resina termoplástica medindo
2400mm, com 12 poltronas tamanho Infantil. Valor total da Adesão é
de R 347.510,00. mpresa PB Comercio, Serviços e Assessoria
IR LI, CNPJ no 28.610.644/0001-10. Mais informações na sede da

Prefeitura Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às
17h00min, pelos telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site

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

Rep blica Federati a do Brasil
Estado de Goi s

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Vereadores de Campo

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2021
Pre o Presencial

A C MARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPO
ALEGRE DE GOI S, stado de Goiás, inscrita no CNPJ n.º
00.833.944/0001-40, situada na Rua Natal, 130, Vila Satélite,
Campo Alegre de Goiás, stado de Goiás, neste ato
representada pela Presidente da C mara Municipal, no
interesse do Legislativo Municipal, convida as empresas
interessadas para participarem da licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL , do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, mediante a apresentação de proposta cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O PLEN RIO, para
atender as necessidades da C mara Municipal, em
cumprimento aos preceitos contidos na Lei Federal nº
10.520/02, 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, todas
com posteriores alterações, que na sala de reuniões de sua
sede, no dia 06/12/2021 às 08 30 (oito horas e trinta
minutos), estará recebendo os invólucros contendo a
documentação e proposta de preços, com base nas condições
previstas no dital, que poderá ser obtido gratuitamente junto a
C mara Municipal.
CAMPO ALEGRE DE GOIAS-GOI S, aos 10 (dez) dias do
mês de novembro de 2021.

Elbiane Mar ues da Sil a
Pregoeira

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL

DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAULA OLIVEIRA BOTELHO, Oficial Interina do Cartório de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas
Jurídica, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
de Santo Antônio do Descoberto - Go, FAZ SABER aos que o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que,
segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97,
mediante solicitação do protocolo 54813, vem intimar a
mutuária Sr(a). ANTONIO DOMINGOS MARQUES DE
AQUINO - CPF nº 482.972.591-53, a efetivar o cumprimento
das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e
não pagos, calculados em 02/07/2021, correspondentes a
importância de R$ 92.089,94 (noventa e dois mil oitenta e
nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao imóvel:
RUA EMBAI ADOR CIRO DE FREITAS VALE, QUADRA 97,
LOTE 07-B, PARQUE ESTRELA DALVA II, neste município,
contrato nº. 454501398, firmado em 02/09/2013, garantido por
Alienação Fiduciária, tendo em vista, a certidão negativa de
intimação feita à devedora fiduciante, Valor este sujeito à
atualização monetária e aos juros de mora e às despesas de
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação
e dela decorrentes. Saliento que a Sr.(a) Mutuário(a) poderá
efetuar a purga da mora na agência do BANCO DO BRASIL,
CNPJ/MF nº 00.000.000/0835-42, detentor do financiamento
registrado sob a Matrícula nº R-2/R-3=25372, ou, ainda,
efetuar o pagamento nesta serventia, dentro do prazo definido
nesta Intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vs. Sr., para
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira
publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica cientificado
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedad do
imóvel em favor da credora fiduciária - Banco do Brasil-BB e
imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do
imóvel - nos termos do art. 26 §7º da Lei 9.514/97. Dado e
passado nesta cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO,
em 18/11/2021.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL

DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAULA OLIVEIRA BOTELHO, Oficial Interina do Cartório de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas
Jurídica, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
de Santo Antônio do Descoberto - Go, FAZ SABER aos que o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que,
segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97,
mediante solicitação do protocolo 54814, vem intimar a
mutuária Sr(a). DOUGLAS VINICIUS SILVA CARDOZO - CPF
nº 055.742.081-48, a efetivar o cumprimento das obrigações
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos,
calculados em 13/08/2021, correspondentes a importância de
R$ 50.583,35 (cinquenta mil quinhentos e oitenta e três reais e
trinta e cinco centavos), referente ao imóvel: RUA 12, QUADRA
46, LOTE 17-A, JARDIM ANA BEATRIZ I, neste município,
contrato nº. 360101389, firmado em 30/08/2016, garantido por
Alienação Fiduciária, tendo em vista, a certidão negativa de
intimação feita à devedora fiduciante, Valor este sujeito à
atualização monetária e aos juros de mora e às despesas de
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação
e dela decorrentes. Saliento que a Sr.(a) Mutuário(a) poderá
efetuar a purga da mora na agência do BANCO DO BRASIL,
CNPJ/MF nº 00.000.000/0835-42, detentor do financiamento
registrado sob a Matrícula nº R-4/R-5=21.083, ou, ainda,
efetuar o pagamento nesta serventia, dentro do prazo definido
nesta Intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vs. Sr., para
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira
publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica cientificado
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedad do
imóvel em favor da credora fiduciária - Banco do Brasil-BB e
imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do
imóvel - nos termos do art. 26 §7º da Lei 9.514/97. Dado e
passado nesta cidade de Santo Antonio do Descoberto/GO,
em 18/11/2021.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL

DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAULA OLIVEIRA BOTELHO, Oficial Interina do Cartório de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas
Jurídica, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
de Santo Antônio do Descoberto - Go, FAZ SABER aos que o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que,
segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97,
mediante solicitação do protocolo 54812, vem intimar a
mutuária Sr(a). JEFERSON DE ASSIS PAIVA - CPF nº
054.036.471-12, a efetivar o cumprimento das obrigações
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos,
calculados em 13/08/2021, correspondentes a importância de
R$ 80.310,32 (oitenta mil trezentos e dez reais e trinta e dois
centavos), referente ao imóvel: RUA 17, QUADRA 20, CASA
06A, PARQUE SANTO ANTONIO, neste município, contrato
nº. 359500302, firmado em 20/12/2013, garantido por Alienação
Fiduciária, tendo em vista, a certidão negativa de intimação
feita à devedora fiduciante, Valor este sujeito à atualização
monetária e aos juros de mora e às despesas de cobrança até
a data do efetivo pagamento, somando-se, também, os
encargos que vencerem no prazo desta intimação e dela
decorrentes. Saliento que a Sr.(a) Mutuário(a) poderá efetuar a
purga da mora na agência do BANCO DO BRASIL, CNPJ/MF
nº 00.000.000/0835-42, detentor do financiamento registrado
sob a Matrícula nº R-2/R-3=24.406, ou, ainda, efetuar o
pagamento nesta serventia, dentro do prazo definido nesta
Intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vs. Sr., para
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira
publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica cientificado
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedad do
imóvel em favor da credora fiduciária - Banco do Brasil-BB e
imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do
imóvel - nos termos do art. 26 §7º da Lei 9.514/97. Dado e
passado nesta cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO,
em 18/11/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N°.001/2021

A CAMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO – GO, torna pú blico aos interessa-
dos q u e f ará  realiz ar em su a sede, localiz ada a Praça dos Trê s Poderes, s/n°, 
Centro, em Barro Alto – GO, no dia 08 de dezembro de 2021, as 08h30min, 
licitaçã o na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, VISANDO A AMPLIAÇÃO E REFOR-
MA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO GOIAS. O 
Edital está  disponí v el j u nto a C.P.L. no endereço acima mencionado e no site 
w w w .camarabarroalto.g o.g ov .br. Inf ormações complementares no endereço 
acima ou  pelo telef one (62)3347-6364. Barro Alto-GO, 22 de novembro de 
2021. MARCELO NOGUEIRA LEÃO - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº
013/2021

 
A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO o
aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 013/2021, tipo:
Menor preço. Objeto: Constitui objeto da presente licitação a escolha
da(s)  melhor(es)  proposta(s)  para registro de preços para futura e
eventual  contratação  de  empresa  especializada  para  fornecimento
manilhas de concreto para serviços de drenagem das vias públicas do
Município  de  Goiás  e  para  atender  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Transito e Mobilidade Urbana, consoante às condições
estabelecidas no termo de referência (anexo III).  Data de abertura:
03/12/2021,  às  09h00min.  O  edital  estará  disponível  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 13h00min às 17h00min. Município
de Goiás, 22 de novembro de 2021. ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA
CARVALHO SANTOS. Pregoeira.

HOSPITAL  VETERINARIO  MUNDO  ANIMAL  LTDA,  CNPJ/CPF  n°  :
36.408.815/0001-51,  torna  público  que  está  requerendo  e/ou
recebendo da SANEAGO a autorização de lançamento de efluentes não
domésticos  na rede coletora de esgoto N° 443/2021 no endereço:
Avenida  dos  Flamboyants,  Número  536,  Quadra  20,  Lotes  06  e
07,Parque das Laranjeiras, Goiânia-GO, CEP: 74.855-340.

LOCADORA LOCBEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA , CNPJ/CPF n°
40.407.701/0001-64, torna público que está requerendo da SANEAGO
a  autori ação  de  lançamento  de  efluentes  não  domésticos  no
endereço: Avenila Ville, Número 943, Quadra 38, Lote 07, Jardim Madri
Complemento, Goiânia – GO, CEP: 74.369-262.

EXPRESS CAR LAVA RAPIDO EIRELI , CNPJ/CPF n° 38.370.991/0001-77,
torna  público  que  está  recebendo  da  SANEAGO  a  autorização  de
lançamento  de  efluentes  não  domésticos  na  rede  coletora  de  esgoto
no endereço: Rua Marajoara, Número 50, Quadra 74, Lote 01 B, PRQ
João Braz – Cidade Industrial, CEP: 74.483 - 360, Goiânia – GO.

DISTAK  ATACAREJO  LTDA . ,  i nscr i to  com  CNPJ  Nº
41.895.686/0001-03  torna  público  que  requereu  da  Agência
Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA, as Licenças
Ambientais  de  Instalação  e  Operação,  para  a  atividade  de
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral e comércio
varejista  de  produtos  alimentícios  em  geral  ou  especializado  em
produtos alimentícios não especificados anteriormente. Localizado na
Avenida Marechal Deodoro, Nº 457 Qd. 16 Lt. 02 – Setor Campinas -
CEP: 74.520-040 – Goiânia – GO.

REAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrito com CNPJ
Nº  31.034.612/0001-29  torna  público  que  recebeu  da  Agência
Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA,  a  Licença
Ambiental Fácil Nº 20210010275 para as atividades de comércio
varejista de bebidas e comércio atacadista de produtos alimentícios
em geral. Localizado na Avenida T 14, S/Nº Qd. 168 A Lts. 8 e 9 –
Setor Bueno - CEP: 74.230-130 – Goiânia – GO.

RICARDO  CASTELLAR  DE  FARIA,  CPF:  909.464.999-34,  torna
público  que  requereu  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Meio
Ambiente de São João D' Aliança (SEMMASJDA), a Licença de
Instalação  (LI)  e  Funcionamento  (LF)  para  atividade  de
Avilcultura,  em area  total  da  granja  de  187.562,16m²,  situado na
Fazenda Polônia, zona rural, Município de São João D' Aliança – GO. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA – ME

CNPJ/MF nº 12.497.360/0001-20
O Diretor Administrativo-Financeiro do CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA – ME, CNPJ/MF nº 
12.497.360/0001-20, no uso de suas atribuições, CONVOCA os sócios para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no dia 01 de dezembro de 2021, de forma presencial, na sede da sociedade, 
situada na Rua Dr. Ciro Palmerston, Qd. C, Lt. 13, Bairro Parque do Pomares, Caldas Novas-GO, CEP: 75.680-210, 
às 15:00 horas, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos sócios, em segunda convocação, 
a ser realizada às 15:30 horas, com a presença de no mínimo a metade mais um dos sócios, em terceira e última 
convocação a ser realizada às 16:00 horas com a quantidade de sócios que estiverem presentes, para apreciar e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Demonstração financeira do ano de 2021; 2 – Aporte de capital para 
o fechamento do resultado do exercício de 2021; 3 – Apreciação e deliberação do orçamento para o ano de 2022; 
4 - Aportes de capital para o exercício de 2022; 5 – Tratar de qualquer outro assunto correlato com a ordem do dia. 
Caldas Novas, 23 de novembro de 2021.

CDM CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA – ME 
Ricardo Tavares Daher

Diretor Administrativo-Financeiro

Estado de Goiás
          PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO n°. 124/2021
Contratante: O MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL-GO. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MU-
NICÍPIO DE COLINAS DO SUL Contratada: TAC – TERRAPLANA-
GEM, ALUGUEL E CONSTRUÇÃO EIRELI. Valor do Contrato: R$ 
239.995,48 (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Noventa 
e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos). Fonte de Recurso: 
40.27.16.451.501.1.024.4.4.90.51 Ficha 315 Fonte 100/123 – PA-
VIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES. 
Fundamento Legal: De acordo com as disposições contidas da Lei 
nº 8.666/1993 e alterações posteriores e no processo licitatório To-
mada de Preços n° 010/2021, Tipo empreitada Global

Colinas do Sul – GO, 06 de novembro.
DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

Presidente da C.P.L.

Estado de Goiás
          PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO n°. 125/2021
Contratante: O MUNICIPIO DE COLINAS DO SUL-GO. Objeto: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO DE OBRA, DE RE-
CAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLINAS 
DO SUL Contratada: TAC – TERRAPLANAGEM, ALUGUEL E 
CONSTRUÇÃO EIRELI. Valor do Contrato: R$ 239.995,48 (Duzen-
tos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais e 
Quarenta e Oito Centavos). Fonte de Recurso: 40.27.16.451.501
.1.023.4.4.90.51 – RECAPEAMENTO DE PRAÇAS, RUA E AVENI-
DAS – OBRAS E INSTALAÇÕES. FCHA: 667 FONTE: 100/170/123. 
Fundamento Legal: De acordo com as disposições contidas da Lei 
nº 8.666/1993 e alterações posteriores e no processo licitatório To-
mada de Preços n° 009/2021, Tipo empreitada Global

Colinas do Sul – GO, 06 de novembro.
DIRCEU GONÇALVES DE LIMA

Presidente da C.P.L.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Heideguer convence 
Quitéria a viajar com ele 
para o Rio de Janeiro. 
Ernesto cobra uma ex-
plicação de Karina sobre 
sua ausência no encontro. 
Gael treina com Duca, que 
sente dores no pé. Cobra 
liga para Quitéria, que não 
atende a pedido de Heide-
guer, e o lutador desconfia. 

Lobão deixa Karina alge-
mada em seu quarto. Ka-
rina consegue gravar uma 
mensagem para Ernesto e 
pede que ele procure Gael. 
Lobão e Gael são convida-
dos a se enfrentar em uma 
luta demonstrativa do War-
riors. Pedro estranha quan-
do Karina não responde às 
suas chamadas.

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Quanto Mais Vida, Melhor!

resumo de novelas

Tonico finge ajudar Pedro, 
que convoca esforços e in-
vestimentos no exército bra-
sileiro. Leopoldina se frustra 
por ter de adiar sua viagem 
com Augusto. Luísa e Teresa 
decidem uma trégua entre as 
duas, para apoiar Pedro e o 
Brasil. Nélio afirma a Dolores 
que conseguirá provas con-
tra Tonico. Mauá anuncia a 
Samuel que as obras da bar-

ragem estão suspensas por 
conta da guerra. Zayla deixa 
a Pequena África, e Cândida 
se desespera. Samuel diz 
a Pilar que terão de adiar o 
casamento. Zayla procura 
Tonico.Zayla e Tonico se bei-
jam. Tonico instala Zayla no 
cassino de Quinzinho. Pilar 
cuida de Luísa, que sofre 
com a recusa de Dominique 
em vê-la. 

Guilherme, Paula, 
Neném e Flávia tentam 
entender o que aconteceu 
com eles. Nedda sente 
um mal-estar, e Jandira e 
Betina a apoiam. Ingrid se 
angustia com a notícia do 
acidente da mãe, e Tuninha 
tenta acalmá-la. Celina est-
ranha a reação de Rose ao 
saber que Neném estava 

no avião com Guilherme. 
Rose lembra de Neném e 
começa a chorar. Celina 
questiona Joana sobre 
seus sentimentos por Guil-
herme. A polícia leva Juca 
e Odete até a delegacia. 
Nedda vai com a família 
para o aeroporto. Rose 
conta para Tigrão sobre o 
acidente de Guilherme.

Gênesis
Na frente dos irmãos, 

José conta um segre-
do. Kaires pede perdão 
a Kéfera. Sheshi põe a 
vida em risco diante de 
um objetivo. José toma 
uma atitude de respeito. 
Jacó está pronto para 
um encontro inesquec-
ível. José faz um anún-

cio diante do faraó. 
Adurrá revê Neferíades. 
Judá está pronto para 
fazer algo que custará 
uma vida. José fala que 
algo preocupante está a 
começar. Jacó fica aflito 
com a falta de alimen-
tos. José ouve um pedi-
do da mulher. 

Um Lugar ao Sol
Avany passa mal ao ver 

Christian/Renato, e Luzia 
explica a Avany que o rapaz 
é irmão gêmeo de Chris-
tian. Christian/Renato pede 
para visitar Romero. A di-
retora da escola comunica 
a Noca e Dalva que elas 
não poderão mais assistir 
as aulas, a pedido dos pais 
dos alunos. Joy resolve sair 
para se divertir, enquanto 
Ravi cuida de Francisco. 
Ilana comenta com Rebeca 

que pensa em descongelar 
seus óvulos. Nicole escuta 
os amigos de Naldo debo-
charem do seu aspecto físi-
co. Joy desabafa com Adel 
sobre sua falta de jeito com 
Francisco. Breno fotografa 
Cecília. Santiago presen-
teia Christian/Renato com 
a caneta que foi de seu pai 
e afirma que ele será seu 
sucessor. Maria Fernanda 
revela a Christian/Renato 
que ele é pai de seu filho.

Dou aula de química e física, 
duas disciplinas pelas quais 

a maioria dos alunos tem aversão.
Um dia comentei, depois de uma 

das muitas badernas em classe:
– Eu ganho pouco, mas me divirto com vocês.
E um deles, para não perder a oportunidade, respondeu:
– Nós também, não aprendemos nada, 
mas nos divertimos muito.

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

A Sommelière da 
Wine, Marina Bufarah, 
ensina como preparar 
essa delícia.

Que chocolate e vi-
nho combinam não é 
nenhuma novidade, mas 
que eles podem se jun-
tar e virar sorvete, você 
sabia?! Marina Bufarah, 
Sommelière da Wine, 
maior clube de assinatu-
ra de vinhos do mundo, 
ensina uma receita pra 
lá de refrescante: Sorve-
te de Chocolate Amargo 
e Malbec.

A receita rende em 
média 750 ml de sorvete e 
é super fácil de preparar. 
Ah! Uma dica legal é que 
você pode servir o sorvete 
em taças de vinho!

INGREDIENTES
160g de chocolate 90% 
cacau;
300ml de creme de leite 
fresco;
½ lata de leite 
condensado;

400ml de um vinho 
Malbec. 

MODO DE PREPARO
Em uma panela 
reduza os 400ml de 
vinho Malbec em fogo 
médio até que reste 
aproximadamente 
120ml. Em seguida, 
reserve-o para esfriar;
Quebre o chocolate 
escuro e derreta-o. Você 
pode fazer isso como 
quiser, em uma tigela de 
vidro sobre uma panela 
de água fervente, no 
micro-ondas ou em uma 
panela no fogo baixo;
Em uma tigela grande, 
misture o creme de 
leite fresco e o leite 
condensado. Em 
seguida, adicione o 
chocolate e o Malbec 
reduzido e misture;
Despeje a mistura 
em um recipiente que 
possa ir ao congelador. 
Certifique-se de cobrir o 
sorvete com uma tampa 

ou filme plástico, e em 
seguida coloque no 
congelador por 6 horas;
Antes de servir o 
sorvete, tire-o do 
congelador por cerca de 
15 minutos para soltar.

PARA ESTA RECEITA, A 
ESPECIALISTA INDICA 
TRÊS RÓTULOS, 
MAS VOCÊ PODE 
ESCOLHER O VINHO 
MALBEC DE SUA 
PREFERÊNCIA 
n Salentein Killka 
Malbec 2020 
n El Bautismo Malbec 
2020 
n Quimay Selección 
Especial de Viñedos 
Malbec 2020 

SOBRE A WINE
A Wine foi fundada 

em 2008, com a missão 
de conectar pessoas por 
meio da paixão pelo 
vinho. A empresa, que 
já nasceu online há 13 
anos, ousou investir em 

vinho no país da cerveja 
e, hoje, é o maior clube 
de assinatura de vinhos 
do mundo.  Além do 
Clube Wine, do e-com-
merce www.wine.com.
br e do app Wine Vinhos, 
disponível para downlo-
ad na App Store e Google 
Play, a empresa possui 
atualmente treze lojas fí-
sicas: três em São Paulo, 
duas no Rio de Janeiro e 
outras oito em Fortale-
za, Goiânia, Campinas, 
Recife, Belo Horizonte, 
Curitiba, Vitória e Porto 
Alegre.  Com a aquisi-
ção da Cantu Importa-
dora, em 2021, a Wine 
se consolida como um 
player de peso no canal 
B2B que engloba off-
-trade (hipermercados, 
supermercados, mini-
mercados, hortifrutis e, 
mercearias) e on-trade 
(bares, restaurantes, ca-
sas noturnas, clubes e 
hotéis) e segue no cami-
nho da omni canalidade.

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

SORVETE DE VINHO E CHOCOLATE AMARGO
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Sufixo que
indica a 

função ál-
cool (Quím.)

Edson (?),
ator de "A
Força do
Querer"

(?) de
diamante,

riqueza 
da Sibéria

Tecido
lustroso

de roupas
noturnas

Símbolo
bíblico da

inveja

Rebate
(um argu-

mento)

Pão de (?),
massa de 
rocambole

Último
nível do
jogo de 

videogame

Arma de
fogo de

caçadores

(?)
Haddad,
diretor
teatral

Antiga
cidade-
estado 

da Suméria

Primeira
bandeira
tarifária 

de energia
(?)-ibérico,
carnívoro
europeu

ameaçado
Conselho 
Regional de
Corretores
de Imóveis

Miniatura 
colecionada
por amantes
de aviões

Vivo, em
inglês

Tântalo
(símbolo)

Compa-
reci

"Fluir", em
"reostato"

Acessório
da Super-
girl (HQ)

Sem igual

Rasteira, 
anabela ou
plataforma
(?)-prima:
a "Nona

Sinfonia",
quanto a

Beethoven

Presente,
em inglês
(?) Pires,

atriz

Termina-
do (o

namoro)
Preservar

Cantora
paulista

(?) Bana,
ator 

Margem
alta do rio
O feriado

que
emenda
com o

final de
semana

Tipo de ascensor co-
mum em shoppings

(?)-rima: a estrofe de
"Os Lusíadas" (Lit.)

O indivíduo que leva
uma vida devassa

Quarteto
de (?): os
Beatles

Serviço realizado por
empresas como a

Comlurb

(?) de Kyoto: traçou 
metas para a redução
dos gases poluentes

Siga em frente

LPE
LIVERPOOL

RIBAOLIVE

MECETIMTA
PROLONGADO

RETRUCAVR
ZILOCAPA

SANDALIAN
POROMPIDO
UMIAMIR

OBRAURFA
LINCEVIM

GIFTCRECI
CLEOERIC
AEROMODELO

4/amir — eric — gift — live — riba. 9/liverpool.
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HORÓSCOPO

Se você tem 50 reais 
inteiro, você tem 50 
reais. Se você tem 
50 reais trocado, 

você não tem nada.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
organizar, limpar, 

reciclar e também ajuda a 
cuidar da saúde. Onde você 
colocar atenção e foco vai 
fluir e vai ser bem produti-
vo! Aproveite bem a energia 
deste dia.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
se divertir, passear, 

se for possível, e namorar. Mas 
isso só vai acontecer se você 
se organizar e trabalhar bem, 
porque aí os astros te conce-
derão tempo para fazer coisas 
extras no dia de hoje.

Nada mais útil do 
que investir em 
nós mesmos. Hoje 

é dia de vocês olharem para 
dentro e perceberem qual mo-
tivação está ativada em seus 
corações. Sintam também 
qual tipo de emoção ou de 
sentimento está dirigindo o 
seu barco rumo ao futuro.

É dia de usar a ca-
beça, de ser inte-
ligente e racional. 

Nada de muita emoção hoje; 
use a razão! É importante vocês 
serem bem pragmáticos, orga-
nizados e falarem de maneira 
direto ao ponto! Hoje, Marte en-
tra Câncer. É justamente por isso 
que você vai sentir muita energia.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 

que você olhe para si mesmo, ou 
seja, é um bom dia para cuidar 
de si mesmo, do seu corpo e se 
manter fiel à sua essência, além 
de colocar foco no que interessa 
a você, em primeiro lugar! Tam-
bém é dia de fazer economia.

A Lua Crescen-
te chega no seu 
signo e traz vita-

lidade e força para você rea-
lizar, tomar atitudes e seguir 
em frente. É um dia, portanto, 
que favorece a promoção de 
mudanças positivas na sua 
vida e na caminhada das pes-
soas à sua volta. 

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 

você se conectar com os detalhes 
que geralmente passam desper-
cebidos! é um bom dia para pres-
tar atenção aos sinais que che-
gam, para olhar a natureza e para 
se conectar ao simples da vida, 
desde uma folha até as estrelas.

A Lua Crescente che-
ga em Virgem e traz 
energia para estar en-

tre amigos, além de vontade de 
trocar e de achar soluções. Hoje, 
portanto, os amigos podem ser a 
ajuda que caiu do céu. Soluções 
estão a caminho, escorpiano. 
Saiba se doar e pedir ajuda tam-
bém, se necessário for.

A Lua Crescente 
chega em Virgem e 
traz energia para or-

ganizar a vida como um todo, 
portanto pense em onde você 
precisa colocar energia de ar-
rumação e ordem, porque é ali 
que a sua atenção precisa estar, 
querido sagitariano. Este dia te 
concede bastante foco.

A Lua Crescen-
te chega em 
Virgem e traz 

energia para você avançar, 
querido capricorniano. Mas 
essa expansão só vai acon-
tecer na área da vida que 
estiver organizada. Per-
ceba onde será possível 
avançar nisso.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
organizar as emo-

ções: limpar, expor, colocar 
para fora e não reprimir. É dia 
de perceber as coisas que 
você engole e que fazem mal 
para a sua vida. Não aceite 
nada que seja ruim para você.

A Lua Crescente 
chega em Virgem e 
traz energia para fo-

car nas relações, portanto hoje o 
dia favorece o amor, as trocas e 
o companheirismo. Todas as re-
lações que forem baseadas em 
reciprocidade avançarão. Marte 
vai trazer para os piscianos uma 
vontade muito grande de criar.

Peanuts

QUADRINHOS


