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03 DE DEZEMBRO

Dia Internacional 
da Pessoa 
com Deficiência 

Mais importante que lembrar 
a data, é preciso promover a 
inclusão social no dia a dia 

Divulgação

Projeto de Lei 
vai garantir 
continuidade dos 
benefícios em 
qualquer época. 
Mais de 110 mil 
famílias de baixa 
renda serão 
beneficiadas

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prato Cheio e Cartão Gás serão 
política de Estado 

Paulo H. Carvalho

ESPORTES DIGITAIS

Finais da Copa Goiânia de E-Sports 
serão no Shopping Cerrado
O prefeito Rogério Cruz comemorou as ações. “É tão importante 
perceber o interesse dos jovens por atividades como o E-Sports. 
Tanto que impulsionamos a modernização nas escolas municipais, 
promovendo o acesso à tecnologia desde os mais jovens. É preciso 
incentivar a cultura esportiva, inclusive a digital. Agradeço a SMESP, 
a Nitroxx Arena Games e a Federação Goiana de Futebol Digital pelo 
grande empenho neste projeto”, comemorou o prefeito.
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FLORA ALVES - No Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço desta sexta-feira (02), 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
o Deputado Estadual, 
Major Araújo. Ele falou 

sobre as rodovias e estra-
das de Goiás. Thiago con-
versou também com a 
Presidente da ONG Vida 
a Vida, Carolina Farinelli. 
Contou sobre os projetos 
da ONG para o natal. Ti-

vemos também a partici-
pação do Ronaldo Soares 
que trouxe as últimas 
notícias de Ipatinga/MG. 
Para assistir estas entre-
vistas, acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Autoimunes 
Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Redação (CCJ, 
da Câmara Municipal de Goi-
ânia, aprovou projeto de cria-
ção da Rede de Atenção às 
pessoas que tenham alguma 
das 30 doenças autoimunes 
dermatológicas.

Justificando
A matéria é de autoria do 

vereador Lucas Kitão (PSL) 
que justifica que entre 5% e 
8% de toda a população sofre 
com a doença, segundo a As-
sociação Brasileira de Escle-
rose Múltipla (Abem).

Fechamento
Questão polêmica na 

Câmara de Vereadores de 
Goiânia: possível fechamen-
to de trânsito de veículos no 
trecho da Rua 8, conhecida 
Rua do Lazer, entre a Avenida 
Anhanguera e a Rua 4.

 
Decano 

Vereador Anselmo Perei-
ra (MDB) agora é Cidadão 
Honorífico Belavistense. Ele 
recebeu a homenagem da 
Câmara Municipal de Bela 
Vista de Goiás. 

Recuada
Economia brasileira re-

cuou 0,1% no terceiro trimes-
tre de 2021, frente aos três 
meses imediatamente an-
teriores, apontam dados do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Concerto 
Hoje, Orquestra Sinfôni-

ca de Goiânia apresentará o 
“Concerto do Advento”, às 
20h30, no Santuário Sagrada 
Família, na Vila Canaã. 

Santuário 
O concerto integra o 

projeto “Música nas Igrejas”, 
promovido pela Prefeitura de 
Goiânia, por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura 
(Secult) e terá transmissão ao 
vivo pelo canal Youtube. 

STF 

A cerimônia de posse de 
André Mendonça, ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
está prevista para o dia 16 de 
dezembro, um dia antes da 
última sessão para o recesso 
de final de ano. 

Senado Federal 
aprova PEC dos Precatórios 

Senado Federal aprovou ontem, em segundo turno, 
o texto da PEC dos Precatórios, por 61 votos a 10. A pauta 
precisava de no mínimo 49 votos. A votação em primeiro 
turno foi um pouco antes, e teve 64 votos favoráveis e 13 
contrários, além de 2 abstenções. Agora, a matéria precisa 
voltar para a Câmara, onde precisa de 308 votos, já que teve 
seu texto alterado pelos senadores. O texto da PEC dos Pre-
catórios tem como espinha dorsal quitar metade do valor 
de dívidas judiciais da União no ano que vem, e mudar o 
cálculo do teto de gastos, o que abriria R$ 106 bilhões. 

Projeto pode liberar R$ 90 milhões 
ao Ministério 
do Desenvolvimento Regional 

Proposta enviada ao Congresso pelo Poder Executivo 
(PLN 38/21) abre crédito suplementar de R$ 90,4 milhões 
para obras do Ministério do Desenvolvimento Regional. 
O projeto ainda oferece recursos para Educação (R$ 12,4 
milhões) e Saúde (R$ 2,1 milhões), somando um total de 
quase R$ 105 milhões. As verbas vêm de emendas de ban-
cada de Acre, Ceará, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima. 

O importante não é vencer todos 
os dias, mas lutar sempre”. 

Waldemar Valle Martins

Projeto altera Lei Orgânica 
do Tribunal de Contas dos Municípios 

Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM) 
pretende alterar a Lei 15.958, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Es-
tado de Goiás. O projeto foi apresentado à Assembleia 
Legislativa e está em análise. 

A matéria se encontra na Comissão Mista, sob rela-
toria do deputado Wilde Cambão (PSD) e recebeu pedi-
do de vista dos deputados Major Araújo (sem partido), 
Antônio Gomide (PT), Delegada Adriana Accorsi (PT), 
Delegado Eduardo Prado (DC) e Delegado Humberto 
Teófilo (sem partido). 

Segundos o TCM, o objetivo da proposta é reali-
zar ajustes pontuais e necessários ao melhor desen-
volvimento das atividades finalísticas da instituição, 
visando dar maior celeridade nas comunicações com 
os jurisdicionados, trazendo maior segurança jurídica, 
transparência e eficiência a toda sociedade, objetivan-
do melhorar a prestação do serviço público constitucio-
nalmente conferido ao órgão de controle.

Ainda, segundo o projeto, a alteração trata especi-
ficamente do artigo 36 da lei, sobre a citação da inti-
mação e da notificação de jurisdicionados, bem como 
acrescenta o artigo 56-0 disciplinando a suspensão da 
prescrição punitiva no âmbito do Tribunal de Contas. 

Jogadas rápidas 

n Enquanto uns lutam para endurecer as regras, outros 
querem afrouxar.
n É o caso do Deputado estadual Cairo Salim (Pros) que 
quer “flexibilização” do uso de máscara em locais abertos.
n Câmara Federal aprovou projeto que pune adulteração 
de chassi ou placa de reboques.
n Comurg promete entregar uma árvore com 17 metros 
de altura e cerca de 80 mil luzes para embelezar o Natal 
de Goiânia. 
n A estrutura flutuante está localizada na Avenida T-10, 
no Setor Bueno, no Parque Vaca Brava.

2

D
iv

ul
ga

çã
o



Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3Geral

03 DE DEZEMBRO

ESPORTES DIGITAIS ARTES MARCIAIS

DA REDAÇÃO - Hoje, sex-
ta-feira, 3 de dezembro, 
celebra-se o Dia Inter-
nacional da Pessoa com 
Deficiência. A data foi ins-
tituída pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
em 1992 e tem o objetivo 
de promover informações 
sobre os diversos tipos de 
deficiência e o que pode 
ser feito pela acessibilida-
de e inclusão social.

Mais importante que 
lembrar a data, é preci-
so promover a inclusão 
no dia a dia nos aspec-
tos culturais, econômi-
cos, sociais e políticos. 
Em Goiânia, capital do 
Estado de Goiás, há um 
bom exemplo de inclusão 
social dentro da Câmara 
Municipal: um gabinete 
formado majoritariamen-
te por pessoas com defici-
ência. E o mais importan-
te, ali a deficiência é um 
mero detalhe.

Todos os dias Giovana 
Marques, que tem Síndro-
me de Down, acorda cedo, 
coloca o uniforme e vai 
para a Câmara onde tra-
balha como jovem apren-
diz no Gabinete 09. O café 
quentinho da manhã é 
ela quem faz questão de 
buscar na copa antes que 
todos os servidores che-

guem ao gabinete. “Eu me 
sinto muito feliz no traba-
lho. Faço requerimentos, 
ofícios e várias coisas”, 
conta Giovana.

A iniciativa é de Willian 
Veloso, que após sofrer 

um acidente aos 18 anos 
se tornou pessoa com 
deficiência física, passou 
a lutar por melhorias na 
acessibilidade da capital 
e se tornou vereador pela 
primeira vez. Ele criou o 

único gabinete do Brasil 
formado majoritariamen-
te por pessoas com algum 
tipo de deficiência, seja 
auditiva, física, intelectual 
e/ou visual, inclusive jo-
vens aprendizes com au-

tismo, surdez e Síndrome 
de Down, todos juntos e 
misturados com pessoas 
que não têm deficiência.  
“Queremos incluir, e não 
segregar. Eu que sou de-
fensor da inclusão, não 
poderia deixar de propor-
cionar às pessoas com de-
ficiência uma oportuni-
dade de mostrar talentos 
e aptidões no Legislativo”, 
afirma Veloso.

Karolina Costa é sur-
da e trabalha no gabinete 
na execução de atividades 
administrativas. Ela conta 
com uma intérprete de Li-
bras e se comunica muito 
bem com os colegas de 
trabalho. Segundo ela, o 
gabinete é local que a faz 

sentir realmente incluída 
na prática.

Pedro Paulo é assessor 
parlamentar e trabalha na 
Comissão dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, 
departamento também 
da Casa Legislativa, ela-
borando ofícios que so-
licitam ações em prol do 
segmento nos diversos 
órgãos municipais, aten-
dimento às demandas de 
bairros e entidades do 
Terceiro Setor. “O nosso 
trabalho tem conquista-
do vitórias diversas para o 
segmento. A nossa equipe 
é bastante atuante e todos 
nós estamos aqui pelas 
nossas competências”, re-
força Pedro.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Finais da Copa Goiânia de E-Sports 
serão no Shopping Cerrado

Engenheiro da Seinfra é vice-
campeão brasileiro de Jiu-Jitsu

Mais importante que lembrar a data, é preciso promover a inclusão social no dia a dia 

A parceria da Prefeitu-
ra de Goiânia, por meio da 
Secretaria Municipal dos 
Esportes, com a Federação 
Goiana de Futebol Digital e 
a Nitroxx Arena Games traz 
uma grande novidade para 
a Copa Goiânia de E-Sports 
– primeiro campeonato pú-
blico de esportes digitais do 
país. As finais da competição 
serão levadas para um local 
de maior acesso ao público, 
o Shopping Cerrado. 

O prefeito Rogério Cruz 
comemorou as ações. “É tão 
importante perceber o inte-
resse dos jovens por atividades 
como o E-Sports. Tanto que 
impulsionamos a moderni-
zação nas escolas municipais, 
promovendo o acesso à tec-
nologia desde os mais jovens. 
É preciso incentivar a cultura 
esportiva, inclusive a digital. 
Agradeço a SMESP, a Nitroxx 
Arena Games e a Federação 
Goiana de Futebol Digital pelo 
grande empenho neste proje-
to”, comemorou o prefeito.

O secretário municipal 
dos Esportes, Álvaro Alexan-
dre, agradeceu o apoio do 
novo parceiro. “Assim como 

um grande time de empresas 
parceiras, o Shopping Cerra-
do também abraçou a ideia 
dos E-Sports e de levá-lo para 
todas as regiões de Goiânia, 
de forma gratuita. Agradeço 
a eles por esta parceria, assim 
como reafirmo o compro-
misso da Faculdade Morgana 
Potrich (FAMP), do Fujioka 
Gamer e da Coca-Cola, por 
meio da Fanta Games, e do 
Sindidoor. No próximo ano, 
queremos mais parceiros co-
nosco”, disse o secretário.

Vale lembrar que em 
tempos de pandemia, a prá-
tica dos E-Sports não parou 
de crescer. A modalidade 
entrou oficialmente para o 
calendário de esportes da ci-

dade, com a primeira edição 
da Copa Goiânia E-Sports, 
com FreeFire e FIFA22.

Premiações:
FREE FIRE 
BATTLEGGROUNDS
1º lugar: R$ 4.000,00
2º lugar: R$ 2.200,00
3º lugar: R$ 1.100,00
4º ao 12° lugar: R$ 300,00
FIFA 22 – EA SPORTS
1º lugar: R$ 4.500,00
2º lugar: R$ 3.000,00
3º lugar: R$ 2.000,00
4º ao 12° lugar: R$ 500,00
Regulamento
n FREE FIRE 
BATTLEGGROUNDS 
n FIFA 22 – EA SPORTS 

ARTHUR MAGALHÃES

Divulgação

Divulgação/Esportes
O engenheiro de Minas 

da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana (Sein-
fra), Renato Boaretto, de 45 
anos, representou Goiânia 
no Campeonato Brasileiro de 
Jiu-Jitsu – Compnet 2021, que 
foi realizado no último sá-
bado (27/11). A competição 
aconteceu na sede Associa-
ção Atlética Banco do Brasil 
(AABB), no Setor de Clubes 
Esportivos Sul, em Brasília 
(DF). Renato subiu ao pódio 
conquistando o segundo 
lugar e se consagrou como 
vice-campeão brasileiro da 
modalidade. O campeão foi 
Alan Rocha, de Cidade Oci-
dental (DF).

“É uma experiência com 
muita adrenalina. Foram 
meses de preparação que 
envolviam treinos diários 
de Jiu-Jitsu, treinos físicos 
de musculação e funcional, 
além de dietas rigorosas”, 
diz o servidor, que traba-
lha na Seinfra desde 2017, 
e competiu na categoria 
masculino/roxa/master 3/ 
82,3 kg (médio).

Renato, que atualmente 
é o responsável técnico pela 

Pedreira da Prefeitura de Goi-
ânia e gerente da Unidade de 
Pré-Moldados e Usinagem 
de Concreto da Seinfra, trei-
na Jiu-Jitsu há apenas cinco 
anos e também já conquistou 
o título de Campeão Regional 
(Centro-Oeste) em 2020.

“É um esporte que me 
dedico relativamente há 
pouco tempo, mas tenho me 
empenhado muito, sempre 
treinando com muito foco 
para chegar cada vez mais 
longe e trazer muitas meda-
lhas e orgulho para a nossa 

cidade, nosso Estado e nosso 
País”, afirma Boaretto.

O titular da Seinfra, o 
também engenheiro Faus-
to Sarmento, comemorou o 
êxito do servidor. “O Renato 
está de parabéns pelo resul-
tado da competição. Aqui na 
Seinfra ele é um funcioná-
rio que se destaca pelo seu 
comprometimento com o 
trabalho e tenho certeza que 
no esporte não é diferente, e 
ainda vai nos proporcionar 
muito mais alegrias”.

JUAN MELONI

Divulgação/Seinfra
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Festival Literário Conexões Atlânticas 2021 home-

nageia o desenhista, empresário e escritor brasileiro, Mau-
ricio de Sousa, por seus 62 anos de trajetória profissional 
e sua contribuição social. O evento aconteceu em Lisboa, 
nos dias 26 e 27 de novembro (de forma virtual no canal 
de YouTube In-Finita), e 03 e 04 de dezembro, presencial-
mente na Livraria Barata e com transmissão on-line nas 
páginas do festival. Na ocasião, outros nomes do cenário 
literário internacional também vão ser homenageados.

2. Devido a sua contribuição para a democratização 
da leitura, o desenhista é bastante admirado pelos leitores 
portugueses. Na cidade Amadora, em Portugal, foi home-
nageado com a criação do Parque da BD Turma da Mô-
nica/Mauricio de Sousa. Desde 2018, o projeto Conexões 
Atlânticas tem o intuito de dar continuidade ao trabalho 
realizado na divulgação da língua portuguesa entre os 
autores lusófonos, no Brasil e em Portugal, por meio de 
coletâneas e eventos (presenciais e virtuais), e já divulgou 
mais de 600 autores nestes três anos.

Caravana Coca-Cola
Com a aproximação da chegada do Natal, para relem-

brar o verdadeiro espírito natalino e a real magia de todos 
estarem juntos, a Coca-Cola já tem data definida para 
realizar a sua tradicional caravana, tão esperada neste 
período. Para tanto, entre os dias 03 e 18 de dezembro, a 
Caravana Coca-Cola chega às cidades Anápolis, Aparecida 
de Goiânia, Caldas Novas, Goiânia, Pirenópolis, Rio Verde, 
São Luís dos Montes Belos e Trindade. Mantendo as nor-
mas de distanciamento e segurança frente à pandemia 
mundial da Covid-19.      

Vitrine

Arquivo

n ELE FALOU SOBRE 
FINTECHS –Dia desses,  
Rafael Barbosa, sócio-
fundador da plataforma 
de permutas multilaterais 
XporY.com, circulou 
na capital paulista, a 
convite do Sindicato 
dos Bancários de São 
Paulo e da Comunidade 
Sindilovers, onde 
participou de um bate-
papo sobre os desafios 
de uma fintech, mediado 
pela secretária geral do 
Sindicato, Neiva Ribeiro

Cristiano Borges

MARCA PRÓPRIA 
O SJ Premium Hotels foi pano de fundo para Giovanna 
Veríssimo (de preto) lançar sua marca de roupas GIV, 
durante um desfile apenas para convidados na noite 
da segunda-feira (22). Na foto, Giovanna posa com a 
produtora  Maris Tavares, da Officina de Estrelas

REGULATÓRIO PARA AS FERROVIAS 
Na segunda-feira (29), o deputado federal Vitor Hugo 
promoveu a audiência pública “Novo Marco Regulatório 
das Ferrovias”, em Anápolis (GO), na Universidade 
Evangélica de Goiás. Presentes várias autoridades, entre 
elas, o secretário-geral da Governadoria, Adriano da 
Rocha Lima, e o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido 
da Silva. No registro, o deputado Vitor Hugo, a presidente 
da ONG Give Hope Brasil, executiva Belkiss Lucas, e o 
ministro de Infraestrutura, Tarcisio Gomes Freitas

Divulgação
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n VOCÊ SABIA? Aveia 
ajuda na manutenção 
da sensação 
de saciedade,
n SHOW DE 
ABERTURA - O 
Metropolitan Mall 
preparou uma 
programação com 
muita música boa 
para celebrar o fim de 
ano. O primeiro show 
acontece logo mais, 
a partir das 19 horas, 
no polo gastronômico, 
com a cantora Grace 
Carvalho, apresentando 
um repertório que 
passa pela MPB, bossa 
nova, samba e também 
passeia pelo forró, rock 
e reggae. A entrada 
é franca.
n FUNÇÃO DO 
APRENDIZADO - Nesta 
sexta-feira (03), a Junior 
Achievement Goiás em 
parceria com o Projeto 
Luz Solidária Enel, 
realiza a live “Aprender 
Pra Quê”, destinada 
a alunos do 9º ano ao 
Ensino Médio, da rede 
pública. O programa 
é 100% online, 
gratuito e  visa mostrar 
a importância do 
aprendizado ao longo 
da vida e o papel da 
escola nesse processo. 
Inscrições no link bio 
do Instagram: @jagoias 
até hoje.  

SUS

Prefeitura em Ação faz 
atendimentos presenciais 
gratuitos nesta sexta e sábado
São mais de 120 serviços disponibilizados pela Prefeitura de Aparecida em stands que 
funcionarão das 8h às 14h, na Escola Municipal Jardim Olímpico, no Setor Tocantins

BOLSA PRODUTIVIDADE
Governo do Tocantins libera 
R$ 1,2 milhão de Bolsa Produtividade 
para pesquisadores do Estado

O Governo do Tocantins, 
por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do To-
cantins (Fapt), divulga o re-
sultado final das propostas 
aprovadas referentes à Bolsa 
Produtividade em Pesqui-
sa (Edital nº 01/2019), que 
dispõe de R$ 1,2 milhão aos 
pesquisadores doutores de 
instituições de Ciência e Tec-
nologia do Estado. O pro-
cesso está dividido em duas 
fases com o mesmo quanti-
tativo, sendo a primeira com 
disponibilidade de R$ 600 
mil que serão convertidos 
em 50 bolsas no valor de R$ 
1.000,00 mensais cada, que 
serão concedidas em um pe-
ríodo de 12 meses.

Os 50 contemplados nes-
ta primeira fase assinarão, 
ainda nesse ano, os Termos 
de Outorga. Já o restante da 
segunda fase, deve ficar aten-
to ao novo cronograma que 
será divulgado nos meios 
de comunicação oficial da 
Fapt ainda em dezembro. 
O edital foi lançado no final 
de 2019, com retomada em 
2021 devido a pandemia.

Os editais contemplam 
propostas de diversas áreas 
do conhecimento. Na pri-
meira etapa, foram aprova-
das 50 propostas, sendo 20 
na área de Ciências Agrá-
rias; 12 em Biológicas e da 
Saúde; 9 em Ciências Hu-
manas Sociais Aplicadas e 

Linguísticas, Letras e Artes; 
e 9 em Engenharia e Ciên-
cias Exatas e da Terra. A lista 
completa com nomes dos 
aprovados está disponível 
no site https://www.to.gov.
br/fapt/edital-bolsa-produ-
tividade/5zg6deuaxhec

As propostas aprovadas 
foram analisadas por uma 
comissão técnico científica 
que avaliou diversos cri-
térios previstos no Edital, 
como originalidade, rele-
vância e caráter de inova-
ção; viabilidade, aplicação a 
curto e médio prazo; e pos-
sibilidade de futuros desdo-
bramentos da pesquisa. 

GEÓRGYA LARANJEIRA CORRÊA/
GOVERNO DO TOCANTINS

ALLAN DAVID - Mais de 120 
tipos de serviços gratuitos 
estarão disponíveis à po-
pulação nesta sexta (03) e 
sábado (04), das 8h às 14h, 
na Escola Municipal Jar-
dim Olímpico II, em Apa-
recida, em atendimentos 
presenciais prestados pelo 
município no programa 
Prefeitura em Ação. A for-
ça-tarefa da Prefeitura de 
Aparecida oferece serviços 
como consulta médica, 
exame oftalmológico, en-
caminhamento para em-
prego e cadastro para pro-
grama de moradia.

A Escola Municipal 
Jardim Olímpico II fica lo-
calizada na Avenida X-60 
com Rua X-24, no Setor To-
cantins, na Região Leste de 
Aparecida. No local haverá 
stands onde a população 
poderá fazer também con-
sulta odontológica, avalia-
ção nutricional, emissão e 
atualização do Cartão SUS 
e aferição de pressão arte-
rial e glicemia.

Profissionais da Prefei-
tura de Aparecida atende-
rão os moradores para fazer 
ainda atualização e inscri-
ção no Cadastro Único, o 
chamado CadÚnico, que é 

requisito para o recém-cria-
do programa Auxílio Brasil. 
Além disso, serão realizados 
orientação jurídica, enca-
minhamento ao mercado 
de trabalho através do Sis-
tema Municipal de Empre-
go, inscrição para cursos de 
qualificação e emissão de 
Cartões PCD e Idoso.

A população também 
receberá orientações e au-
xílio no cadastro para o mi-
croempreendedor (MEI), 
instruções para emissão 
de alvarás (obras e uso do 
solo), licenciamentos, aten-
dimento da Defesa do Con-
sumidor e agendamento de 
benefícios do INSS, além de 
corte de cabelo, design de 
sobrancelhas e maquiagem.

As crianças poderão 
participar de atividades de 
pintura e artesanato, brin-
cadeiras, jogos e atividades 
esportivas, com direito a 
pipoca e algodão doce. E 
serão distribuídas mudas 
nativas e frutíferas, além da 
coleta de materiais reciclá-
veis, eletrônicos e pilhas.

“Assim como sempre fi-
zemos, eu e o vice-prefeito 
Vilmar Mariano também 
estaremos lá para atender 
pessoalmente a população, 
ouvindo as demandas dos 
moradores, dialogando e 
solucionando os problemas 
daquela região, benefician-
do diretamente cerca de 50 
mil pessoas”, informa o pre-
feito Gustavo Mendanha.

Claudivino Antunes
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Projeto de Lei vai garantir continuidade dos benefícios em qualquer época. 
Mais de 110 mil famílias de baixa renda serão beneficiadas

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Governo do Distrito 
Federal (GDF) deu mais um 
passo para aperfeiçoar a ges-
tão do Cartão Gás e do Prato 
Cheio. Os programas sociais 
de segurança alimentar e 
nutricional da Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Se-
des) foram instituídos emer-
gencialmente por conta da 
pandemia da covid-19. Mas 
dois projetos de lei foram en-
viados nesta quarta-feira (1º) 
para tramitação na Câmara 
Legislativa do Distrito Fede-
ral (CLDF) com o objetivo 
de que ambos tenham um 
caráter permanente a partir 
de agora.

Em relação ao Cartão Gás, 
lançado em de 10 de agosto 
deste ano, a ideia é alterar par-
te da Lei nº 6.938/2021. Con-
siderando o alto custo do gás 
de cozinha, de acordo com o 
novo texto, no artigo 1º deixa 
de constar o trecho “de caráter 
emergencial”. Outra mudança 
ocorre no artigo 6º. A intenção 
é alterar o prazo de duração do 
programa de 18 meses para se 
tornar continuado.

Outra mudança foi a re-
vogação do artigo 11 da lei 
anterior, que previa a vedação 
do recebimento cumulativo 
do benefício, caso houvesse 
a implementação de progra-

ma semelhante pelo governo 
federal. Dessa forma, passa a 
ser possível receber o benefí-
cio local, que oferta R$ 100 às 
famílias a cada dois meses, 
juntamente com o auxílio do 
Governo Federal.

Quanto ao Prato Cheio, 
lançado em maio de 2020, o 
objetivo é que ele seja insti-
tuído como lei, tendo assim 
orçamento próprio visando à 
manutenção do programa. O 
benefício é pago ao cidadão 
por um período de seis me-
ses consecutivos. Para uma 
nova solicitação, é necessá-
rio que a pessoa agende um 
novo atendimento nos Cras, 
pelo 156 ou no site www.se-
des.df.gov.br.

PAGAMENTO
É importante lembrar 

que, nesta quarta-feira (1º) 

começou a ser depositada a 
parcela de R$ 250 referente 
ao mês de dezembro. Além 
disso, mais de 4 mil novas 
famílias foram incluídas no 
programa, que passa a aten-
der cerca de 40 mil famílias 
em todo o Distrito Federal. 
Foram quase R$ 10 milhões 
investidos apenas no paga-
mento deste mês.

“A pasta já estudava há al-
gum tempo essas alterações, 
que serão extremamente 
benéficas à população bra-
siliense, pois os programas 
passam a ganhar um caráter 
permanente, uma vez que 
não sabemos até quando os 
efeitos econômicos da pan-
demia vão afetar as famílias”, 
explica a secretária substituta 
de Desenvolvimento Social, 
Ana Paula Marra.

COM INFORMAÇÕES DA SEDES

Prato Cheio e Cartão Gás 
serão política de Estado 

Em leilão bene�cente, Anitta 
arrecada R$ 626 mil por 
‘experiência de Carnaval’

Quanto você desembol-
saria para curtir o Carnaval 
com Anitta? Conhecida por 
dar as melhores festas em 
sua casa e viver as noitadas 
intensamente, a cantora 
participou de um evento be-
neficente em Miami (EUA), 
na madrugada dessa quar-
ta-feira (02), e leiloou uma 
‘experiência de Carnaval’ no 
Brasil. Já pensou ter uma an-
fitriã dessa?

O maior lance foi de US$ 
10 mil, o equivalente a apro-
ximadamente R$ 626 mil. 
No entanto, devido ao avan-
ço da ômicron, nova varian-
te do coronavírus, não se 
sabe ao certo se a maior 
festa do país será realizada 
no ano que vem. Também 
não foi divulgado se o com-
prador ou compradora tem 
algum tipo de prazo para 
resgatar o benefício.

Aliás, o leilão teve como 
objetivo justamente anga-
riar fundos para as famílias 
afetadas pela pandemia na 
América do Sul e foi outra ini-
ciativa promovida pela CORE 

(Community Organized Re-
lief Effort), organização sem 
fins lucrativos fundada pelo 
ator Sean Penn, em 2010, 
para ajudar as vítimas de um 
terremoto no Haiti.

Vivendo entre o Brasil e 
os Estados Unidos há algum 
tempo, por estar investindo 
na carreira internacional, 
Anitta já comentou em al-
gumas entrevistas que fez 

muitos amigos no exterior 
e que há pelo menos uma 
fila de 50 interessados em 
conhecer nosso país e cair 
na folia. “Estou pensando 
em fechar uma parceria 
com uma agência de turis-
mo”, brincou ela durante 
uma participação no pod-
cast Podcats, apresentado 
por Camila Loures e Virgí-
nia Fonseca.

ESTUDANTES

Caiado contempla universitários 
com aluguel social 

O aluguel social, 
criado pelo governador 
Ronaldo Caiado e insti-
tuído como um dos ei-
xos do programa Pra Ter 
Onde Morar, traz uma 
inovação. Pela primeira 
vez, além das famílias 
em estado de vulnerabi-
lidade socioeconômica, 
a iniciativa terá também 
como público-alvo jo-
vens universitários em 
situação de adversida-
des financeiras.

De acordo com a lei 
n° 21.186, publicada no 
último dia 30 de novem-
bro, estudantes da Uni-
versidade Estadual de 
Goiás (UEG) e benefici-
ários do Programa Uni-
versitário do Bem (Pro-
Bem) poderão pleitear o 
benefício, que consiste 
no repasse mensal, pelo 
Governo de Goiás, de R$ 
350 para que os contem-
plados consigam custe-
ar o aluguel de moradias 
ou pagar a prestação da 
casa própria.

Como todos os ou-
tros potenciais candi-
datos, os estudantes 
devem também estar 
enquadrados nos re-
quisitos básicos: cons-
tar na base de dados do 
Cadastro Único para 
Programas Sociais do 
Governo Federal (Ca-
dÚnico), ser maior de 
18 anos ou emancipa-
do, e morar no municí-
pio por período de, no 
mínimo, três anos.

“Nosso programa 
tem também o objetivo 
de combater a evasão 
escolar e de fortalecer o 
processo de aprendiza-
gem”, afirma o governa-
dor Ronaldo Caiado.

“Qualquer pessoa 
que precisar do bene-

fício [programa Pra Ter 
Onde Morar] deverá 
cumprir os requisitos 
básicos. Caso contrário, 
o pedido já é indeferido. 
O fato de ser estudante 
é um item que auxilia 
no ranqueamento para 
a distribuição das va-
gas”, explica o presiden-
te da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
Pedro Sales, ao acres-
centar ainda que os 
universitários precisa-
rão comprovar frequên-
cia às aulas de 75%.

Programa Pra Ter 
Onde Morar, do Gover-
no de Goiás, é composto 
por quatro eixos: cons-
trução, reforma, escri-
tura e o mais recente, 
aluguel social.

POLÍTICA 
HABITACIONAL

Com projeção de 
contemplar 30 mil la-
res, a iniciativa do Go-
verno de Goiás garante 
segurança habitacional 
e cria um mecanismo de 
alcance imediato para 
atenção às famílias em 
situação de pobreza e 
de endividamento fa-
miliar. “Temos que dar 
condição de as pessoas 
morarem dignamente, 
viverem tranquilas e em 
paz”, afirma Caiado.

A estimativa ini-
cial de número de be-
neficiários vai atacar 
o problema de déficit 
habitacional no Esta-
do, estimado em 156 
mil famílias, de acordo 
com levantamentos re-
alizados pelo Instituto 
Mauro Borges (IMB).

O auxílio será con-
cedido por um prazo de 
18 meses, com possibi-
lidade de prorrogação 

deste período. Ao longo 
do tempo da concessão, 
haverá acompanha-
mento social, com estí-
mulo ao autossustento 
e recolocação no mer-
cado de trabalho. Os re-
cursos para garantir a 
ação são provenientes 
do Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goi-
ás (Protege).

A atuação do Gover-
no de Goiás será corre-
lacionada a outras ações 
de políticas sociais para 
qualificação profissio-
nal, empreendedoris-
mo, geração de renda, 
planejamento e educa-
ção financeira.

PRIORIDADES
Assim como ser es-

tudante universitário 
da UEG ou beneficiá-
rio do ProBem auxilia 
no ranqueamento para 
a conquista do repasse 
financeiro do programa, 
há outros critérios que 
estabelecem priorida-
des, entre eles: estar em 
situação de moradia im-
provisada; ter perdido o 
financiamento imobili-
ário em virtude do não 
pagamento das parce-
las; ter um aluguel que 
comprometa valor igual 
a 50% ou comprometi-
mento de 75% da renda 
em dívidas; ser pessoa 
com deficiência ou ter 
no núcleo familiar pes-
soa com deficiência.

Serão atendidos, pre-
ferencialmente, vítimas 
de violência doméstica; 
família monoparental; 
idosos; pessoas com 
renda familiar compro-
metida com dívidas for-
mais, entre outros.

DA REDAÇÃO COM 
SECOM/GO

Divulgação

Paulo H. Carvalho

Caiado sanciona lei que cria aluguel social dentro da política habitacional do Estado: 
além de famílias em situação de vulnerabilidade econômica, universitários da UEG ou 
bolsistas do ProBem também podem solicitar benefício
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Classificados

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

REGINALDO GONCALVES DA SILVA 47990210100, 
CNPJ/CPF n° 22.590.592/0001-81, torna público que 
esta realizando a Planta Baixa para Prefeitura de Goiâ-
nia com intuito de ter o número de IPTU no endereço: 
Rua Montes Claros, Número 10, Quadra 105, Lote 10, 
Parque Amazônia, Goiânia – GO, CEP: 74.840-650.

CRISTINA SILVA DE ARAUJO, CNPJ/CPF n° 
14.496.937/0001-04 , torna público que está anexando 
as pendências na  Agência Municipal do Meio Ambiente 
- AMMA de Goiânia referente a RENOVAÇÃO da Licença 
Ambiental Simplificada processo 48677531 para as 
seguintes atividades : serviços de manutenção e repa-
ração mecânica de veiculos automotores, serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores, serviços de alinhamento e balan-
ceamento de veículos automotores , comércio a varejo de 
pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças 
e acessórios novos para veículos automotores , comércio 
varejista de lubrificantes. Empresa localizada Avenida 
Campos Elisios, Quadra 234, Lote 29, Número   1527, 
Jardim Novo Mundo, Goiânia – GO, CEP: 74.705 – 020.

ELAINE CRISTINA DUARTE AMORIM, CNPJ/CPF n° 
39.306.750/0001-21, torna público que está recebendo da 
Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a  
Licença Ambiental de Instalação e Operação para as seguintes 
atividades: serviços de lavagem, lubrificação e polimento de 
veículos automotores e lavagem de tapetes, estofados e simi-
lares , localizado na Avenida C 171, Número 976,  Quadra 401, 
Lote 13, Jardim América, Goiânia – Goiás, CEP: 74.275 – 010.

ELAINE CRISTINA DUARTE AMORIM, CNPJ/CPF n° 
39.306.750/0001-21, torna público que está recebendo 
da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de 
Goiânia a  Licença Ambiental de Instalação e Operação 
para as seguintes atividades: serviços de lavagem, 
lubrificação e polimento de veículos automotores e 
lavagem de tapetes, estofados e similares , localizado 
na Avenida C 171, Número 976,  Quadra 401, Lote 13, 
Jardim América, Goiânia – Goiás, CEP: 74.275 – 010.

RS SUCATAS E PECAS EIRELI, CNPJ/CPF n° 
16.829.927/0001 - 79, torna público que está anexan-
do as pendências para receber da Agência Municipal 
do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença 
Ambiental de Instalação processo 88299974 para as 
seguintes atividades : comércio a varejo de peças e 
acessórios usados para veículos automotores, locali-
zado na Avenida C 12, Número 408, Quadra 94, Lote 
12, Setor Sudoeste, Goiânia – GO , CEP: 74.305 – 010.

RS SUCATAS E PECAS EIRELI, CNPJ/CPF n° 
16.829.927/0001 - 79, torna público que está anexan-
do as pendências para receber da Agência Municipal 
do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença 
Ambiental de Operação processo 88299974 para as 
seguintes atividades : comércio a varejo de peças e 
acessórios usados para veículos automotores, locali-
zado na Avenida C 12, Número 408, Quadra 94, Lote 
12, Setor Sudoeste, Goiânia – GO , CEP: 74.305 – 010.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 056/2021, 
Sistema de Registro de Preço (SRP), EXCLUSIVO para 
microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP).
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL.
Data de abertura: 17/12/2021 às 08:30 horas. 
O Edital e maiores informações poderão ser ob-
tidas com a Pregoeira, na Rua 03 Quadra 07 lote 
01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 
3339-1538.
Cocalzinho de Goiás, 03 de dezembro de 2021

Regina Maria Soares
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 
057/2021, EXCLUSIVO para microempresa (ME), 
empresas de pequeno porte (EPP)
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto: REPAROS E SUPORTE EM TECNOLO-
GIA DA INFORMAÇÃO (TI).
Data de abertura: 16/12/2021 às 08:30 horas. 
O Edital e maiores informações poderão ser ob-
tidas com a Pregoeira, na Rua 03 Quadra 07 lote 
01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 
3339-1538.
Cocalzinho de Goiás, 03 de dezembro de 2021.

Regina Maria Soares
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 
058/2021, EXCLUSIVO para microempresa (ME), 
empresas de pequeno porte (EPP)
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto: MANEJO DOS SISTEMAS DO SUS E 
DEMAIS SERVIÇOS.
Data de abertura: 16/12/2021 às 13:30 horas. 
O Edital e maiores informações poderão ser ob-
tidas com a Pregoeira, na Rua 03 Quadra 07 lote 
01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 
3339-1538.
Cocalzinho de Goiás, 03 de dezembro de 2021.

Regina Maria Soares
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 086/2021 – SRP – UASG 989395 

O FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL REEQUIPA-
MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
torna público que realizará, pregão eletrônico, 
através do Portal de Compras do Governo Federal 
– Compras Net, tipo menor preço por item, visan-
do o registro de preço para futura contratação de 
empresa para aquisição de materiais operacionais 
para a 7ª Companhia Independente Bombeiro Mili-
tar, no dia 16/12/2021 às 08h30min. Mais informa-
ções na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min 
às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos 
telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site www.
inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo 
e-mail licitacao@inhumas.go.gov.br. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021 – UASG 989395  
O MUNICÍPIO DE INHUMAS-GO torna público que re-
alizará, pregão eletrônico, através do Portal de Compras 
do Governo Federal – Compras Net, tipo menor preço 
por item, objetivando a locação de veículo automotor, 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Inhumas pelo prazo de 12 meses, no dia 16/12/2021 
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 www.inhumas.go.gov.br no campo licita-
ção ou pelo e-mail licita-cao@inhumas.go.gov.br. 

 

Av. Wilson Quirino de Andrade, Nº 450, Bairro Anhanguera, Inhumas – GO, CEP 75.407-530 
Fone: (62) 3511-2121 / licitacao@inhumas.go.gov.br 
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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 www.inhumas.go.gov.br 

no campo licitação ou pelo e-mail licita-cao@inhumas.go.gov.br. 

 
AVISO DE REMARCAÇÃO DE SESSÃO DE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021 
 

 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  IPAMERI,  GO  02/12/2021
Processo  Licitatório  Nº  2021020456  Pregão  Presencial  Nº
040/2021.  TORNA PÚBLICO,  para conhecimento dos interessados
que tendo em vista que foi solicitado inclusão de outros objetos no
edital, a realização da sessão no dia 07/12/2021 fica adiada, passando
sua  realização  para  o  dia  16/12/2021,  às  09:  00hs,  no  mesmo
endereço já informado, o edital com as alterações estará disponível no
site www.ipameri.go.gov.br.
 
 

IPAMERI-GOIÁS, aos 02 (dois ) dias do mês de Dezembro de
2.021

 
BIANCA FERREIRA GENERALI CARNEIRO

Pregoeira 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 

MORAR BEM CONSTRUCOES LTDA,  CNPJ: 11.277.623/0001-22,
torna  público  que  recebeu  da  Secretaria  Municipal  do  Meio
Ambiente do Município de Águas Lindas de Goiás - SEMMA, a
Licença  Prévia  e  Instalação  (LP  E  LI)  nº  114/2021,  processo
n°2021020129,  com  validade  até  26/11/2026,  para  Condomínio
situado à Quadra A20, Lote 13, Mansões Olinda, na cidade de Águas
Lindas de Goiás - GO.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 21 de dezembro de 2021,
às 09:00 horas, em sua sede na Av. Bernardo Sayão nº476, Centro,
Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Tomada de Preços, do tipo
MENOR PREÇOS, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL,  para  contratação de empresa especializada
para  prestação  de  serviço  de  engenharia  civil,  compreendendo
material e mão de obra, para reforma da UBS - Unidade Básica de
Saúde do Município de Caldazinha-Go. Maiores informações poderão
ser obtidas na Prefeitura Municipal, no endereço acima citado. Cópia
do  Edital  poderá  ser  obtida  no  sítio  www.caldazinha.go.gov.br.
Caldazinha, 02 de dezembro de 2021.

 
Evani Esteves Borges

Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 16 de dezembro de 2021,
às 09:00horas,  em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476,
Centro, Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Pregão Presencial,
objetivando  a  Aquisição  de  um  veículo  zero  KM  para  o  Fundo
Municipal de Saúde do Município de Caldazinha. Maiores informações
poderão  ser  obtidas  na  Prefeitura  Municipal,  no  endereço  acima
c i t a d o .  C ó p i a  d o  E d i t a l  p o d e r á  s e r  o b t i d a  n o  s í t i o
www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 02 de dezembro de 2021.
 

Evani Esteves Borges
Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 17 de dezembro de 2021,
às 09:00 horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476,
Centro, Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Pregão Presencial,
objetivando a Aquisição eventual e sob demanda de peças automotivas
do Caminhão Volksvagem, ano 2020, modelo 2021 para atender as
necessidades  do  Município  de  Caldazinha.  Maiores  informações
poderão  ser  obtidas  na  Prefeitura  Municipal,  no  endereço  acima
c i t a d o .  C ó p i a  d o  E d i t a l  p o d e r á  s e r  o b t i d a  n o  s í t i o
www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 02 de dezembro de 2021.
 

Evani Esteves Borges
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEALINA-GO
AVISO DE INTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DIRETA 

POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 
NOS MOLDES DA LEI FEDERAL 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Edealina - Goiás torna público que preten-
de contratar, por dispensa de licitação de acordo com a Lei Federal 
14.133/2021, para  contratação de empresa especializada na elabo-
ração de projetos arquitetônicos para execução da revitalização dos 
canteiros das entradas do Município de Edealina, para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e 
Coordenação,  conforme termo de referência. Consigna, através deste 
aviso, que estará recebendo propostas até o dia 08/12/2021. Maio-
res informações serão prestadas na Prefeitura Municipal de Edealina 
– Rua 21 – Quadra 4 – Centro – Edealina-GO – Fone: 3480-1133 – 
email: edealina.licitacao@gmail.com. Publique-se.  Edealina- GO, aos 
02 de dezembro de 2021.  FABIANE DE ASSIS E SILVA – Pregoeira.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Cobra e Jade decidem 
se abrigar na casa aban-
donada. Pedro lamenta 
com Karina sobre seu futu-
ro na música. Duca afirma 
a Gael que Cobra lutou de 
verdade. Germano des-
confia de Lobão e questio-
na Nat sobre seu supos-
to namorado. Quitéria se 
preocupa com seu filho. 

Todos se preparam para 
ver a participação de Sol 
no programa Altas Horas. 
Os capangas de Heideg-
uer procuram por Jade e 
Cobra. Henrique enfrenta 
Heideguer. Cobra lê uma 
notícia sobre o suposto se-
questro de Jade. Edgard 
revela a verdade sobre 
Heideguer para Gael. 

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Quanto Mais Vida Melhor

resumo de novelas

Samuel disfarça e afirma 
a Tonico que não conhecia 
Ambrósio nem Jorge. Is-
abel pede que Gastão lhe 
dê um filho. Samuel fica 
aflito ao mentir para Pedro. 
Vitória tem a ideia de fazer 
uma noite só de mulheres 
para salvar o cassino. 
Gastão parte para a guerra. 
Batista questiona Lota so-
bre o pai de Bernardinho. 

Zayla desconfia da proxim-
idade entre Dolores e Nélio. 
Tonico provoca Pedro a 
desobedecer às ordens de 
segurança de Caxias. Pe-
dro é sequestrado.Caxias 
inicia as buscas ao Imper-
ador. Pedro ouve quando 
Filinto e Joel conversam 
sobre sua entrega a Solano 
Lopez. Luísa e Teresa têm 
um mau pressentimento.

Flávia tenta fugir, mas 
acaba presa. Neném decide 
ajudar Flávia. Odete acorda 
doente, e Juca trabalha em 
seu lugar. Soraia provoca 
Tina durante a aula, e Tigrão 
acha graça. Neném visita 
Flávia na cadeia. Rose se 
oferece para ajudar Joana 
com o seu projeto na clínica 
de Guilherme. Juca distribui 

as quentinhas para pessoas 
em situação de rua, sem que 
Odete saiba. Rose tenta con-
vencer Guilherme a bancar o 
projeto de Joana. Tigrão con-
vida Soraia e Tina para irem 
à sua casa. Cora ameaça 
Flávia. Neném recebe uma 
mensagem de socorro 
da dançarina e exige que 
Guilherme a tire da cadeia.

Quando Chama o Coração
Elizabeth, Carson e 

Faith lidam com um sur-
to de catapora, resultan-
do no adoecimento de 
Rosemary. Quando Gow-
en é processado, Bill 
deve reunir o primeiro 
júri de Hope Valley. Faith 
vai para a faculdade de 
medicina em Chicago. 

Elizabeth, Carson e Faith 
lidam com um surto de 
catapora, resultando no 
adoecimento de Rose-
mary. Quando Gowen 
é processado, Bill deve 
reunir o primeiro júri de 
Hope Valley. Faith vai 
para a faculdade de me-
dicina em Chicago.

Um Lugar ao Sol
Lara afirma a Noca que 

descobrirá o que real-
mente aconteceu com os 
irmãos gêmeos. Rebeca 
fica desconcertada ao 
saber por Bela que Felipe 
vai se mudar pra Paris. 
Cecília abre um embrulho 
que Felipe deixou para 
Rebeca. Elenice desco-
bre que Alípio usa uma 
tornozeleira eletrônica. 
Cecília se embriaga e 
Bela a leva para o hos-

pital. Cecília acusa Re-
beca de ter seduzido 
Felipe. Elenice e Alípio 
ficam juntos. Lara resolve 
vender quentinha na por-
ta do Engenhão, com a 
esperança de encontrar 
o irmão de Christian. Ravi 
nota que Ruth está com 
uma camisa manchada 
de sangue no punho, ex-
atamente como estava 
a de Túlio ao matar um 
inseto no carro. 

 Dois loucos estão sentados na 
rua, quando um olha 

pro céu e diz:
– Olha lá o avião do presidente. 

O outro questiona:
– Esse não é o avião do presidente. Se 
fosse, teria uma moto na frente 
e outra atrás

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

INGREDIENTES
100 g de Margarina 
Puro Sabor
3 mangas médias 
descascadas
1 lata de leite 
condensado (395 g)
1 lata de creme 
de leite (200 g)
6 colheres 
de suco de limão
2 gemas
2 xícaras chá de Farinha 
de Trigo Finna tipo I 
(sem fermento)
½ xícara de açúcar
1 colher de chá de 
essência de baunilha
1 envelope gelatina 
incolor sem sabor 24 g 

MODO DE PREPARO
MASSA
Bata o açúcar, as 
gemas e a Margarina 
Puro Sabor até chegar 
a uma consistência de 
creme.
Adicione sobre a 
mistura a farinha e a 
baunilha.
Amasse com as mãos 
até ficar uma massa 
homogênea. Faça uma 
bola. Leve à geladeira 
por cerca de 20 

minutos.
Forre o fundo e as 
laterais de uma forma 
com a massa e asse 
por 15 minutos ou até 
dourar.
RECHEIO
Corte a manga em 
pedaços e reserve 
algumas tiras para a 

decoração.
Bata a manga no 
liquidificador com 
um pouco de água e 
peneire.
Coloque a mistura 
novamente no 
liquidificador com leite 
condensado, suco de 
limão, creme de leite e 

bata até ficar em uma 
consistência de creme.
Dissolva a gelatina em 
6 colheres de sopa de 
água em banho-maria. 
Adicione ao creme.
Coloque o creme na 
forma com a massa 
já assada. Leve à 
geladeira por 8 horas.

TORTA DE MANGA 

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

INGREDIENTES
PARA A MASSA:
1 pacote de biscoito tipo 
maisena triturado
½ xícara (chá) de manteiga
PARA O RECHEIO:
½ litro de leite
1 ½ xícara (chá) de leite 
condensado
1 xícara (chá) de creme 
de leite
2 gemas peneiradas 2 
colheres (sopa) de amido 
de milho
1 colher (sopa) essência de 
baunilha
PARA A GELEIA:
1 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de uvas Mimo 
Cotton Candy
1 xícara (chá) açúcar 

MODO DE PREPARO
MASSA:
Em uma tigela, misture bem 
o biscoito triturado com a 
manteiga. Forre o fundo e 

as laterais de uma fôrma 
de aro removível e deixe 
na geladeira.
RECHEIO:
Misture bem em uma 
panela o leite, o leite 
condensado, o creme de 
leite, as gemas peneiradas, 
o amido de milho e a 
essência. Leve ao fogo 

médio, mexendo sempre, 
até que engrosse. Espere 
esfriar e bata na batedeira 
por aproximadamente 
3 minutos. Deixe no 
refrigerador por 30 minutos 
antes de rechear a torta.
GELEIA:
Bata no liquidificador 
a água e a uva. Coe e 

coloque em uma panela. 
Acrescente o açúcar e leve 
ao fogo, mexendo sempre, 
até que obtenha uma 
geleia. Deixe esfriar.
MONTAGEM:
Recheie a torta, cubra-o 
com as uvas e, por fim, 
coloque a geleia. Deixe no 
refrigerador por uma hora.

TORTA DE UVA COTTON CANDY MIMO
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Entretenimento

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Não vem com 
essa de signo. 

Você que 
não presta.

A relação com os 
filhos e com afe-
tos amorosos, vem 
pedindo de você 

flexibilidade e uma consciên-
cia maior do seu papel com 
essas figuras. Busque enten-
der como isso influencia as 
posturas em família e com 
pessoas queridas.

Você sente a ne-
cessidade de 
obter reconheci-
mento em família 

e, com isso, é levado a se po-
sicionar. Os assuntos domésti-
cos e as relações de intimidade 
devem ser lideradas e talvez 
seja necessário se expressar 
com algumas pessoas.

O céu fala sobre 
a comunicação 
e a necessida-

de de expor informações 
com pessoas do seu con-
vívio. Os estudos também 
podem ser solicitados. É 
necessário elaborar bem 
as ideias para tomar boas 
decisões financeiras.

Você será leva-
do a avaliar os 
investimentos 

ou a organizar a forma como 
administra o setor material. 
A sua realização financeira 
está sendo afetada e pode 
ficarcarregada de mudanças 
necessárias. O céu pede de 
você um posicionamento.

O autodesenvol-
vimento é fun-
damental para 

focar em novas posturas e 
promover os seus interesses 
pessoais. A flexibilidade é um 
ponto essencial deste novo 
ciclo. O céu pede avaliação 
das expectativas e de expe-
riências que geram bloqueios.

A baixa autoes-
tima, os medos 
e as experiên-

cias que você vem carre-
gando em silêncio preci-
sam ser absorvidas com 
sabedoria e autoconheci-
mento. É preciso avaliar 
como deseja obter realiza-
ção em seus projetos.

Os projetos exi-
gem mais aten-
ção e dedicação 

da sua parte. As mudanças 
são visíveis e também geram 
novas percepções sobre ami-
gos e ideias. É preciso priori-
zar algumas atividades e fazer 
uma reflexão a respeito do 
que realmente deseja manter.

A vida profissional 
e as responsabili-
dades precisam de 

foco. Você está passando por 
um novo ciclo, então cortes 
e afastamentos de pessoas 
podem acontecer. É preciso 
ampliar o seu campo de visão 
e realizar-se de acordo com 
uma nova filosofia de vida.

A realização é de-
safiada e você pre-
cisa analisar como 

deve atuar com documentos 
e experiências em outras cida-
des. Os estudos e uma nova 
filosofia de vida são neces-
sários. É importante exercitar 
o desapego de experiências 
que desgastadas.

Você está sentindo 
muita dificuldade 
de perceber o seu 

valor. A sua autoestima deve ser 
fortalecida. As transformações 
pelas quais você vem passando 
exigem de você um novo olhar 
e novas posturas. Uma pessoa 
o ajuda a interagir com tais mu-
danças e percepções.

O cônjuge ou uma 
pessoa especial 
transita por um 
novo ciclo e tem di-

ficuldades para agir com flexi-
bilidade. É preciso avaliar como 
você deseja interagir com as 
tarefas que cercam a rotina ou 
as experiências no trabalho. A 
saúde pode ser mexida.

É importante ava-
liar os hábitos, 
a saúde e a for-

ma como você deseja ser 
produtivo. A realização no 
trabalho é essencial neste 
novo ciclo. Busque interagir 
com as mudanças com ale-
gria e reconheça o seu valor 
nesta trajetória.

Peanuts


