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Alec Baldwin diz que não puxou gatilho de 
arma que matou diretora de fotografia no set 
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GOIÁS

Semana Internacional 
de Combate à Corrupção

Divulgação

Governador Ronaldo Caiado sobre os avanços no combate à corrupção em Goiás 
após medidas implementadas nesta gestão: “São iniciativas que nos dão eficiência, 

boa utilização do dinheiro público e confiança da população”

Entre 6 e 9 de dezembro terá divulgação do ranking 
anual dos portais da transparência de órgãos 
estaduais e apresentação dos avanços no combate 
à corrupção. Governador Ronaldo Caiado fará 
lançamento do Programa de Compliance Público 
Municipal, premiará ganhadores do ranking de 
Goiás e escolas vencedoras do projeto Estudantes 
de Atitude. “São iniciativas que nos dão eficiência, 
boa utilização do dinheiro público e confiança da 
população”, afirma

ESPETÁCULO PARA A  CIDADE
Goiânia sedia Festival Paralímpico com 
mais de 400 crianças e adolescentes
Jackson Rodrigues

PDFII

Presos escrevem carta 
para homenagear 
profissionais de saúde 
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FLORA ALVES - No Jornal 
da Gazeta Edição do 
Almoço desta sexta-fei-
ra (03), o apresentador 
Thiago Mendes conver-
sou com o prefeito de 
São Luís de Montes Be-
los, Major Elderício, que 
contou sobre sua gestão 
na cidade. Thiago, con-
versou também com o 
comediante Stevan Gai-
po, falou um pouco so-
bre sua trajetória e seu 
show de Stand UP em 
Goiânia/GO. Na sexta 
musical, recebemos o 
cantor Luiz Henrique. 
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 

Levantamento 
Tribunal de Contas do 

Estado de Goiás recomen-
dou que órgãos públicos 
façam levantamento minu-
cioso das obras paralisadas 
de suas respectivas pastas. 

Transparência 
As pastas estaduais de-

vem disponibilizar os dados 
em seus sítios eletrônicos 
ou portais de transparência 
para não correr o risco de 
serem multados.

Paralímpicas 
Festival Paralímpico 

Loterias Caixa recebeu 
420 crianças e adoles-
centes, na sexta-feira, 3, 
nas modalidades espor-
tivas paralímpicas.

Ação
A ação, promovida 

pela Prefeitura de Goiânia, 
aconteceu no Campus II da 
Universidade Salgado de 
Oliveira (Universo), locali-
zada no setor Sul. 

Modalidades
As atividades contaram 

com slalom em cadeira de 
rodas, equoterapia, slackli-
ne, atletismo, lançamento 
de peso e salto no colchão, 
para taekwondo, tênis de 
mesa e parabadminton.

Cibernética  
Grupo formado por 10 

oficiais militar vão apontar 
sugestões relacionadas à 
segurança cibernética para 
as eleições de 2022. 

Urnas
Os militares do exército 

questionaram o funciona-
mento das urnas, assinatu-
ra de boletins e o envio de 
dados após o encerramento 
das eleições.  

Vale
Presidente Jair Bolsona-

ro, agora no PL, avalia criar 
vale-transporte temporário 
para famílias carentes que 
fazem parte do Cadastro 
Único do governo federal.

“Os impactos” 
O objetivo da propos-

ta, segundo o governo, é 
tentar reduzir os impactos 
do aumento do preço da 
gasolina sobre a popula-
ção vulnerável.

“Ah, insensatez” 
Estados e prefeitura, por 

uma questão de sensatez, 
deveriam cancelar as festi-
vidades de final de ano. Diz 
o mestre Tom Jobim.

Projeto destina R$ 84 mil para pagar 
dívidas judiciais da Embrapa

Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 41/21, do 
Poder Executivo, abre crédito especial de R$ 84 mil no Orça-
mento da União para pagar sentenças judiciais transitadas 
em julgado de pequeno valor da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa). O dinheiro será transferido 
dos encargos financeiros da União para cumprimento de 
precatórios. A proposta deve ser analisada pela Comissão 
Mista de Orçamento antes de seguir para votação do Ple-
nário do Congresso.

Bônus por Resultado aos servidores da 
Educação Estadual 

Governo sancionou matéria que cria Bônus por Re-
sultado para servidores da Educação Estadual. De acordo 
com o texto da proposta, a medida possui natureza remu-
neratória e destina-se a estimular o integral retorno às aulas 
presenciais. O valor estipulado deverá chegar a 98% da 
remuneração ou do subsídio do servidor. O benefício será 
concedido aos servidores da Secretaria Estadual de Educa-
ção (Seduc), exclusivamente, nos meses de dezembro deste 
ano e janeiro de 2022.

A melhor democracia é a do 
Brasil”,  prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz

Audiência pública 
para debater rede móvel 5G no Brasil 

A “implementação” da quinta geração de redes 
móveis (5G) no Brasil será tema da audiência pública 
na quarta-feira, 8. O debate é promovido pela Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática (CCT) do Senado e começará, a partir das 11h. A 
reunião deve contar com a participação do ministro das 
Comunicações, Fábio Faria. 

A organização informou que o objetivo é esclare-
cer como está o andamento do processo de licitação 
de radiofrequências, iniciado pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel). Também deverão ser 
abordadas questões relativas à segurança cibernética.

O requerimento para a realização da audiência foi 
apresentado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), 
na foto. Segundo Prates, estima-se que 65 países, num 
total de 1,66 mil cidades, já utilizam a internet móvel 
de quinta geração. O senador afirma este é o “o maior 
leilão de radiofrequências já realizado no país e o maior 
para a tecnologia de quinta geração no mundo todo”.

Prates destaca que “há uma disputa mundial pelo 
comércio da tecnologia 5G, já que os bloqueios feitos 
pelos EUA e por outros países europeus às empresas 
chinesas têm provocado uma verdadeira corrida para 
a substituição de tecnologias nessas nações”.

Jogadas rápidas 

n Conforme o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é 
obrigatório para o cidadão brasileiro a partir dos 18 anos 
e facultativo para jovens de 16 e 17 anos. 
n Hoje é Dia de São Nicolau, bispo de Mira, atual Turquia 
que viveu no século III. 
n Talibã decreta que mulheres afegãs devem consentir 
com casamento.
n O governo ainda afirmou que as mulheres não deve-
riam ser consideradas “propriedade”
n Agora só falta mencionou o acesso feminino à educa-
ção e ao trabalho fora de casa.  
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GOIÁS ESPETÁCULO PARA A  CIDADE

DA REDAÇÃO - O Governo 
de Goiás realiza, entre os 
dias 06 e 09 de dezembro, 
a Semana Internacional de 
Combate à Corrupção, com 
diversas ações e eventos que 
tratarão do tema e dos avan-
ços da gestão estadual nessa 
área. Coordenada pela Con-
troladoria-Geral do Estado 
(CGE), a semana terá a par-
ticipação dos servidores de 
todos os órgãos do Poder 
Executivo e será aberta à 
população. “São iniciativas 
que nos dão eficiência, boa 
utilização do dinheiro pú-
blico e confiança da popu-
lação”, afirma chefe do Exe-
cutivo, afirma o governador 
Ronaldo Caiado.

A abertura oficial será 
realizada na segunda-feira 
(6/12), às 14h30, pelos se-
cretários Henrique Ziller, da 
CGE, e Adriano da Rocha 
Lima, da Secretaria-Geral da 
Governadoria. Os eventos 
virtuais serão transmitidos 
pelo canal da Controladoria 
no YouTube .

A programação geral 
pode ser acessada por meio 
do site www.controladoria.
go.gov.br/sicc2021, assim 
como o link para inscrição. 
O servidor estadual será di-
recionado ao Portal do Alu-
no e terá certificação emiti-
da pela Escola de Governo. 
Os certificados para quem 
não for servidor estadual se-
rão emitidos pela CGE.

Resumo da programação
Data: 6/12 (segunda-feira)
Horário: 14h30 às 17h
Evento: Abertura da Semana 

Internacional de Combate à 
Corrupção
n Apresentação do Plano de 
Integridade do Estado
n Avanços e desafios do 
combate à corrupção no 
Estado de Goiás
Transmissão virtual: www.
youtube.com/cgegoias

Data: 7/12 (terça-feira)
Horário: 14h30 às 17h
Evento: Premiação do 
1° Concurso de Artigos 
Científicos da CGE – Tema: 
Compliance Público
n Apresentação - Artigos 
classificados nos cinco 
primeiros lugares
Transmissão virtual: www.
youtube.com/cgegoias

Data: 8/12 (quarta-feira) - 
manhã
Horário: 9h às 11h30
Evento: Lançamento da 
Inteligência Artificial e do Índice 
de Maturidade da Ouvidoria 
de Goiás
n Ouvidoria ativa: Relato de 
audiência com usuários de 
serviços públicos
n Inteligência Artificial aplicada 
ao Sistema de Ouvidoria de 
Goiás
n Maturidade das Ouvidorias: 
primeiros resultados e 
próximos passos
n Melhores do Ano: 
Ouvidorias que se destacaram 
em 2021
Transmissão virtual: www.
youtube.com/cgegoias

Data: 8/12 (quarta-feira) - tarde
Horário: 14h às 17h30
Evento: O papel da atividade 
correcional no combate à 
corrupção
n A corregedoria no combate 
à corrupção
n Desafios contemporâneos 
da responsabilização 
disciplinar de agentes públicos
Transmissão virtual: www.
youtube.com/cgegoias

Data: 8/12 (quarta-feira) - tarde
Horário: 16h30 às 18h
Evento: Lançamento do 
Programa de Compliance 
Público Municipal (participação 
do governador Ronaldo 
Caiado)
n Apresentação da 
metodologia do PCM Goiás
Presencial: Master Hall – 
Goiânia (Encontro Anual de 
Gestores Municipais-FGM)

Data: 9/12 (quinta-feira) - 
manhã
Horário: 9h30 às 12h
Evento: Premiação das 
escolas campeãs do projeto 
Estudantes de Atitude 
(participação do governador 
Ronaldo Caiado)
Presencial: Auditório do 
Tribunal de Justiça de Goiás
Transmissão virtual: www.
youtube.com/cgegoias

Data: 9/12 (quinta-feira) - tarde
Horário: 14h30 às 17h
Evento: Premiação do 
Ranking do Programa de 
Compliance Público de Goiás 
(participação do governador 
Ronaldo Caiado)
n Balanço das atividades da 
Superintendência de Combate 
à Corrupção e ao Crime 
Organizado
n Balanço dos Resultados 
do Programa de Compliance 
Público de Goiás
n Premiação dos servidores 
destaque em gestão de riscos
n Entrega das certificações 
em compliance público
n Premiação dos órgãos 
destaque em transparência 
pública 2021
n Premiação do Ranking do 
Programa de Compliance 
Público de Goiás 2021
Presencial: Auditório do 
Tribunal de Justiça de Goiás
Transmissão virtual: www.
youtube.com/cgegoias

COM INFORMAÇÕES DA CGE

Semana Internacional 
de Combate à Corrupção

Goiânia sedia Festival Paralímpico com 
mais de 400 crianças e adolescentes

Ministro manda 
para plenário físico 
caso de demissão 
de não vacinados

O ministro Nunes 
Marques, do STF, pediu 
destaque e retirou do ple-
nário virtual o julgamento 
conjunto de quatro ações 
que questionam a portaria 
620/21, do ministério do 
Trabalho, que proíbe a de-
missão de não vacinados.

Luís Roberto Barroso, 
Alexandre de Moraes e 
Edson Fachin já haviam 
votado antes do pedido de 
destaque. Para os minis-
tros, deve ser suspensa a 
proibição prevista na nor-
ma. A ação foi proposta 
pelo partido Rede Susten-
tabilidade contra disposi-
tivos da portaria 620/21, 
do ministério do Trabalho 
e Previdência. A norma 
considera prática discri-
minatória a exigência de 
certificado de vacinação 
em processos seletivos e a 
demissão por justa.

MIGALHAS

OAB/SP exclui de seus quadros 
advogado condenado por injúria racial

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Para o conselheiro Robson de Oliveira, 
representante de voto vencedor no julgamento, 
arquivar o processo contra o então advogado “é 
negar o racismo”

Um advogado de SP 
perdeu seu registro na 
OAB devido à prática de 
injúria racial. A decisão 
foi tomada pelo Conselho 
Seccional, nesta semana, 
em julgamento de proces-
so disciplinar que trami-
tava no TED. É a primeira 
vez que o Conselho Sec-
cional toma uma decisão 
nesse sentido.

O advogado foi conde-
nado em 1ª e 2ª instâncias 
pela prática do crime de 
injúria racial. Na OAB, foi 
instaurado um PAD con-
tra o advogado por man-
ter “conduta incompatível 
com a advocacia e praticar 
crime infamante”.

RACISMO
O voto do conselhei-

ro Robson de Oliveira foi 
o que prevaleceu. Para S. 
Exa., “arquivar este pro-
cesso é negar o racismo”.

“E negar o racismo 
é fortalecer uma estru-
tura que desumaniza e 
mata pessoas negras. 
Não creio que seja esse o 

desejo dos nobres Con-
selheiros desta OAB.”

O conselheiro des-
tacou que a determina-
ção de arquivamento 
caminha na contramão 
de tudo o que vem sen-
do defendido pela OAB/
SP, “que, reconhecendo 
a necessidade de pro-
moção incondicional da 
igualdade racial, tornou 
permanente a comissão 
que trata da matéria”.

Robson de Oliveira 
asseverou que a injúria 
racial praticada por um 
profissional da advocacia 
é crime infame, pois con-
trário à honra, à dignidade 
e à fama não apenas da 
vítima, mas também de 
quem o pratica e da insti-
tuição que ele representa.

Nesse sentido, o con-
selheiro votou para que 
se imponha a norma de 
exclusão do representa-
do, diante da prática de 
crime racial.

O processo tramita sob 
segredo de justiça.

MIGALHAS

&&

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Secreta-
ria Municipal dos Esportes 
(SMESP) e da Secretaria 
Municipal da Educação, re-
alizou na manhã desta sex-
ta-feira (3/12) o Festival Pa-
ralímpico Loterias Caixa, no 
Campus II da Universidade 
Salgado de Oliveira (Univer-
so), localizada no setor Sul. 
O evento contou também 
com o apoio da Companhia 
Metropolitana de Transporte 
Coletivo (CMTC).

O festival fez parte da co-
memoração do Dia Interna-
cional da Pessoa com Defi-
ciência e foi organizado sob 
as diretrizes do Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB), com 
intenção de mostrar a impor-
tância de inclusão, interação 
e integração de pessoas com 
deficiência em nossa socie-
dade, bem como no esporte. 
Diversas modalidades estive-
ram disponíveis para a práti-
ca esportiva inclusiva. 

As 420 crianças e ado-
lescentes que comparece-
ram participaram de ações 
inclusivas e experimenta-
ram modalidades esportivas 
paralímpicas. As atividades 
contaram com Slalom em 
Cadeira de Rodas, Equo-
terapia e Equitação com a 
equipe da Caballus – onde 

as crianças com deficiên-
cia tiveram a oportunidade 
de montar em cavalos, Sla-
ckline, Sala Multidisciplinar, 
Atletismo com lançamen-
to de Bambu, Lançamento 
de Peso e Salto no Colchão, 
Para Taekwondo, Tênis de 
Mesa e Parabadminton.

Além de participar das 
atividades, os jovens rece-
beram camisetas do festival, 
lanches e um certificado de 
participação do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro. 

O prefeito Rogério Cruz 
e a primeira-dama Thel-
ma Cruz prestigiaram o 
evento pela manhã. Ou-
tras autoridades, como o 
secretário de Esportes, Ál-
varo Alexandre, o vereador 
e presidente da Comissão 
da Pessoa com Deficiência 
da Câmara de Vereadores, 
William Veloso, o secretário 
do Escritório de Prioridades 
Estratégicas, Fabio Camma-
rota, e o presidente da 
CMTC, Tarcísio Abreu, tam-
bém estiveram presentes.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, diz que o evento 
foi um espetáculo para a  ci-
dade. “Quero cumprimentar 
o secretário Álvaro Alexandre 
e parabenizar por esse mo-
mento e pelo trabalho. Hoje 
é uma oportunidade de mos-

trarmos para as pessoas para 
que viemos, o porque cria-
mos a Secretaria Municipal 
dos Esportes, e o porque você 
é o titular da pasta. Quando 
criamos a secretaria, pensa-
mos em implantar a Dire-
toria de Paradesporto e esse 
evento aqui hoje, Álvaro, é 
um show, um espetáculo que 
ganhamos, e é para cidade de 
Goiânia uma oportunidade 
de mostrarmos para todos 
a importância da inclusão 
de pessoas e a inclusão de 
pessoas com deficiência no 
esporte. Tenho certeza que 
no ano que vem será maior 
ainda que é hoje”, completou.

O titular da SMESP, Álvaro 
Alexandre, contou sobre a sa-
tisfação de realizar esse festi-
val em Goiânia. “É fantástico 
chegar aqui e ver a felicidade 
destes meninos. Muitos não 
têm a oportunidade de andar, 
mas aqui podem fazer uma 
equoterapia, ou disputar 
outra modalidade. Eles têm 
a deficiência e às vezes não 
tem contato com o esporte 
e o dia de hoje é exatamente 
para isso, para eles conhece-
rem e praticarem esportes, 
muitos vieram falar comigo e 
disseram ‘tio, como faço para 
virar esportista’. Isso é muito 
gratificante”, afirmou. 

ARTHUR MARINS

Governador Ronaldo 
Caiado premiará 
ganhadores do ranking 
de Goiás e escolas 
vencedoras do projeto 
Estudantes de Atitude

Divulgação

Governador Ronaldo Caiado sobre os avanços no combate à corrupção em Goiás 
após medidas implementadas nesta gestão: “São iniciativas que nos dão eficiência, 
boa utilização do dinheiro público e confiança da população”
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Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Pix Saque e o Pix Troco, duas novas modalida-

des do Pix, já estão valendo. No Pix Saque os clientes de 
qualquer instituição participante realizam saque em 
pontos que oferecem o serviço, como padarias, lojas de 
departamento e supermercados, redes de caixas eletrô-
nicos compartilhados e participantes do Pix, por meio 
de seus serviços de autoatendimento próprios. Para ter o 
acesso aos recursos em espécie, o cliente fará um Pix para 
o agente de saque, em dinâmica similar à de um Pix nor-
mal, a partir da leitura de um QR Code ou do aplicativo do 
prestador do serviço. 

2. No Pix Troco, a dinâmica é praticamente idêntica. 
A diferença é que o saque de recursos em espécie pode 
ser feito durante o pagamento de uma compra ao esta-
belecimento, nesse caso, o Pix é feito pelo valor total da 
compra mais o saque. No extrato do cliente aparecerá o 
valor correspondente ao saque à compra. O limite máximo 
das transações do Pix Saque e do Pix Troco é de R$ 500,00, 
durante o dia, e de R$ 100,00 no período noturno (das 20h 
às 6h). Haverá liberdade para que os ofertantes dos novos 
produtos do Pix trabalhem com limites inferiores a esses 
valores, caso considerem mais adequados aos seus fins.

Em Goiânia
Em agenda organizada pelo senador Luiz Carlos do 

Carmo, quem aterrissa em Goiânia, nesta segunda-feira, 
dia 06, é André Mendonça, recém-aprovado para vaga de 
ministro Supremo Tribunal Federal, que ficou conhecido 
como o “terrivelmente evangélico”, Aqui, participa de dois 
eventos: o primeiro com advogados e magistrados, e o 
segundo, será um culto evangélico da Assembleia de Deus.

Vitrine

Arquivo

n ELE CONTINUA - 
Empresário Leopoldo 
Moreira Neto, leia-se 
Gráfica Formato, foi 
reeleito presidente da 
Associação Comercial e 
Industrial de Aparecida 
de Goiânia (Aciag), para 
o biênio 2022/2023 

Arquivo

ANIVERSÁRIO 
EM ALTO ESTILO 
Na sexta-feira, dia 

26 de novembro, a 
empresária Soraia 
Pamplona, linda e 
feliz comemorou 

seu aniversário 
com jantar intimista 
em sua residência, 

cercada pelo 
carinho da família 
e bons amigos. A 

noite com motivos 
mil para celebrar, 

foi regada com 
vinho de boa 

procedência e alta 
gastronomia

JUNTINHOS 
O casal excelência e querido de nossa sociedade, 
empresário João Aimiri e a arquiteta Cláudia Oliveira se 
divertiu na tradicional e concorrida Feijoada do Elpídio, 
que reuniu meio mundo de gente bonita e animada, numa 
tarde com muita música, boa comida e bebidas variadas, 
na The Steak  House, no sábado, 27 de novembro

Divulgação
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n VOCÊ SABIA? 
Comer aveia 
diariamente evita que 
a pele fique sem brilho 
e seca.
n FRANQUIA DE 
BARBEARIA - Sidney 
Junior, cabeleireiro 
queridinho de famosos 
como Gusttavo Lima, 
Felipe Araújo, Zé 
Felipe, Jonas Esticado 
e Lucas Guimarães, 
lançou em sociedade 
com o cantor Rodolffo, 
a rede de franquias 
Invictus By Rodolffo. 
O cantor sertanejo 
entrou na sociedade 
visando abrir várias 
unidades de barbearia 
por todo o País. 
n VAGAS DE 
TRABALHO - O Sesc 
Goiás oferece vagas 
de trabalho para 
Goiânia e Pirenópolis.  
Está disponível 
para Goiânia a 
vaga para Instrutor 
em Educação 
Complementar. 
Inscrições até o dia 
13 de dezembro. 
Encerramento às 
17h. As vagas para 
Pirenópolis são 
para Assistente 
Administrativo IV, 
Auxiliar de Copa e 
Cozinha e Camareiro. 
Inscrições até o dia 
08 de dezembro. 
Descritivo: www.
sescgo.com.
br. Link:Trabalhe 
Conosco 

EAD

Unitins faz chamamento público para 
localizar acadêmicos de todo o Brasil 
e entregar mais de 200 diplomas
239 diplomas das turmas dos anos de 2004 a 2008 dos cursos EaD ofertados à 
época pela Unitins em conjunto com EaDCon aguardam seus respectivos donos

CULTURA
Recital da Escola de Música de 
Aparecida encanta espectadores

Mais de 400 pessoas 
prestigiaram o Recital de 
Encerramento de Ativida-
des da Escola de Música 
de Aparecida de Goiânia, 
na noite desta quarta-fei-
ra, 1º, momento em que os 
alunos puderam mostrar 
todo o talento e aprendi-
zado conquistados no ano 
de 2021. Ao todo 160 mú-
sicos se apresentaram no 
palco do Anfiteatro Muni-
cipal da cidade e emocio-
naram o público.

“Eu fiquei arrepiada 
com cada apresentação. 
Foi tudo muito lindo”, disse 
a servidora pública, Lor-
rayne Rodrigues. O pai de 
um dos alunos que apre-
sentaram no recital chegou 
a se emocionar. “A gente 
que acompanha de per-

to o esforço do filho e vê 
ele se apresentando, não 
tem como não emocio-
nar, é uma alegria imensa”, 
comentou o motorista de 
aplicativo, David Santos.

Para o prefeito Gus-
tavo Mendanha, foi uma 
satisfação prestigiar os 
alunos. “Estou feliz com 
o que vi. Os alunos to-
cando composições na-
cionais e internacionais 
com precisão. Isso signi-
fica que a equipe de pro-
fessores e a direção estão 
fazendo um excelente 
trabalho”, destacou.

O evento seguiu as 
regras de Controle e En-
frentamento a Pandemia 
da Covid-19. A Escola de 
Música é gerida pela Pre-
feitura de Aparecida, por 

meio da Secretaria de Cul-
tura, que, além do recital, 
realizou a entrega de 60 
certificados de conclusão 
de curso aos bolsistas.

Segundo o secretário 
de Cultura, Avelino Ma-
rinho, aproximadamente 
400 alunos tiveram au-
las práticas e teóricas na 
Escola este ano. “Mesmo 
com a retomada presen-
cial das aulas depois que 
o número de casos de 
Covid reduziu na cidade, 
este ano ainda foi muito 
desafiador para nossos 
professores e alunos. Ago-
ra o recital veio coroar to-
das as atividades, foi uma 
oportunidade de os alu-
nos mostrarem tudo que 
aprenderam”, explicou.

RACKEL VIEIRA

CARLOS BAYMA/GOVERNO DO 
TOCANTINS - A Universida-
de Estadual do Tocantins 
(Unitins) está em busca 
dos acadêmicos dos cursos 
de Serviço Social, Estudos 
Complementares-Pedago-
gia, Administração, Peda-
gogia, Letras, Normal Su-
perior, Práticas Judiciárias, 
Ciências Contábeis, Tecno-
logia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, 
Fundamentos Jurídicos e 
Matemática, ofertados na 
modalidade de EaD nos 
anos de 2004, 2005, 2006, 
2007 e 2008, que concluí-
ram a graduação e até o 
momento não receberam 
seus diplomas. A lista 
com os nomes dos gra-
duados cujos diplomas já 
estão expedidos e prontos 
para serem entregues está 
disponível no site.

A pró-reitora de Gradu-
ação da Unitins, professora 
Alessandra Ruita Czapski, 
explica que são 239 diplo-
mas de graduados de todas 
as regiões do Brasil. “Pedi-
mos a esses graduados que 
entrem em contato com 
a Unitins, atualizem seus 
endereços no I-Protocolo 
para que possamos enviar 

esses diplomas. Ou solici-
tem a retirada do diploma 
na sede da Unitins, em 
Palmas”, convoca.

“Esses diplomas regis-
trados e expedidos foram 
solicitados pelos acadêmi-
cos. No entanto, até a pre-
sente data, esses alunos não 
procuraram a instituição 
para a retirada do docu-
mento e nem atualizaram 
os seus endereços residen-
ciais e nem contatos (tele-
fone, e-mail) no Portal da 
Unitins para que a Secreta-
ria Acadêmica possa enviar 
os diplomas. A Unitins está 
pronta para atender esses 
alunos, já que estão com os 
seus respectivos diplomas 
já registrados”, destacou o 

coordenador geral da Secre-
taria Acadêmica, Claudemir 
Fernandes dos Santos.

De acordo com ele, 
alguns desses diplomas 
chegaram a ser enviados 
para os endereços que es-
tão cadastrados no siste-
ma da Unitins, mas foram 
devolvidos pelos Correios 
porque a pessoa não re-
side mais naquele local. 
Claudemir explica que 
os cadastros são muitos 
antigos, têm mais de 10 
anos. Por isso a necessi-
dade desses acadêmicos 
entrarem em contato 
com a Universidade para 
atualizarem as informa-
ções cadastrais de e-mail, 
telefones e endereço.

Nonato Silva/Governo do Tocantins



Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 5Geral

Somente no mês de outubro, mais de mil atendimentos de saúde foram 
realizados na Penitenciária do Distrito Federal II (PDFII)

PDFII

DA REDAÇÃO - Movidos 
pelo espírito natalino e 
pelo sentimento de so-
lidariedade que a época 
representa, custodiados 
da Penitenciária do Dis-
trito Federal II (PDFII), 
localizada no Complexo 
Prisional da Papuda, em 
São Sebastião, resolveram 
expressar toda a gratidão e 
carinho junto à equipe de 
saúde que atua na unida-
de prisional.

De acordo com dados 
da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Sea-
pe-DF), somente no mês 
de outubro, mais de mil 
atendimentos foram rea-
lizados com os reeducan-
dos da PDFII.

Para o diretor da unida-
de, o policial penal Fábio 
Júnior dos Santos, o gesto 
dos reeducandos é reflexo 
da qualidade dos serviços 
prestados. “Tanto nós, da 
Polícia Penal, quanto os 
profissionais de saúde que 
aqui atuam, sempre pro-
curamos fazer o melhor 
trabalho possível, garan-
tindo a entrega de serviços 
da mais alta qualidade”, 
destaca o gestor.

Entre as especialida-
des oferecidas pela Ge-
rência de Atendimento 
ao Interno (Geait), estão 
enfermagem, clínica mé-
dica, odontologia, psico-
logia/psiquiatria e assis-
tência social. O trabalho 
é fruto da parceria entre 
a Seape e Secretaria de 

Saúde, que disponibiliza 
equipe multidisciplinar 
para atuar em todas as 
unidades prisionais.

ORIENTAÇÃO
Além da parte médi-

ca, a Geait, rotineiramen-
te, desenvolve palestras 
e acompanha grupos 
que têm como objetivo a 
conscientização dos ree-
ducandos sobre os male-
fícios do uso de drogas e 
entorpecentes. Os profis-
sionais também são res-
ponsáveis pela realização 
de atividades voltadas à 
prevenção de doenças se-
xualmente transmissíveis 
e ao HIV/Aids.

A equipe faz, ainda, o 
acompanhamento ambu-
latorial de presos acome-
tidos por doenças crônicas 
como hipertensão, hepati-
te, tuberculose e diabetes.

SEGURANÇA MÁXIMA
As Penitenciárias 

do Distrito Federal I e II 
(PDFs I e II) são unidades 
de segurança máxima do 
sistema penitenciário lo-
cal. O espaço é destinado 
a custodiar pessoas priva-
das de liberdade, do sexo 
masculino, que cumprem 
pena em regime fechado.

COM INFORMAÇÕES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA

Presos escrevem carta 
para homenagear 
profissionais de saúde 

Alec Baldwin diz que não 
puxou gatilho de arma que matou 
diretora de fotogra�a no set de ‘Rust’

“Bem, o gatilho não 
foi puxado. Eu não puxei 
o gatilho”, diz o ator no 
trecho liberado. “Eu nun-
ca apontaria a arma para 
alguém e puxaria o gati-
lho para ela. Nunca.” Bal-
dwin também afirma que 
esta foi a pior coisa que 
já aconteceu com ele, e 
diz que não sabe como a 
bala chegou ao set.

“Alguém colocou uma 
bala de verdade na arma. 
Uma bala que nem era 
para estar no local.”

Em 21 de outubro, 
a diretora de fotografia 

Halyna Hutchins mor-
reu após ser baleada por 
Baldwin, que estava en-

saiando uma cena em 
que deveria atirar em di-
reção à câmera.

DOCUMENTO BÁSICO

Tema da redação do Enem 2021, saiba 
como tirar o registro civil de nascimento

 O EXEMPLO DE JESUS SIMBOLI-
ZA, HÁ MAIS DE DOIS MIL ANOS, A 
POSSÍVEL CONVIVÊNCIA PACÍFICA 
ENTRE OS POVOS PERMANENTE-
MENTE.  UM DOS MAIS NOBRES 
PROPÓSITOS DE TODOS OS CRIS-
TÃOS DE BOA VONTADE É PERSE-
VERAR, COM FÉ REALIZANTE, NO 
ANÚNCIO DA VOLTA TRIUNFAL DO 
CRISTO ECUMÊNICO, o Divino 
Estadista, ao nosso convívio 
no planeta. Considero sem-
pre oportuno tratar com 
vocês a respeito desse tema. 

A abrangência da Boa 
Nova, que o Benemérito e 
Altruísta Filho de Maria e José 
nos apresentou, demonstra 
que Sua presença entre os 
seres da Terra jamais deve 
sugerir receio aos Irmãos em 
Humanidade que não pro-
fessem o Cristianismo. 

Jesus não gera incômodo 
ao bom senso humano. Su-
blime Benfeitor, Ele vem para 
somar no pleno progresso 
sustentável, espiritual, mate-
rial, ético e social que traba-
lhamos por atingir. 

O CRISTO 
SOBRE AS NUVENS 

Para dar minha modes-
ta contribuição ao assunto, 
lancei, em 2000, Apocalip-
se sem Medo, no qual reuni 
algumas das palestras que 
venho fazendo há décadas 
pelo rádio, pela TV e, nos úl-
timos anos, pela internet. 

Mas vejamos este ponto: 
que significa também Jesus 
vir sobre as nuvens? 

No Apocalipse, 1:7 e 

Natal Permanente de Jesus 

Artigo

n  Paiva Netto 

8, lemos: 
“7 Eis que Jesus vem com 

as nuvens, e todos os olhos O 
contemplarão, até mesmo 
os daqueles que O traspas-
saram. E todas as nações da 
Terra se lamentarão sobre 
Ele. Sim. Amém. 

“8 Eu sou o Alfa e o Ôme-
ga, o A e o Z, o Princípio e o 
Fim, diz o Senhor, Aquele 
que é, que era e que há de vir, 
o Todo-Poderoso Deus”. 

Quem profere essa pre-
visão confortadora sobre a 
Volta Triunfal de Jesus é o 
próprio Deus (versículo 8). 

Não temamos, pois, o 
Livro das Revelações, que 
anuncia que Ele vem sobre 
as nuvens, isto é, no Alto, 
para sublimar nosso co-
nhecimento na Religião, na 
Ciência, na Filosofia, na Po-
lítica, na Economia, na Arte, 
nos Esportes etc., por força 
do que Ele conhece muito 
bem: o Amor Fraternal e a 
Justiça Divina. 

Dia virá em que teste-
munharemos toda a sabe-
doria terrestre receber a Sua 
incomparável Claridade. É 
necessário que os jovens 
concebam isso e passem a 
analisar os fatos humanos, 
pessoais e internacionais, 
sob a luminosidade dos en-
sinos Dele; livres, porém, de 
qualquer fanatismo. Jesus 
não é algema, mas liber-
dade sem libertinagem ou 
drogas e outros desatinos 
que nada mais significam 
do que a implacável des-
truição do indivíduo. 

APOCALIPSE SUPERIOR 
A NOSTRADAMUS 

A expressão marcada-
mente cifrada do Livro das 

Profecias Finais serve para 
provocar nossa curiosida-
de. Se tudo estivesse des-
trinchado, vocês o leriam 
de uma só vez e ainda ex-
clamariam: “Ah, é claro!” 

Bom exemplo para 
essa argumentação é o de 
Nostradamus (1503-1566). 
Todos falam nele... Mas 
poucos alcançam uma de-
finição palatável do que 
previu. É porque o viden-
te de Salon escreveu de tal 
maneira labiríntica que há 
mil e uma interpretações 
para o que pretendeu trans-
mitir. (...) Eles vivem, então, 
mesmo sem o demonstrar, 
atentos ao que o áugure 
francês disse, justamente 
pelo apetite de decifrar seus 
escritos e conceituar tais 
vaticínios. Isso faz parte do 
espírito das gentes. 

Ora, o Apocalipse, por 
ser de Jesus, é superior 
às previsões do autor das 
Centúrias. Notamos isso 
claramente quando, ten-
do “olhos de ver e ouvi-
dos de ouvir”, procuramos 
interpretá-lo em Espírito 
e Verdade, à luz do Man-
damento Novo do Cristo 
(Evangelho, segundo João, 
13:34 e 35): “Amai-vos 
como Eu vos amei. So-
mente assim podereis ser 
reconhecidos como meus 
discípulos, se tiverdes o 
mesmo Amor uns pelos 
outros”. Isto é, jamais sob a 
visão do ódio que procura 
esmagar as criaturas. 

Salve o Natal Perma-
nente de Jesus! 

JOSÉ DE PAIVA NETTO 
É JORNALISTA, RADIALISTA E 

ESCRITOR. PAIVANETTO@LBV.ORG.
BR — WWW.BOAVONTADE.COM 

O reconhecimento, 
pelo Estado, da existên-
cia de seus cidadãos passa 
pela necessidade de, ao 
nascer, o indivíduo ter seu 
primeiro contato com a 
burocracia e, com a ajuda 
de terceiros, ter a Certi-
dão de Nascimento – do-
cumento que, em mãos, 
comprova o Registro Civil 
de Nascimento, feito uma 
única vez em livro especí-
fico de cartório.

A relação entre garan-
tia de direitos e esse pro-
cesso burocrático – o de 
ter um “documento” para 
provar algo óbvio como a 
existência de uma pessoa 
– foi tema da redação do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), no últi-
mo fim de semana. 

Direitos básicos 
como saúde, educação, 
participação no pro-
cesso eleitoral, acesso a 
programas assistenciais 

são negados a quem não 
tem um documento que 
prove a identidade.

 Certidão de Nasci-
mento é, segundo o Tribu-
nal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios 
(TJDFT), “o documento 
que comprova a existên-
cia do registro civil de nas-
cimento de uma pessoa”.

“Esse documento deve 
conter o nome completo 
(nome e sobrenome) da 
pessoa, de seu pai, mãe e 
avós; data, horário e local 
de seu nascimento; e o dia 
em que foi feito o registro”, 
informa o site do tribunal.

O documento (primei-
ra via da Certidão de Nas-
cimento) é gratuito para 
todos. “Todavia, o forneci-
mento gratuito de segunda 
via da certidão [que deve 
ser solicitada no cartório 
onde foi feito o registro de 
nascimento] é direito ape-
nas dos reconhecidamente 

pobres”, complementa o 
tribunal ao ressaltar que 
o estado de pobreza deve 
ser comprovado por meio 
de declaração do próprio 
interessado “ou a rogo”, no 
caso de analfabetos, desde 
que contendo assinatura 
de duas testemunhas.

Para se obter a Certidão 
de Nascimento é necessá-
rio, antes, fazer o “Registro 
Civil de Nascimento”, em 
um cartório de registro civil 
(na sede ou em um posto 
avançado de registro civil).

Esse registro é o que dá 
“publicidade ao nascimen-
to com vida de determina-
da pessoa, conferindo-lhe 
existência legal e autênti-
ca, atribuindo-lhe aptidão 
para contrair obrigações 
e adquirir direitos”. Ele é 
obrigatório a todas as pes-
soas e, a exemplo da Certi-
dão de Nascimento, é tam-
bém gratuito.

DA REDAÇÃO COM ABR
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AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS No 004/2021
 

O  Município  de  Goiás,  Estado  de  Goiás,  por  meio  da  Comissão
Permanente  de  Licitação,  torna  público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que fará realizar  licitação na modalidade Tomada de
preços,  no 004/2021, tipo:  Menor Preço Global.  Objeto:  A presente
licitação  tem por  finalidade a  contratação  de  empresa  de  engenharia
especializada para execução, sob o regime de empreitada por menor
preço global, das Obras de Conclusão de Construção de Uma Escola de
Quatro Salas, localizada no Distrito de Colônia de Uvá, no Município de
Goiás,  conforme  condições  e  especificações  estabelecidas
neste instrumento e seus Anexos: memorial descritivo, especificações
técnicas,  planilha  orçamentária,  cronograma  físico  –  financeiro  e
projetos, nos termos do que dispõe a Lei 8.666/93. Data, horário e
local:  21 de dezembro de 2021,  às  08 h  e  30 min,  na Prefeitura
Municipal de Goiás- GO. Disponibilidade do edital: O edital completo
está à disposição dos interessados a partir da presente data, no placar
da  Prefeitura  Municipal  de  Goiás  e  no  sítio  eletrônico  oficial  do
Município  de  Goiás:  www.prefeituradegoias.go.gov.br

 Goiás-GO, 03 de dezembro de 2021.
 ANAJARINO GARCIA JUNIOR.

 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA

 
PREÂMBULO
PROCESSO: 2021001388
DATA DA REALIZAÇÃO: 16 de dezembro de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 h
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Sala de Licitações Câmara Municipal  de
Caldas Novas
O Edital poderá ser retirado na sede da Câmara Municipal de Caldas
Novas, pelo e-mail licitacao@camaradecaldas.go.gov.br ou no site
www.camaradecaldas.go.gov.br.  Maiores  informações  ligue 64 3453
1188.
Caldas Novas, 03 de dezembro de 2021. 

VINICIUS HENRIQUE COSTA
PREGOEIRO

Portaria 144/2021

VW COMERCIO E SERVICOS LTDA , CNPJ/CPF n° 26.048.703/0001 - 83,
torna  público  que  está  requerendo  da  Agência  Municipal  do  Meio
Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Instalação para a
seguinte (s) atividade (s): comércio a varejo de peças e acessórios
novos para veículos automotores , recondicionamento e recuperação
de motores  para  veiculos  automotores,  serviços  de  manutenção  e
reparação mecânica de veiculos automotores. Empresa localizada na
Rua dos Missionários, Número 883, Quadra 32, Lote 18, Goiânia – GO,
CEP: 74.430 – 360.

VW COMERCIO E SERVICOS LTDA , CNPJ/CPF n° 26.048.703/0001 - 83,
torna  público  que  está  requerendo  da  Agência  Municipal  do  Meio
Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Operação para a
seguinte (s) atividade (s): comércio a varejo de peças e acessórios
novos para veículos automotores , recondicionamento e recuperação
de motores  para  veiculos  automotores,  serviços  de  manutenção  e
reparação mecânica de veiculos automotores. Empresa localizada na
Rua dos Missionários, Número 883, Quadra 32, Lote 18, Goiânia – GO,
CEP: 74.430 – 360.

SINTRAP/LUZ
SINDICATO DOS TRABALHADORES PÙBLICOS

MUNICIPAIS DE LUZIÂNIA -GOIÀS
01/01/2019 A 31/ 12/ 2021

CNPJ nº. 25.053.638/0001-11
Registro Ministério do trabalho nº.24.000.005155/92

INFORMATIVO DO SINTRAP/LUZ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 06 de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, o presidente do Sintrap/Luz, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com os artigos 11 e 29 do estatuto da Entidade e com base na Legislação sindical 
vigente, convoca a todos os trabalhadores públicos municipais filiados ao sintrap/luz, com 
base territorial em Luziânia/Go, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da 
categoria, que se realizará no dia 31 de dezembro de 2021 as 08:45 horas em primeira 
convocação com quórum legal e as 09:15 com qualquer número de filiados presentes.
A Assembleia ocorrerá na sede do sindicato, situada na Rua Professor Josué 
Meireles, Quadra 13, Lote 16, setor Aeroporto, Luziânia/GO, com a finalidade de 
deliberarem a seguinte ordem do dia:

a) Prestação e Aprovação das Contas do ano de 2021 do Sintrap/Luz.
b) Assuntos Gerais. 

Luziânia/GO,01 de Dezembro de 2021.

Sindomar Alves de Souza                         Wellington Francisco Bueno                             
Presidente do Sintrap/Luz                     Secretário de Geral do Sintrap/luz

Rua Professor Josué Meireles Qd. 13 Lt. 16 – Setor Aeroporto
CEP 72800-000- Luziânia – Goiás Telefone: (61) 3621- 3399

Servidores só a união e o trabalho nos garantem

A Empresa CAMPING ESPLANADA EMPREENDI-
MENTOS TURÍSTICOS CNPJ 18.817.829/0001-47, 
torna público que requereu junto a Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente de Rio Quente, a Licença 
Ambiental Corretiva para Empreendimentos Urbanís-
ticos, Turísticos, Lazer e de Saúde referente ao fun-
cionamento de empreendimento turístico e de lazer. 
Conforme a Resolução CONAMA 006/86.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
IPETRO  COMERCIO  DE  COMBUSTIVEIS  LTDA ,  CNPJ:
13.552.957/0001-92, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU  JUNTO A
S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  M E I O  A M B I E N T E  E
DESENVOLVIMENTO  SUSTENTAVEL  –  SEMMADES,  A
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, REFERENTE
AO  PROCESSO  0048/2019,  PARA  COMERCIO  VAREJISTA  DE
COMBUSTIVEIS  E  LUBRIFICANTES  PARA  VEICULOS
AUTOMOTORES, SITUADO NA RUA ESMERINDO PERREIRA Nº 882,
CENTRO DE IPORÁ – GOIAS.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO
 

AVISO DE LICITAÇÃO – Tomada de Preços nº.003/2021
Tipo – Menor Preço Global 
Objeto:EXECUÇÃO DE  OBRAS  NO HOSPITAL  MUNICIPAL  JAIR
PAIVA.
Data  de  abertura:  06/01/2022  às  08:30  horas.  OEdital  e  maiores
informações poderão ser obtidas com o Presidente da CPL, na Rua 03
Quadra 07 lote 01,  ÁreaEspecial  -  Cocalzinho de Goiás,  fone:  (62)
3339 1583.

Cocalzinho de Goiás, 06 de dezembro 2021.
Jhonatan Alves da Costa 

Presidente da CPL 

UNIDADE DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA.  ,  inscrita  com
CNPJ Nº 26.904.011/0001- 90 torna público que requereu da Agência
Municipal  do  Meio  Ambiente  de  Goiânia  -  AMMA,  as  Licenças
Ambientais de Instalação e Operação para as atividades médica
ambulatorial  com  recursos  para  real ização  de  exames
complementares; serviços de tomografia; serviços de diagnóstico por
imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; serviços
hospitalares e congêneres quando faturados para institutos oficiais de
previd social, assist social ou assist a saúde; atividades de serviços de
complementação  diagnóstica  e  terapêutica  não  especificadas
anteriormente; serviços de eletricidade médica quando faturados para
institutos oficiais  de previd social,  assist  social  ou assist  a saúde;
serviços de tomografia quando faturados para institutos oficiais de
previd social, assist social ou assist a saúde; serviços de diagnóstico
por imagem quando faturados para institutos oficiais de previd social,
assist social ou assist a saúde; serviços de complem diagn ou terap
quando faturados para institutos oficiais de previd social, assist social
ou  assist  a  saúde;  serviços  de  diagn  por  registro  gráfico  quando
faturados para institutos oficiais de previd. social, assist. social ou
assis.t  a  saúde;  serviços  de  diagnóstico  por  imagem sem uso  de
radiação  ionizante,  exceto  ressonância  magnética;  serviços  de
diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos.
Localizada na Avenida República do Líbano, N.º 966 Qd. 17-A Lt. 18 -
Setor Aeroporto - CEP: 74.070-040 – Goiânia – GO. 

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL  Nº 037/2021
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 22 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
da  Patrol  Caterpillar,  ano  2014,  modelo  2014  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, 03 de dezembro de 2021.
 

Evani Esteves Borges
 Pregoeira
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Jade tem um mau pr-
essentimento. Vicki convida 
Rominho, Luka e Paula para 
montar uma nova banda, e 
Karina desconfia dos pla-
nos da menina. Um homem 
observa Jade e Cobra dor-
mindo. Sol canta a música 
de Pedro no programa de 
TV e todos se emocionam. 
Pedro decide retomar sua 

banda com Sol. Bianca se 
incomoda com a volta de 
Vicki por causa de João. 
Cobra decide deixar Jade 
na casa e sair para procurar 
comida. Edgard consegue 
falar com Cobra e tranquil-
iza Quitéria. Lucrécia sofre 
por Jade. Os capangas de 
Heideguer encontram as 
sandálias de Jade na mata.

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Quanto Mais Vida Melhor

resumo de novelas

Pilar teme que se instale 
uma epidemia de cólera 
na cidade. Começa a noi-
te para damas no cassi-
no. Samuel afirma para 
Olu que desconfia de que 
Tonico esteja envolvido 
no sequestro a Pedro. 
Tonico comenta com Nino 
que Samuel pode ser 
amigo do assassino de 
seu pai. Borges confronta 

Luísa. Batista sofre por 
conta de Lupita, e Nélio 
garante que a mulher ama 
o pai. Mais pessoas ficam 
doentes, e Pilar confir-
ma a epidemia de cólera. 
Louzada não acredita em 
Pilar, que pede ajuda a 
Teresa. Tonico deduz que 
Samuel estava presente 
no dia da invasão à fazen-
da de Ambrósio. 

Osvaldo se preocupa 
com Neném. Carmem con-
vida o ex-jogador para a 
inauguração de seu creme. 
Celina percebe o olhar de 
Joana para Rose e Guil-
herme. Soraia se insinua 
para Tigrão, e Tina fica 
enciumada. Flávia arruma 
um emprego de garçom 
para Juca na Pulp Fiction. 

Neném encoraja Osvaldo 
a sair com Nedda. Flávia 
ajuda Betina a conseguir o 
emprego como dançarina. 
Celina faz intriga de Rose 
para Guilherme. Flávia re-
encontra Murilo. Marcelo 
afirma a Paula que não 
sabe qual será a homena-
gem que Carmem fará para 
o seu marido. 

Quando Chama o Coração
Elizabeth recebe um 

buquê de flores surpresa, 
que faz a cidade se per-
guntar quem as deixou. 
Enquanto isso, Rosemary 
e Lee organizam as despe-
didas de solteiro e solteira 
de Jesse e Clara. A cidade, 
liderada por Elizabeth, tra-
balha em conjunto para dar 

a Clara e Jesse o casamen-
to dos seus sonhos. Eliza-
beth está lutando com seus 
dois pretendentes. Eliza-
beth faz uma viagem com 
Lucas e precisa enfrentar 
seus crescentes sentimen-
tos por ele. Jesse e Clara 
tentam se adaptar a nova 
vida numa mesma casa. 

Um Lugar ao Sol
Christian/Renato deixa 

o restaurante assim que 
avista Anchieta com Túlio. 
Túlio sonda Anchieta so-
bre o ex-funcionário que se 
parece com Christian/Re-
nato. Bárbara liga para Ravi 
do celular de Lara. Chris-
tian/Renato avista o número 
de Lara tocando no celular 
de Ravi e acusa o amigo 
de estar falando com sua 
ex-namorada às escondi-
das. Christian/Renato pede 

desculpas a Ravi, que afir-
ma que Lara deve estar à 
procura de Renato. Érica se 
sente culpada pelo infarto 
de Santiago. Cecília deixa 
claro para Ilana que só faz 
a campanha publicitária se 
Rebeca não participar. Ruth 
mostra a Túlio uma foto que 
encontrou na carteira de 
Ravi, em que o motorista 
está abraçado a Christian/
Renato em frente ao abrigo 
Caminhos do Amanhã. 

Seu lunga, o senhor 
conhece um remédio bom 

pra formiga??  
– Rapaz, não sei não! 
As lá de casa quando adoece, 
eu deixo é morrer!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

INGREDIENTES
1 embalagem de 
Biscoito Maizena 
Richester
1 lata de creme de leite
1 xícara (chá) de licor 
de chocolate
200 g de chocolate 
ao leite
150 ml de leite
5 bananas nanicas 
maduras, picadas
1 colher (sopa) 
de açúcar
1 caixinha de creme
 de leite
1 envelope de gelatina 
sem sabor
1 lata de leite 
condensado

MODO DE PREPARO
CREME DE BANANA:
Em um refratário médio, 
acomode as bananas, 
½ xícara (chá) de água, 
polvilhe o açúcar, leve 
ao micro-ondas por 
5 minutos ou até que 
as bananas fiquem 
macias, deixe amornar 
e reserve.
Dissolva o envelope 
de gelatina sem sabor 
em 5 colheres (sopa) 
de água fria, leve ao 
banho-maria ou micro-

ondas e deixe aquecer 
sem ferver.
Leve ao liquidificador o 
creme de leite, o leite 
condensado, o leite, as 
bananas cozidas e bata 
até envolver bem todos 
os ingredientes.
Acrescente a gelatina 
dissolvida e deixe bater 
por mais 2 minutos e 
reserve.
COBERTURA:
Derreta o chocolate ao 
leite no microondas e 
deixe esfriar.
Acrescente a caixinha 

de creme 
de leite, reservando 
1 colher (sopa) para 
decorar, misture 
bem e reserve.
MONTAGEM:
Monte o pavê de 
banana com chocolate 
em um refratário médio 
da seguinte forma: 
biscoito maizena 
umedecidos no licor 
de chocolate, creme 
de banana, biscoito 
maizena umedecidos 
no licor de chocolate, 
creme de banana, 

biscoito maizena 
umedecidos 
no licor de chocolate, 
creme de banana, 
biscoito maizena 
e leve à geladeira 
por 20 minutos.
Retire da geladeira, 
acomode por cima a 
cobertura de chocolate 
e, com a ajuda de 
uma colher, decore 
com o creme de leite 
reservado.
Retorne para geladeira 
por mais 2 horas 
e sirva a seguir.

PAVÊ DE BANANA COM CHOCOLATE

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

INGREDIENTES
1 pacote de biscoito 
Fortaleza Cream 
Cracker (400 g)
½ xícara de muçarela 
ralada
1 xicara de creme 
de leite
2 colheres (sopa) 
de margarina
1 colher (sopa) 
de orégano
Sal a gosto
2 colheres (sopa) 
de cream cheese
Pimenta a gosto
1 caixa de tomate cereja
2 ovos
2 colheres (sopa) 
de queijo parmesão 

MODO DE PREPARO
Processe o biscoito 
Cream Cracker no 
liquidificador formando 
uma farofinha.

Misture com a 
margarina formando 
uma massinha.
Disponha a massa em 
uma forma de fundo 
removível. Reserve.
Em uma tigela, misture 
o cream cheese, 

parmesão, muçarela, 
orégano, pimenta, ovos, 
creme de leite e sal
Coloque o conteúdo 
sob a massinha
Corte os tomates 
cerejas e disponha 
sobre o creme 

na superfície 
da torta. Leve 
para o forno 
preaquecido à 180 
graus por 25 minutos.
Decore com folhinhas 
de manjericão e sirva 
em seguida.

TORTA DE QUEIJO COM TOMATE
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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P R I M I T I V O

A arte rupestre
A arte RUPESTRE é considerada por diver-
sas pessoas como uma forma de COMUNI-
CAÇÃO do homem PRIMITIVO, entretan-
to, muitos dos DESENHOS que chegaram 
até nossos dias apresentam DETALHES 
que nos fazem acreditar que nossos AN-
CESTRAIS praticavam uma forma de arte.

Em vários lugares do mundo é possível 
encontrar, sobretudo nas PAREDES de 
ROCHA de CAVERNAS, inscrições e PINTU-
RAS que retratam cenas do COTIDIANO do 
homem pré-histórico, como os ANIMAIS 
que caçava, as LUTAS que travava, as ati-
vidades que exercia e, até mesmo, atos SE-
XUAIS. No Brasil, a Serra da CAPIVARA, no 
Piauí, é considerada um dos principais sítios ARQUEOLÓGICOS do mundo, 
com pinturas rupestres que datam de cerca de 10 mil anos antes de Cristo.

ILUSTRAÇÃO: ARIONAURO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Pobre no Frio: “Bora 
beber pra esquentar”. 
Pobre no Calor: “Bora 
beber pra refrescar”. 

É por isso que eu 
amo ser pobre.

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

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

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

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

Marte segue em 
Gêmeos e a Lua 
Nova chega em 

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

Marte segue em 
Gêmeos e a Lua 
Nova chega em 

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

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

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

É importante 
avançar, querido 
virginiano, mesmo 

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

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

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

Há fortalecimento das 
relações, comprome-
timento e segurança. 

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

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

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

A Lua Nova em 
Touro traz força, 
autoestima e 

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

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

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

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

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

Calvin

QUADRINHOS


