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Mila Moreira foi a primeira modelo 
a atuar como atriz no Brasil

Divulgação

APOIO PEDAGÓGICO

Cãoterapia, uma ideia bem-sucedida contra a ansiedade na escola 

ESPORTE E LAZER

Estádio Anníbal de Toledo é palco 
de semifinais da Taça das Favelas 
Jogos marcam encerramento das atividades esportivas no Estádio Municipal, que já foi palco de grandes eventos como o 
acesso do time da Aparecidense a série C do campeonato Brasileiro e o acesso do Cerrado Clube a segunda divisão do 
Campeonato Goiano
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FÓRUM DE MOBILIDADE

Especialistas do Mova-se Fórum de Mobilidade apontam problemas e sugerem 
soluções para mitigar os impactos, dos constantes reajustes do valor do diesel e da 
gasolina, no custo do bilhete do transporte público

Porque o transporte sofre tanto com o 
aumento do preço dos combustíveis?

Flora alves - No Jornal da 
Gazeta Edição do Almoço 
desta segunda-feira, 06, o 
apresentador Thiago Men-
des conversou com o Depu-
tado Estadual, Amauri Ri-
beiro (Patriota). Na ocasião, 

o parlamentar falou sobre 
o projeto de lei que garan-
te a suspensão de multas 
arbitrárias ligadas ao GTA 
(Guia de Transporte Ani-
mal). Mais de 350 mil pro-
dutores serão beneficiados. 

Thiago Mendes conversou 
também com a idealizadora 
do projeto “Natal sem fome 
criança carente”, Wanessa 
Tatiana. Para assistir estas 
entrevistas, acesse o portal 
no YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Divulgação

Da reDação - Em recente 
declaração à imprensa, o 
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) afirmou que prevê 
uma disparada nos preços 
das passagens de transpor-
tes urbanos em 2022, em 
razão dos reajustes do valor 
dos combustíveis. O titular 
do Palácio do Planalto cul-
pou a paridade com o pre-
ço internacional e o ICMS 
praticado pelos Estados e o 
Distrito Federal. Mas, afinal 
de contas, seriam essas as 
razões pelas quais os con-
sumidores têm encontra-
do preços exorbitantes nas 
bombas dos postos de ga-
solina?  E como amortizar o 
impacto da alta do preço do 
diesel non valor do bilhete 
do transporte coletivo?

Essas e outras ques-
tões são debatidas pelos 
especialistas do Mova-se. 
Quatro integrantes do Fó-
rum de Mobilidade foram 
consultados e expuseram 
seus respectivos pontos de 
vista, com bastante crítica 
e lucidez. Porém, antes de 
lançar luz sobre o assunto, 
é necessário trazer algumas 
ponderações que são co-
muns a todos os especialis-
tas ouvidos.

Atualmente predomina 
no debate púbico três cor-
rentes que buscam asse-
gurar as raízes pelo qual o 
preço dos combustíveis se 
encontra elevado. A primei-
ra de todas é em relação aos 
constantes reajustes feitos 
pela Petrobras. A justificati-
va recai sobre o preço prati-
cado pelo mercado interna-
cional cotado em dólar. Ou 
seja, se há uma cotação em 
constante alteração, diante 
da mudança cambial do real 
frente à moeda americana, 
a petrolífera estatal brasilei-
ra faz os reajustes semanal 
ou mensalmente, dentro de 
sua política de equivalência 
de preço internacional.

A segunda corrente ten-
ta explicar o incômodo da 
alta dos preços dos com-
bustíveis pela ausência de 
subsídio que o governo, por 
meio da Petrobras, poderia 
fazer eventualmente para 
baixar o valor da gasolina. 
No entanto, essa política era 
regularmente praticada em 
um passado não muito dis-
tante. Mais: essa é uma das 
causas de não se dispor nos 
dias atuais uma alternativa 
viável aos combustíveis fós-

seis. Se os preços tivessem 
subido naturalmente tem-
pos atrás, talvez, poderia 
ter existido uma diretriz go-
vernamental que buscasse 
outras fontes de energia, es-
pecialmente as renováveis.

E por fim, o último pon-
to é em relação à questão do 
ICMS estadual, apontado 
como o grande gerador des-
sa instabilidade de subida 
dos preços dos combustí-
veis. É fato que o ICMS inci-
de no valor final da gasolina, 
do etanol e do diesel, tendo 
em média uma taxa de 30%. 
No entanto, os especialistas 
consultados apontam que 
o ideal seria a instituição de 
um valor fixo para o impos-
to que permeasse todas as 
unidades federativas.

Afinal, não é a alíquo-
ta que faz com que o com-
bustível seja caro. Ela desde 
sempre fez com que o valor 
da gasolina/diesel/etanol 
fosse oneroso se compara-
do aos preços praticados 
em outros países. Para essa 
questão é consenso entre os 
especialistas ouvidos que, 
diante de tal situação, a re-
forma tributária seria uma 
saída palatável.

Segue a opinião dos es-
pecialistas do Mova-se Fó-
rum de Mobilidade:

ADRIANO PARANAIBA 
“Nossa matriz energé-

tica de transporte, princi-
palmente a de carga e de 

passageiros, é extrema-
mente dependente de 
combustíveis fósseis, 
mais especificamente 
a gasolina e o diesel. 
Temos um problema 
que é a dificuldade de o 
consumidor encontrar 
alternativas.”

ERIKA CRISTINE KNEIB
“Permitir que o aumen-

to dos combustíveis gere au-
mentos diretos nos custos 
desse sistema - e na tarifa 
- é trabalhar na contramão 
de uma mobilidade susten-
tável. Isso agravará a crise 
de mobilidade, gerando im-
pactos econômicos, sociais 
e ambientais.”

DIEGO BUSS 
“Se não bastasse, os 

constantes aumentos dos 
combustíveis vêm deterio-
rando ainda mais o trans-
porte coletivo. Tudo isso re-
flete na falta de equidade e 
restrição de acesso às comu-
nidades marginalizadas.”

DESIRÉE PEÑALBA
“Toda crise é um mo-

mento propício para opor-
tunidades. Esforços públi-
cos e privados podem se dar 
a partir do momento que 
modelos já precários e ul-
trapassados, mas que todos 
já estão acostumados a eles, 
começam a ficar caros.”

Com inFormações De 
FreDeriCo vitor



Terça-feira, 7 de dezembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3Geral

POLICIAIS CIVIS MANUTENÇÃO URBANA

Da reDação - O governador 
Ronaldo Caiado assinou, 
nesta segunda-feira (06), a 
Lei de Integralidade e Pari-
dade da Polícia Civil do Es-
tado de Goiás que assegura 
aposentadoria especial à 
categoria, com os proventos 
correspondentes à remu-
neração do cargo efetivo 
ocupado antes de entrar em 
inatividade, além da revisão 
desses proventos na mesma 
data e proporção dos servi-
dores que se encontram na 
ativa. A formalização ocor-
reu na Escola Superior da 
Polícia Civil, em Goiânia.

Para Caiado, a consoli-
dação da paridade e inte-
gralidade aos policiais civis é 
resultado de um processo de 
gestão comprometido com 
a responsabilidade fiscal e 
transparência. “Tenho que 
ter a responsabilidade de 
arcar e quitar todos os pa-
gamentos em dia. É por isso 
que eu não paro para dormir 
um minuto, trabalho 24 ho-
ras, para dar a vocês a tran-
quilidade de ter a garantia 
da aposentadoria”, declarou.

“Não é apenas o querer, 
é o momento de poder fa-

zer”, ressaltou ao mencio-
nar que não faltou vontade 
política para consolidar a 
legislação complementar. 
Para Caiado, as ações do Go-
verno seguem o compro-
misso com a integridade 
orçamentária, sem deixar 
as principais demandas pa-
radas. “Goiás não pode ser 
usado de maneira alguma 
para que os projetos ime-
diatistas coloquem em ris-
co amanhã a sobrevivência 
fiscal do Estado”, defendeu.

A regulamentação 
acrescenta um novo pará-
grafo à Lei Complementar 
nº 161 de 2020, que define 
o Regime Próprio de Previ-
dência Social do Estado de 
Goiás (RPPs/GO). A medida 
confere melhores condições 
à carreira da Polícia Civil, 
que passa a ter as mesmas 
condições das outras for-
ças de segurança pública, e 
atende à aplicação da refor-
ma previdenciária efetuada 
pela Emenda Constitucio-
nal n° 103, de 12 de novem-
bro de 2019.

O titular da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de Goiás, Rodney 
Miranda, definiu o mo-
mento como histórico 
para a Polícia Civil. “Essas 
mulheres e esses homens 
merecem ter um final de 
carreira, uma aposentado-
ria com mais tranquilidade 
pelo que tem entregado, 

pelo que tem se esforçado 
pela população de bem”, 
afirmou. “Vamos continuar 
nessa marcha de trazer paz 
e tranquilidade para nossa 
população”, projetou.

A ideia de marco históri-
co para a carreira é compar-
tilhada pelo delegado-geral 
da Polícia Civil, Alexandre 
Lourenço. “É um dos mo-
mentos mais importantes 
na nossa história”, disse. “Re-
conhecer essa peculiaridade 
do momento e a necessida-
de de trazer para o policial 
o amparo que ele precisa 
neste momento da vida é 
determinante. E a gente só 
pode agradecer”, avaliou ao 
citar que Caiado foi sensível 
à realidade da categoria.

APROVAÇÃO CÉLERE
A alteração na Lei Com-

plementar nº 161 de 2020 foi 
aprovada na Assembleia Le-
gislativa do Estado de Goi-
ás. “Foi o projeto aprovado 
com maior rapidez na his-
tória do Legislativo”, frisou o 
líder do governo na Assem-
bleia, Bruno Peixoto, que 
enalteceu o consenso entre 
parlamentares para conferir 
celeridade à tramitação. O 
deputado Humberto Aidar 
destacou a receptividade 
da aprovação do projeto. 
“Pela primeira vez, eu vi um 
projeto ser aprovado e as 
pessoas chorarem literal-
mente”, lembrou.

Nova lei garante 
aposentadoria especial

Saiba como solicitar o 
recolhimento de animais mortos

Revista Piauí está 
proibida de publicar 
sobre caso de 
Marcius Melhem

“O que mais você quer, 
filha, para calar a boca?”, 
teria dito o humorista refe-
rindo-se à Dani Calabresa. 
A Piauí, em dezembro de 
2020, publicou extensa re-
portagem sobre acusações 
de assédio moral e sexual 
supostamente feitas por 
Marcius Melhem. 

A revista Piauí publi-
cou reportagem dizendo 
que está proibida de pu-
blicar matérias com os 
desdobramentos do caso 
envolvendo o humorista 
Marcius Melhem e acusa-
ções de assédio sexual por 
ordem da Justiça do Rio de 
Janeiro. 

A juíza Tula Corrêa de 
Mello, da 20ª vara Crimi-
nal da Justiça do RJ, sus-
pendeu as publicações de 
matérias desde o dia 12 de 
agosto “pelo tempo que 
durarem as investigações”.

Migalhas

Google não terá de desativar 72 links 
pedidos por Letícia Spiller

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Os links veiculam trecho de entrevista em que a 
atriz comenta o caso de assédio sexual do qual 
Marcius Melhem é acusado

O juiz de Direito Luiz 
Felipe Negrão, da 3ª vara 
Cível do Fórum Regional 
da Barra da Tijuca/RJ, ne-
gou o pedido de liminar 
apresentado pela atriz Le-
tícia Spiller para que o Goo-
gle desative o acesso de 72 
links veiculados em seu site 
de busca.

Esses links, no enten-
dimento da atriz, atingem 
sua imagem, pois veiculam 
trecho de uma entrevista 
que concedeu a um pro-
grama de rádio, passando 
a impressão de que ela es-
taria apoiando o humorista 
Marcius Melhem, acusado 
de assédio sexual contra a 
também humo-rista Dani 
Calabresa. Na decisão ne-
gando o pedido, o magistra-
do destacou que o Google 
é apenas “o proprietário e 
operador de um motor de 
busca, não um provedor in-
ternet de hospedagem ou 
um prove-dor internet de 
conteúdo”. “Fica evidente 
que a ré não tem obrigação 
de remover qualquer conte-
údo, e que, certamen-te, se-
quer meios tem de o fazer, 

porque o conteúdo para o 
qual os links remetem (são 
se-tenta e duas páginas da 
Internet) estão - todos eles 
- hospedados em domínios 
de terceiros, que não o Goo-
gle e, ademais, os direitos 
sobre os conteúdos indica-
dos são de propriedade de 
terceiros que nada têm a ver 
com a ré.”

“Com efeito, embora 
obrigação de fazer dessa 
natureza pudesse, em tese, 
ser imputada à ré, como 
operadora do motor de 
busca - sendo certo, inclu-
sive, que o próprio motor 
tem uma política de remo-
ção de conteúdo - fato é 
que não se vê nas matérias 
jornalísticas às quais os 
links se direcionam, nada 
que, à primeira vista, deva 
ser eliminado para prote-
ção da imagem da autora 
e em detrimento da Liber-
dade Constitucional de Ex-
pressão e Opinião dos 72 
autores dos comentários 
às declarações precedentes 
da notável atriz em entre-
vista a uma rádio.”

Migalhas

&&

A Prefeitura de Goiânia 
possui uma equipe especia-
lizada na coleta de animais 
mortos. O serviço é execu-
tado todos os dias, gratuita-
mente, por meio da Com-
panhia de Urbanização de 
Goiânia (Comurg), em todos 
os locais públicos da cida-
de. Para solicitar o serviço 
de remoção em vias públi-
cas, o cidadão deve ligar no 
teleatendimento (62) 3524-
8555/3524-8500 ou pelo 
Whatsapp da Comurg (62) 9 
8596-8555

Na tarde de sexta-feira 
(3/12), foi feito o recolhimen-

to de um gato morto em fren-
te ao lago do Jardim Botânico, 
na Alameda Botafogo. Du-
rante o trabalho, os servido-
res utilizam equipamentos 
de proteção como máscaras, 
luvas e sacos plásticos apro-
priados para o armazena-
mento da carcaça.

A Comurg esclarece que 
para o recolhimento em do-
micílio, há necessidade de 
emissão de boleto para paga-
mento de taxa. Para solicitar 
o serviço é preciso ligar no 
telefone (62) 3524-3414.

Em média, a remoção 
é realizada em até duas ho-

ras após o acionamento das 
equipes. Todos os animais de 
pequeno ou grande porte são 
direcionados ao aterro sani-
tário. Caso o dono decida le-
var o animal diretamente ao 
aterro, não é cobrada a taxa.

A Comurg destaca ainda 
que o descarte irregular em 
local público pode incorrer 
em infração. Esse tipo de 
atitude provoca transtornos 
como mau cheiro, acidentes, 
surgimento de animais pe-
çonhentos, larvas e o entu-
pimento de bueiros, causan-
do alagamentos no período 
chuvoso. silvio souls

Medida confere 
equilíbrio 
previdenciário entre as 
forças de segurança 
pública e atende 
competência estadual

Wesley Costa

O governador Ronaldo Caiado assina a Lei de Integralidade e Paridade da Polícia Civil 
do Estado de Goiás que assegura aposentadoria especial à categoria: “Goiás não 
pode ser usado, de maneira alguma, para que os projetos imediatistas coloquem em 
risco amanhã a sobrevivência fiscal do Estado”

Equipe especializada da Comurg realiza o trabalho todos os dias

João Araújo
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A 13ª edição da CRASH - Mostra Internacional de 

Cinema Fantástico vai acontecer de 09 a 17 de dezembro. 
Neste ano, 64 curtas-metragens e 6 longas vindos de 19 
países farão parte do evento, que elegerá os melhores filmes 
em três categorias: curta-metragem nacional, curta-me-
tragem estrangeiro e longa-metragem. A exibição, que é 
gratuita e restrita ao Brasil, será realizada pela plataforma 
de streaming Darkflix/Wurlak. Nesta edição, foram mais de 
350 filmes inscritos, todos produzidos a partir de 2019 e iné-
ditos no evento. O Brasil é o país com mais obras, seguido 
por Espanha e França.

2. Criada em 1999 como um espaço alternativo para 
circulação de vídeos independentes, a CRASH é uma rea-
lização da MMarte Produções que aposta no circuito não 
convencional, dedicando inteiramente sua programação 
aos gêneros fantasia, horror e ficção científica.

 Os títulos foram selecionados por uma equipe de 
curadoria formada por Carlos Primati e Beatriz Saldanha, 
especialistas em cinema de gênero; Gurcius Gwedner, 
cineasta udigrudi (cinema experimental/marginal); André 
LDC, cinéfilo; Márcia Deretti e Márcio Júnior, idealizadores 
da CRASH.
Noites de Fado

Os empresários Francisco Minho e Elder Alves realizarão 
edição exclusiva das “Noites de Fado”, dias 10 e 11 de dezem-
bro, no “Enoch Cafés Especiais”, com jantares intimistas e mú-
sica ao vivo típica portuguesa nos mesmos moldes das casas 
lusitanas, no empreendimento localizado no Metropolitan 
Mall - Jardim Goiás. As apresentações do tradicional “Fado 
Português” ficarão por conta dos músicos Ricardo Araújo e 
Renato Araújo, comandados pela cantora Marly Gonçalves.  
Reservas de mesa e compra de convites limitados estão dis-
poníveis no próprio café. Mais informações em @enochcafes

Vitrine

Divulgação

PARCERIA TXC + 
RODOLFO - Em 
parceria com o cantor 
sertanejo Rodolffo, a 
TXC lançou, ontem, dia 
06, mais um collab, a 
“Expression”, jaquetas 
inspiradas na trajetória do 
artista, representando a 
personalidade do cantor, 
em uma peça estilosa, 
versátil e autêntica, 
produção exclusiva, 
personalizada pelo artista 
plástico Nathan Henrique, 
que tem como inspiração 
a música e a natureza 
para criar suas artes

Divulgação

CARTIER EM 
GOIÂNIA - 

Reconhecida 
mundialmente 
por peças de 

design sofisticado, 
a Cartier chega 
às Óticas VIDA 

Prime Flamboyant, 
amanhã, quarta-
feira (08), com a 

realização do Jour 
Avec Cartier, às 
17h, com bate-
papo exclusivo 
com a diretora 

executiva da GO 
Eyewear, Eliane 
Gonçalves. Após o bate-papo, cerca de 50 convidados 

serão recebidos para um coquetel, pilotado pelos sócios 
Vinicius Moura e José Olavir (foto)

ANIVERSÁRIO EM FAMÍLIA - A engenheira civil, dos 
quadros da diretoria Operacional da Comurg, Renata 
Moura, completou mais um ano de vida, no sábado, dia 
04 de dezembro. A comemoração intimista aconteceu 
durante almoço, em restaurante sabido e não divulgado.. 
Na foto, Renata com o namorado, o administrador de 
empresa, Fabiano Mendonça, e ao centro, a filha Júlia

Olívia Mourao

n VOCÊ SABIA? Comer 
aveia diariamente evita 
que a pele fique sem 
brilho e seca.
n AGORA É LEI - 
Já entrou em vigor 
a lei que facilita 
ao contribuinte 
negociar seus débitos 
relacionados a créditos 
tributários em favor 
da Agência Goiana de 
Regulação. A vantagem 
chega à redução de 
100% do valor dos 
juros de mora.
n INSCRIÇÕES ATÉ 
HOJE - A Junior 
Achievement Goiás 
está com inscrições 
abertas para o 
programa “O Futuro 
do Trabalho Online”, 
voltado para jovens 
com idades entre 14 e 
25 anos. O programa 
é 100% online e 
gratuito, e acontece 
amanhã, quarta-feira 
(08). Inscrições no link 
disponível na bio do 
instagram @jagoias, 
até hoje, dia 07 
de dezembro.

ESPORTE E LAZER

Estádio Anníbal de Toledo é palco 
de semifinais da Taça das Favelas 
Jogos marcam encerramento das atividades esportivas no Estádio Municipal, 
que já foi palco de grandes eventos como o acesso do time da Aparecidense 
a série C do campeonato Brasileiro e o acesso do Cerrado Clube a segunda 
divisão do Campeonato Goiano

PEDRO AFONSO
Wanderlei Barbosa anuncia R$ 2 
milhões para melhoria da infraestrutura 

Em agenda positiva nes-
te domingo, 5, o governador 
em exercício do Estado do 
Tocantins, Wanderlei Barbo-
sa, prestigiou uma competi-
ção de Motocross em Pedro 
Afonso e anunciou R$ 2 mi-
lhões para a infraestrutura 
da cidade.

O prefeito de Pedro Afon-
so, Joaquim Pinheiro, o Jo-
aquinzinho, agradeceu aos 
moradores pelo prestígio 
no evento. “Mais uma vez 
o turismo na cidade foi im-
pulsionado. Nossos hotéis 
ficaram lotados devido a esse 
evento com os competidores 
e espectadores. Agradeço ao 
Governador e aos parlamen-
tares pela liberação de emen-
das que trouxeram um pou-
co de alegria a esta cidade, 
pois devido a pandemia qua-
se não tem emprego e renda”, 

destacou o gestor do muni-
cípio. A competição contou 
com as seguintes categorias: 
Infantil, Especial A, Especial 
B, MX 3, MX 4, MX 5, Over e 
Nacional. Os competidores 
vieram de diversas cidades 
do Tocantins e do Brasil.

PRESENÇAS 
Estiveram presentes o se-

cretário de Estado da Infraes-
trutura, Cidades e Habitação, 
Jairo Mariano; o presidente 

da Agência Tocantinense de 
Transportes e Obras (Ageto), 
Márcio Pinheiro; os deputa-
dos federais Osires Damaso 
e Vicentinho Júnior; os depu-
tados estaduais Léo Barbo-
sa, Vilmar de Oliveira e Jorge 
Frederico; e os prefeitos de 
Bom Jesus do Tocantins, Pau-
lo Hernandes, e de Tupirama, 
Ormando Brito.

Com informações de 
Brener nunes/Governo 

do ToCanTins

solanGe araújo  - O Estádio 
Municipal Anníbal de To-
ledo, foi palco das semifi-
nais do Campeonato Taça 
das Favelas, realizado pela 
Central Única das Favelas 
(CUFA) em parceria com 
a Prefeitura de Aparecida 
neste sábado, 04. Oito equi-
pes disputavam o acesso à 
grande final do campeona-
to que ocorre no próximo 
final de semana no Estádio 
Olímpico, em Goiânia.

A equipe masculina do 
Santa Luzia disputou com 
a equipe do Jardim Bela Vis-
ta, venceu o time adversá-
rio por 3 a 0. O time, que é 
o único representante de 
Aparecida na grande final, 
agora busca o primeiro lu-
gar no campeonato.

Os jogos marcam o en-
cerramento das atividades 
esportivas no estádio em 
2021. De acordo com o pre-
feito Gustavo Mendanha, 
que acompanhou o inicio 
dos jogos pela manhã, des-
tacou o apoio da Prefeitu-
ra de Aparecida as diversas 
modalidades esportivas que 
representaram o município 
neste ano.

“Foi um ano fantástico, 
apesar de todas as dificulda-

des, fomos muito bem repre-
sentados no futebol goiano 
com a Aparecidense e o Cer-
rado. Alem disso, vários atle-
tas de diversas modalidades 
conseguiram subir ao pódio 
com o apoio da prefeitura, 
com o Aparecida Compete. 
Todo o trabalho que também 
é desenvolvido junto com as 
escolinhas e centros de trei-
namento da Prefeitura, gera 
oportunidades e coloca es-
ses jovens e crianças em um 
ambiente saudável e produti-
vo”, pontuou.

Para o secretario Gerf-
feson Aragão, o estádio foi 
palco de eventos esportivos 
importantes e que destaca-
ram Aparecida em diversas 
modalidades. “O Anníbal 
foi palco do acesso da Apa-
recidenes para a serie C do 
Campeonato Brasileiro, a 
equipe do Cerrado subiu 
para a segunda divisão do 
Campeonato Goiano. Além 
disso, tivemos jogos da Taça 
das Favelas, como essa semi-
final e jogos do Go Cup 2021. 
Além dos jogos das escoli-
nhas de Aparecida, e vários 
campeões em diversas mo-
dalidades esportivas, como 
Taekwondo”, avalia.

Além dos jogos da se-

mifinal da Taça das Favelas, 
a CUFA em parceria com a 
Prefeitura de Aparecida tam-
bém realizou uma partida 
amistosa entre as equipes 
Amigos do Gustavo e Amigos 
da CUFA. O jogo teve como 
objetivo arrecadar alimentos 
que serão distribuídos pela 
CUFA e Secretaria de Assis-
tência Social de Aparecida.

“O objetivo desse jogo 
simbólico é conseguir ajudar 
quem mais precisa e isso não 
preocupamos com os resul-
tados. A nossa maior vitória 
é colocar as pessoas dentro 
do gramado em prol de uma 
grande causa”, destacou o 
prefeito Gustavo Mendanha.

Na primeira edição dos 
jogos, a equipe Amigos do 
Gustavo Mendanha, con-
tou com a participação do 
secretário de Ação Integra-
da, Vanilson Bueno; Robert, 
jogador da Aparecidense; o 
vereador Hans Miller e Diony 
Neri. O vice-prefeito, Vilmar 
Mariano e o jogador Josué 
estiveram presentes.

No confronto a equi-
pe do Amigos do Gustavo 
Mendanha levou a melhor 
contra a equipe adversária 
e levou o troféu do Centená-
rio de Aparecida.

Esequias Araújo/Governo do Tocantins
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Mascote ajuda estudantes a vencerem tensões no Centro Educacional 8 do Gama

APOIO PEDAGÓGICO

Da reDação - A interação entre 
humanos e caninos é antiga 
e atravessa a história. Que o 
digam os estudantes do Cen-
tro Educacional 8 (CED 8) do 
Gama. Nina, uma cadela de 
5 meses de idade, começou 
a frequentar a escola com a 
missão de ajudar os alunos 
a vencerem crises de ansie-
dade, deixando o ambiente 
mais alegre e proporcionan-
do momentos de relaxamen-
to e união. É a grande estrela 
do projeto Cãoterapia.  Já 
conhecida como a nova in-
tegrante da família do CED 
8, Nina começa a mostrar 
que é um símbolo de espe-
rança e recomeços.

Desde 2019 incentivan-
do ações ligadas à saúde 
mental dos alunos, o CED 
8, em parceria com uma fa-
culdade particular do Gama, 
já oferece sessões em grupo 
para atendimento psicoló-
gico dos estudantes e seus 
pais. O projeto Cãoterapia é 
mais um passo nessa inicia-
tiva. A partir da observação 
das situações de estresse de-
senvolvidas durante a pan-
demia, a diretora da escola, 
Eufrázia de Souza, reuniu-se 
com os professores para aju-
dar a turma. “Depois da volta 
presencial, percebemos que 
os estudantes estavam mui-
to debilitados”, conta ela. “Eu 
ficava horas e horas conver-
sando com eles nesses cor-
redores da escola. A partir 
daí eu e colegas estudamos 
muito, e tive a ideia de trazer 
o animal como uma estra-
tégia para auxiliar os estu-
dantes nesses momentos de 

crise de ansiedade.”

AMIZADE PARA TODOS
Aluna do terceiro ano do 

ensino médio, Débora Frazão 
relembra: “Chegamos aqui 
muito desanimados. Pare-
cia que a gente não conhe-
cia mais ninguém. O pessoal 
da escola percebeu e ficou 
preocupado. Começaram a 
colocar vários cartazes de in-
centivo nos murais, e a Nina 
veio para deixar a gente mui-
to mais tranquilo e unido. Eu 
estava muito triste e, quando 
vi a Nina, parece que fiquei 
outra. Me senti mais anima-
da e concentrada para as au-
las. Foi uma surpresa mara-
vilhosa”.  Outra aluna, Vitória 
Aline, complementa: “Nina 
me anima e me acalma”.

Inicialmente, o projeto 
tinha como foco estudantes 
com autismo e deficiência 
intelectual, mas a direção da 
escola percebeu que o Cãote-
rapia seria interessante para 
todo o grupo. “A sociedade 
viveu períodos de perda, cho-
ro e tristezas imensas”, ava-
lia Eufrázia. “Aqui na escola 

não foi diferente. Recebemos 
muitos estudantes assim, e a 
Nina foi uma forma de trazer 
uma nova forma de trabalhar 
sentimentos como ternura, 
amizade, companheirismo”.

TRABALHO 
MULTIDISCIPLINAR

A chegada de Nina, as-
sim, marca um novo tem-
po no CED 8 do Gama, que 
atende 1.280 estudantes do 
nono ano ensino fundamen-
tal ao terceiro ano do ensino 
médio. A escola já começou 
a trabalhar outros temas a 
partir da nova moradora da 
unidade. A primeira casa da 
cadela foi construída pelos 
alunos com materiais reciclá-
veis. Durante essa atividade, 
os professores puderam tra-
balhar conceitos importan-
tes, como sustentabilidade, 
ciência e cidadania.

A direção do CED 8 tam-
bém apresentou o projeto a 
outras unidades da rede pú-
bica do Gama, para compar-
tilhar o sucesso da iniciativa.

Com informações Da 
seCretaria De eDuCação

Cãoterapia, uma ideia 
bem-sucedida contra 
a ansiedade na escola 

Mila Moreira foi a primeira 
modelo a atuar como atriz no Brasil

Morreu na madruga-
da desta segunda-feira, 6, 
a atriz, escritora e modelo 
Mila Moreira. Ela tinha 75 
anos de idade e estava inter-
nada no hospital Copa Star, 
no Rio de Janeiro. A causa da 
morte não foi divulgada pela 
família. O corpo foi cremado 
nesta terça-feira, 7, no cemi-
tério Memorial do Carmo, 
no Rio de Janeiro. 

Mila Moreira começou 
a carreira como modelo em 
1960 e foi a primeira profis-
sional de moda a atuar como 
atriz no Brasil. A artista mar-
cou presença em diversas 
novelas da TV Globo ao longo 
de décadas.

O primeiro trabalho na 

emissora foi em Marrom 
Glacé, de Cassiano Gabus 
Mendes. Depois disso, virou 
presença fixa em grandes tra-
balhos como Elas por Elas, 
Champagne, Ti Ti Ti, Que Rei 

Sou Eu?, Meu Bem, Meu Mal 
e O Mapa da Mina.

Além disso, Mila Moreira 
esteve em minisséries como 
Os Maias, JK, Um Só Coração 
e Queridos Amigos. O último 
trabalho dela na televisão foi 
na novela A Lei do Amor, in-
terpretando a personagem 
Gioconda Ferrari.

No fim de outubro, a atriz 
publicou uma foto com um 
amigo no Instagram, em um 
momento de descontração. 
“Alegria do encontro com 
meu querido amigo Jorge”, 
escreveu na ocasião.

Ainda no Instagram, Mila 
Moreira publicava memórias 
da participação dela na nove-
la Marrom Glacé.

emoção, músiCa, poesia, fu-
tebol e uma Constelação De 
sonhos Da Cultura popular 
são transmitiDos pelas onDas 
eletromagnétiCas Do ráDio 
e Da televisão. No dia 08 de 
dezembro celebramos o tra-
balho e desempenho dos 
profissionais produtores que 
atuam brilhantemente nes-
tes setores. A data visa home-
nagear quem faz acontecer 
e proporciona que os lares 
possam conferir o melhor 
dos programas de rádio, tele-
visão e mídia digital.

O sucesso deste trabalho 
começa nos bastidores. Nas 
aulas de Geografia do en-
sino fundamental, um dos 
conteúdos abordados se 
refere aos meios de comu-
nicação cujos instrumen-
tos nos auxiliam a receber 
ou transmitir informações. 
Portanto, são ferramentas 
ou veículos para oportuni-
zar a comunicação entre 
indivíduos possibilitando a 
circulação de informações.

O avanço da tecnologia 
proporcionou o surgimento 

Uma homenagem 
aos produtores de Rádio e TV

Artigo

n Zander Fábio 

de novas ferramentas de 
comunicação nas últimas 
décadas. Porém, a essência 
da comunicação permane-
ceu porque o homem é um 
ser social, que vive no espa-
ço geográfico, e necessita 
se relacionar e comunicar 
com outros semelhantes. 
Todo o processo de co-
municação nos veículos 
de comunicação de rádio, 
televisão e mídias digitais 
depende do conhecimento 
do produtor de rádio e tv 
para adequar a mensagem 
ao código dentro do seu 
contexto social.

A grande atuação des-
tes profissionais passa pela 
criação de conteúdo até à 
comunicação publicitária. 
Para chegar ao produto fi-
nal do material veiculado 
existem diversas ativida-
des desenvolvidas por eles 
como: verificação de fatos, 
confirmação da notícia 
com fontes, criação, produ-
ção, edição, roteiro, progra-
mação, direção, animação, 
finalização de conteúdos 
audiovisuais etc. 

O desenvolvimen-
to das mídias de digitais 
nas redes sociais está am-

pliando a atuação destes 
profissionais que contem-
poraneamente vai além 
das áreas atuais. Parabe-
nizo todos os profissionais 
de produção de conteúdo 
para Rádio e TV que com 
seu trabalho pode infor-
mar, divertir e proporcio-
nar momentos de fruição 
cultural para nosso povo.

 A Secretaria Munici-
pal de Cultura de Goiâ-
nia está sempre aberta 
ao diálogo com todos os 
munícipes e aos profis-
sionais da área para que 
possamos conversar e 
construir um momento 
novo para a cultura local 
no rádio e programas de 
televisão de Goiás. 

O programa de Gabi-
nete itinerante visa opor-
tunizar o diálogo com 
todos os segmentos cul-
turais de Goiânia para o 
munícipe interessado de 
maneira a facilitar e agili-
zar as demandas da classe 
artística e de todos que 
procuram fazer a cultura 
acontecer na capital.

ZanDer fábio é 
seCretário muniCipal De 

Cultura De goiânia

ESTUDO
Goiás está entre os cinco estados mais duros 
com empresas que não cumprem o CDC

André Amendoeira/SEE

Uma mesma empresa 
possui unidades no Mara-
nhão e Espírito Santo. Ao 
vender um produto ou pres-
tar um serviço em São Luís 
e ferir o Código de Defesa 
do Consumidor, ela pode 
ser multada em cerca de R$ 
670,00. Se praticar a mesma 
infração em Vitória, a multa 
será 220 vezes maior, pas-
sando dos R$ 147 mil. Com 
a falta de critérios objetivos, 
a pena para fornecedores 
diferentes que cometem 
infrações iguais também é 
diversa, podendo variar de 
algumas centenas até mi-
lhões de reais.

Um estudo, considerado 
inédito na literatura jurídica 
do Brasil, aponta que Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Ron-
dônia (veja mapa abaixo) 
são os cinco estados brasi-
leiros com as multas mais 
pesadas para as empresas 
que infringem o Código de 
Defesa do Consumidor. A 
advogada Flávia do Can-
to, doutora em Direito do 
Consumidor, pesquisou as 
legislações estaduais, qual o 
poder e a competência dos 
Procons em cada região e 
as divergências que provo-
cam insegurança jurídica 
para quem quer investir 
num determinado local e 
podem inviabilizar negó-
cios, além de prejudicar os 

consumidores. De acordo 
com a advogada, normas 
mais rigorosas com multas 
mais pesadas também não 
garantem um sistema mais 
eficaz e resolutivo. 

Flávia pondera que, por 
outro lado, quando os valo-
res são baixos, um dos pro-
blemas é a possibilidade de 
lucro com o ilícito. “Grandes 
grupos empresariais, mui-
tas vezes, se aproveitam da 
diferença de critérios para 
o cálculo das multas para 
praticar infrações com risco 
financeiro menor. Ou seja, 
em muitos casos é menos 
oneroso assumir o risco do 
que cumprir a lei”, afirma.

Durante o estudo, a ad-
vogada simulou a aplicação 
de multa à mesma infração 
em todas as 27 unidades fe-
derativas do país e pela Se-
cretaria Nacional do Consu-
midor (Senacon), com sede 
em Brasília. A tese Proteção 
Administrativa do Consu-
midor – Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor e 
a Ausência de Critérios Uni-
formes para Aplicação de 
Multas virou o primeiro livro 
publicado no Brasil sobre 
como a legislação e as san-
ções estão organizadas em 
cada estado.

Editada pela Revista dos 
Tribunais, a obra visa con-
tribuir para a adequação 
do processo administrativo 

das relações de consumo, 
tornando-o mais efetivo a 
partir de normas e sanções 
mais igualitárias, gerando a 
segurança jurídica que dele 
se espera, com mecanis-
mos que garantam o efetivo 
cumprimento do Código de 
Defesa do Consumidor.

A OBRA
A pesquisa foi motivada 

a partir da experiência da 
advogada Flávia do Canto 
Pereira à frente do Procon 
Municipal de Porto Alegre e 
do Procon do Rio Grande do 
Sul, entre 2012 e 2014 e de 
2015 a 2017. A especialista 
lidou com reclamações dos 
consumidores em uma pon-
ta e, na outra, com a dificul-
dade, por vezes a inocuidade 
da aplicação de sanções aos 
maus fornecedores.

O livro está dividido 
em duas partes, uma mais 
geral, dedicada à tutela ad-
ministrativa no direito do 
consumidor, com exame da 
Política Nacional de Relação 
de Consumo, o mercado e 
a Constituição Federal e 
como se dá a intervenção 
do Estado para a garantia 
dos direitos do consumidor, 
e uma segunda, mais práti-
ca, sobre a efetividade das 
multas administrativas apli-
cadas pelos Procons. 

Com informações 
Da rota JuríDiCa



Terça-feira, 7 de dezembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal6

Classificados

Classificados&Editais (61) 3356-8886 / (62) 3249-8883
(63) 3028-7777 / (64) 3453-8883
editais@gazetadoestado.com.br

gazeta
doestado
.com.br

Goiânia (62) 3249-8883 
Brasília (61) 3356-8886
Palmas (63) 3028-7777

Caldas Novas (64) 3453-8883

editais@gazetadoestado.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
COMUNICAMOS a senhora GERALDA ENI GONÇALVES
TRIGUEIRO DA SILVA promitente compradora das unidades
17,18 e 19 da Quadra 09, Loteamento Centro, que, em vista da
mora não purgada, o contrato de compra e venda de lote,
encontra -se RESCINDIDO. Assim, em vista da rescisão e da
retenção de valores operada nos termos do contrato, vossa
senhoria faz jus a um crédito, devendo comparecer na sede da
empresa dentro de 05 dias úteis, para assinar a rescisão e
receber o que lhe é de direito.
EMPRESA: TAIPE INSOURSING GESTÃO DE ATIVOS
IMOBILIÁRIOS LTDA – TELEFONE (61) 3616 - 1800
ENDEREÇO: QUADRA 108, SN, LOTE D, QUINTA DAS
ÁGUAS BONITAS, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS – GO, CEP:
72.928-224

  AVISO DE EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL N° 042/2021

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI-GO, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 01.763.606/0001-41,
com sede na cidade de Ipameri- Go, à Avenida Pandiá Calógeras n°
84, centro, Palácio Entre Rios, torna público para conhecimento de
interessados, que fará licitação na modalidade pregão (presencial), do
tipo proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 17 de dezembro
de  2021,  às  09h00min,  no  auditório  Oedi  Silva,  no  Prédio  da
Prefeitura Municipal de Ipameri, Palácio Entre Rios, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  VARRIÇÃO  DE  RESÍDUOS
SÓLIDOS, COLETA DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO, COLETA DE
RESÍDUOS  SÓLIDOS  URBANOS,  PINTURA  DE  MEIO  FIO  E
COLETA DE ENTULHOS,  no  perímetro  urbano  do  município  de
Ipameri/GO, será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da
Lei  federal  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  com  alterações
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
O  edital  estará  à  disposição  dos  interessados  no  endereço
acima mencionado, em horário de expediente (de segunda a
sexta  das  8 :00h  as  11:00  e  13:00  às  17:00) ,  s i te
(www.ipameri.go.gov.br) ou pelo fone (64) 3491 6000.
 Prefeitura Municipal de Ipameri-GO, 06 de dezembro de 2021.

 
FRANCIELE ARAÚJO PEIXOTO

Pregoeira em exercício

LUIZ ADALBERTO STABILE BENICIO, torna público que recebeu
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a
Licença Ambiental de Instalação e Ampliação – Renovação, com
validade até 30/11/2022. Para exercer a atividade de: Suinocultura –
Sistema Vertical Terminador – SVT. Obra: Ampliação de uma área de
14.618,22  m²  referente  a  construção  de  04  (quatro)  galpões,
residência,  cozinha,  roto  acelerador  e  três  lagoas  de  tratamento.
Localizado na Fazenda Campo Belo,  lugar denominado Bela Vista,
Rodovia BR-060, sentido Jataí/  Rio Verde,  Km 397 à direita,  Zona
Rural, Município de Jataí – GO. Este empreendimento não se enquadra
na Resolução CONAMA 001/86.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 23 de dezembro de 2021, às 15h00min *. 2º LEILÃO: 07 de janeiro de 2022, às 15h00min *. (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - São Paulo/SP, 
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E 
ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 
90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 14/08/2018, cujo Fiduciante DANILO MARTINS 
RIBEIRO, CPF/MF 996.335.401-78, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.114.709,23 (Dois 
Milhões Cento e Quatorze Mil Setecentos e Nove Reais e Vinte e Três Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Uma casa Residencial com área construída de 227,00m² e seu respectivo terreno, com área total de 453,87m², designado pelo lote de nº 04, 
quadra 05, situado na Rua das Bromélias no loteamento Jardins Verona, em Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 66.033 do Cartório de 
Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de Goiânia/GO”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. Pendência do Imóvel: Consta ação revisional não transitada em julgado, proc. nº 5528402-70.2020.8.09.0082. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.085.773,05 (Um Milhão 
Oitenta e Cinco Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Cinco Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 - (17451_BC_1554-06).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO CONTRATO  
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2021

 
Processo nº. 862/2021
Objeto: Prestação de serviço de dedetização para Secretaria Municipal
de Educação e Cultura
 Proponente Vencedor: KAIROS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS,
CNPJ Nº 36.289.732/0001-90
Valor adjudicado e homologado respectivamente: R$ 72.865,00
Contrato n° 297/2021.
Data do Contrato: 20/09/2021
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 863/2021

 
Processo nº. 863/2021
Objeto: Aquisição de lavatórios portáteis, tipo móvel, para Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
Proponente Vencedor: JACKELINE PEREIRA DE SIQUEIRA 04585899189,
CNPJ Nº 19.958.199/0001-93,
Valor adjudicado e homologado: R$ 28.750,00
Ata de Registro de Preço Pregão n° 043/2021.
Data da Ata: 20/09/2021
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO CONTRATO  
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2021

 
Processo nº. 873/2021
Objeto:  prestação  de  serviço  de  suporte  e  reparo  em informática
destinado a Secretaria municipal de Educação e Cultura
Proponente Vencedor: DATA SYSTEM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ Nº 00.747.349/0001-91
Valor adjudicado e homologado: R$ 52.440,00
Contrato n° 298/2021.
Data do Contrato: 27/09/2021
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2021

 
Processo nº. 880/2021
Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar,
destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Proponentes  Vencedores:  LEANDRO  PEREIRA  DA  SILVA,  CNPJ  Nº
20.657.148/0001-00,  LOBO  CENTER  LTDA  –  ME,  CNPJ  N°
10.278.374/0001-27,  REINATO  GOMES  MACHADO,  CNPJ  N°
06.350.145/0001-07,  DIAS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  ALIMENTOS
LTDA-ME, CNPJ N° 03.855.584/0001-75.
 Valores adjudicados e homologados respectivamente: R$ 426.143,50,
R$ 277.337,00, R$ 270.528,60, R$ 514.100,00.
Ata de Registro de Preço Pregão n° 045/2021.
Data da Ata: 04/10/2021
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2021

 
Processo nº. 954/2021
Objeto:  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de
confecção  e  instalação  de  fachadas  para  as  escolas  municipais,
destinadas a Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Proponentes  Vencedores:  JACKELINE  PEREIRA  DE  SIQUEIRA
04585899189,  CNPJ  Nº  19.958.199/0001-93
Valor adjudicado e homologado respectivamente: R$ 107.800,00
Ata de Registro de Preço Pregão n° 050/2021.
Data da Ata: 27/10/2021
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2021

 
Processo nº. 955/2021
Objeto:  contratação de empresa especializada em fornecimento de
pneus,  câmaras  de  ar,  bico  e  protetores  destinados  a  Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
Proponentes  Vencedores:  AUTO  PEÇAS  TAVARES  EIRELI,  CNPJ  Nº
39.535.062/0001-33,  BENICIO  PNEUS  E IRELI ,  CNPJ  N°
12.365.986/0001-82, KELMAR MOTA FERNANDES 71864148187, CNPJ
N°  33.664.265/0001-43,  PNEUS  PERIMETRAL  LTDA,  CNPJ  N°
13.598.833/0001-48,  TOP  CAR  AUTO  CENTRO  LTDA,  CNPJ  N°
18.360.372/0001-94
Valores adjudicados e homologados respectivamente: R$ 28.800,00,
R$ 35.113,80, R$ 894,00, R$ 12.186,00, R$ 55.912,00.
Ata de Registro de Preço Pregão n° 051/2021.
Data da Ata: 27/10/2021
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021

 
Processo nº. 960/2021
Objeto:  Aquisição  de  pneus,  peças  e  lubrificantes,  com  a  instalação
destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Proponentes  Vencedores:  AUTO  PEÇAS  TAVARES  EIRELI,  CNPJ  Nº
39.535.062/0001-33, KELMAR MOTA FERNANDES 71864148187, CNPJ
N°  33.664.265/0001-43,  ELENICE  CEZARIO  BOAVENTURA  DA  MATA
98614215134, CNPJ N° 20.815.230/0001-16
Valores adjudicados e homologados respectivamente: R$ 175.788,00,
R$ 162.241,90, R$ 151.011,68
Ata de Registro de Preço Pregão n° 052/2021.
Data da Ata: 11/11/2021
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2021

 
Processo nº. 962/2021
Objeto: aquisição de materiais de informática para Secretaria Municipal
de Educação e Cultura.
Proponentes  Vencedores:  BRASILL  INFORMÁTICA  LTDA,  CNPJ  n°
03.618.435/0001-92, DATA SYSTEM ASS. E CONSUL. EM INFOR. LTDA-
ME, CNPJ n° 00.747.349/0001-91, DIEGO JEAN CORREA SILVA – ME,
CNPJ n° 12.365.986/0001-82, GRAFICA E PAPELARIA PAPEL ARTE EIRELI
– ME, CNPJ n° CNPJ n° 26.348.968/0001-05, PRO LAR COMERCIAL DE
MOVEIS E TECNOLOGIA LTDA – ME, CNPJ n° 27.011.562/0001-97, LOJAS
REAL EIRELI – ME, CNPJ n° 33.664.265/0001-43, REZENDE COMERCIO
DE  PRODUTOS  ALIMENTICIOS  EIRELI,  CNPJ  n°  34.194.817/0001-60,
WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n° 41.105.485/0001-65
Valores adjudicados e homologados respectivamente: R$ 596.106,40,
R$  41.396,00,  R$  17.700,00,  R$  57.180,00,  R$  309.800,00,  R$
308.192,00, R$ 96.000,00, R$ 14.900,00
Ata de Registro de Preço Pregão n° 053/2021.
Data da Ata: 17/11/2021
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores 

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

ATUAL CLEAN SOLUTION LTDA, CNPJ/CPF n° 44.133.378/0001 - 39, torna público
que esta requerendo na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para  as  seguintes  atividades:
comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio atacadista de
produtos  de  higiene,  limpeza  e  conservação  domiciliar,  com  atividade  de
fracionamento,  comércio  atacadista  de outros  equipamentos  e  artigos  de  uso
pessoal  e  doméstico  não  especificados  anteriormente,  comércio  atacadista  de
produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Empresa localizada na Al.
Antonio Martins Borges, Número 38,Quadra 88, Lote 02, Sala 01/02, Setor Pedro
Ludovico , Goiânia – GO, CEP: 74.825 – 020.

BARÃO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/CPF n° 31.494.336/0001 - 81 torna
público  que requereu da Secretaria  Municipal  do Meio  Ambiente -  SEMMA de
Aparecida  de  Goiânia  a  Licença Ambiental  de  Instalação e  Operação para  as
seguintes atividades: comércio varejista de materiais de construção em geral ,
comércio a varejista de tintas e materiais  para pintura,  comercio varejista de
material elétrico, comércio a varejistas de ferragens e ferramentas, comércio a
varejistas de materiais hidraúlicos, localizado na Rodovia GO -040, S/N, quadra
CHC, lote 02 , Setor dos Bandeirantes, CEP: 74.947 – 843, Aparecida de Goiânia –
GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA n° 001/86.

HA LAVA RAPIDO LTDA, CNPJ/CPF n° 40.552.698/0001 - 72, torna público que está
recebendo da SANEAGO a autorização de lançamento de efluentes não domésticos
na rede coletora de esgoto no endereço referente ao processo 596/2021 : Avenida
T-9, Número 3448, Quadra 254, Lote (s) 15 e 16, Bairro Jardim América, CEP:
74.255 - 220, Goiânia-GO.

Publicidade Legal 
no Jornal Gazeta 
do Estado
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Haroldo despista Juvenal 
e os demais capangas de 
Heideguer. Haroldo confes-
sa que estava espionando 
Jade e Cobra, mas diz que 
quer ajudá-los. Quitéria faz 
revelação surpreendente a 
Gael. Lucrécia comenta com 
Heideguer que acredita que 
Edgard esteja em contato 
com Cobra. Cobra desconfia 

de Haroldo. Edgard e Quitéria 
tentam convencer Gael de 
que Heideguer é um crimi-
noso. Sol se despede de sua 
banda e assume que fará 
carreira solo. Gael confirma 
que Heideguer está escon-
dendo informações da polí-
cia. Peixoto avisa a Heideg-
uer que descobriu que seu 
carro foi encontrado. 

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Nino se preocupa com a 
revolta de Tonico. Teresa e 
Pilar afirmam a Louzada que 
é preciso decretar epidemia 
na cidade. Com a ajuda de 
Nélio, Batista descobre que 
Lota se aliou a Borges para 
afastá-lo de Lupita. Lota con-
fessa que Bernardinho não é 
filho de Batista.
Augusto comemora a notí-
cia da gravidez de Leopoldi-

na. Bernardinho abandona 
Lota, que expulsa Nélio de 
casa. Lupita e Batista reatam. 
Caxias anuncia que Solano 
invadiu Uruguaiana. Jam-
il adoece, e Guebo socorre 
o amigo. Guebo confronta 
Justina. Louzada dispensa 
Pilar da Ordem Terceira.
A Madre assegura a 
Louzada que Pilar não 
será substituída.

Neném vê Rose, mas 
Carmem o intercepta an-
tes de ele se aproximar 
da ex-modelo. Acontece 
uma emergência na clíni-
ca, e Joana deixa Rose 
sozinha na festa. Paula 
descobre que Carmem 
fez uma proposta para 
Neném. Soraia e Tigrão 
se beijam. Carmem 

começa a homenagem 
a Celso.
Odete vai atrás de Juca 
na Pulp Fiction. Carmem 
humilha Paula e revela a 
Neném a paixão da ri-
val por ele. Deusa beija 
Odaílson. Neném intim-
ida Marcelo. Carmem 
acusa Paula pela morte 
de Celso. 

Quando Chama o Coração
A cidade, liderada 

por Elizabeth, trabalha 
em conjunto para dar a 
Clara e Jesse o casa-
mento dos seus sonhos. 
Elizabeth está lutando 
com seus dois preten-
dentes.
Elizabeth faz uma via-
gem com Lucas e preci-

sa enfrentar seus cres-
centes sentimentos por 
ele. Jesse e Clara tentam 
se adaptar a nova vida 
numa mesma casa. Lee 
e Rosemary são desafia-
dos a assistir o pequeno 
Jack. Uma tempestade 
de vento perigosa coloca 
Hope Valley em risco. 

Império
Túlio e Ruth fingem 

ser um casal interessado 
em adotar uma criança. 
Túlio fica intrigado com 
o fato de Ravi conhecer 
Renato. Avany desconfia 
de Túlio e Ruth e man-
da uma foto para Ravi, 
se certificando de que o 
casal está mentindo. In-
ácia aconselha Joy a dar 
mais valor a Ravi. Bárba-
ra pede ajuda a Janine 
para escrever uma carta 

a Santiago.
Lara consegue um em-
prego de cozinheira e 
convence Mateus a se 
mudar para o Rio. Nicole 
resolve fazer um teste de 
dublagem. Breno e Ila-
na discutem. Cecília tem 
um bom desempenho 
na sessão de fotos para 
a campanha. Cecília se 
sente atraída por Breno. 
Christian/Renato con-
segue fazer uma cópia.

A professora pergunta para o Jorge:
– Onde fica a América?

E o Jorge responde apontando no mapa.
A professora então pergunta para o Pedrinho:

– Quem descobriu a América?
E Pedrinho responde:
– Foi o Jorge, professora!

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

INGREDIENTES
500g de lasanha 
Fortaleza com ovos
Sal a gosto
1 colher de azeite de 
oliva
1k g de carne moída
100 g de bacon picado
1 cebola picada
4 dentes de alho
2 cenouras picadinhas
¼ de xícara de azeite
5 xícaras de molho de 
tomate
Orégano a gosto
Salsa picada a gosto
Noz-moscada ralada a 
gosto
Pimenta-do-reino a 
gosto
1 xícara de molho 
branco
1 xícara de queijo 
parmesão ralado
2 xícaras 
de mussarela ralada

MODO DE PREPARO:
Cozinhe a massa de 
lasanha em uma panela 
com 3 litros de água 
quente com o azeite e o 
sal. Escorra e reserve.
Em uma panela, coloque 
o azeite, acrescente a 
cebola picada e o alho 
picado, deixando dourar 
levemente.

Adicione o bacon, 
a cenoura e a carne 
moída, mexendo para 
a carne ficar levemente 
cozida.
Incorpore o molho de 
tomate.
Tempere com sal, 
pimenta-do-reino, noz-
moscada, orégano e 
salsa. Deixe em fogo 
baixo, para que o molho 

reduza um pouco.
Desligue e reserve a 
carne para a montagem 
da lasanha.
Em um refratário, 
coloque um pouco do 
molho à bolonhesa, 
intercale com a massa 
de lasanha. Repita o 
processo até a margem 
da travessa, finalizando 
com a camada de 

molho à bolonhesa.
Acima do molho 
bolonhesa, coloque o 
molho branco, o queijo 
mussarela e o queijo 
parmesão. Leve ao 
forno preaquecido a 
180 ºC por mais ou 
menos 15 minutos ou 
até o queijo derreter e 
dourar.
Sirva em seguida.

LASANHA BOLONHESA

BACALHAU COM ESPINAFRE

INGREDIENTES
1 cebola média cortada 
em rodelas (60 g)
1 pimentão vermelho 
pequeno cortado em 
tiras finas (30 g)
2 ovos cozidos cortados 
em rodelas (90 g)
1 kg de bacalhau, 
dessalgado, aferventado 
e cortado em lascas
1 e meia xícara (chá) 
de azeitonas verdes 
cortadas em rodelas 
(60 g)
meia xícara (chá) de 
azeite de oliva (100 ml)
1 envelope de tempero 
à base de peixe bonito 
HONDASHI®
folhas de um maço de 
espinafre (100 g)
meia xícara (chá) 
de nozes picadas 
grosseiramente (40 g)

MODO DE PREPARO
Em um refratário 
retangular médio (20 
x 30 cm), disponha 
camadas com a cebola, 
o pimentão, o ovo, o 
bacalhau e a azeitona.
Regue com o azeite, 
previamente misturado 
com o HONDASHI®, 
cubra com papel-
alumínio e leve ao forno 
médio (180 graus), 
preaquecido, por 20 
minutos, ou até a 
cebola e o pimentão 
estarem macios.
Retire o papel, espalhe 
o espinafre e as nozes 
pela superfície, e 
volte ao forno quente, 
porém desligado, por 
5 minutos, ou até o 
espinafre murchar.
Sirva em seguida.
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Entretenimento

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Pareço normal, 
mas já voltei da 
porta para pegar 
o capacete com 
ele na cabeça.

A manhã segue 
produtiva para 
organizar e pen-
sar sobre investi-

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

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

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

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

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

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

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

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

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

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

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

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

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

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

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

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

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

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

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

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

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

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

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

Calvin e Haroldo

QUADRINHOS
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