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Aparecida intensifica testagem em massa 
para covid-19 neste fim de semana
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A mulher no ambiente profissional

Prefeituras goianas decidem
não promover carnaval em 2022

EMPODERAMENTO 

PREVENÇÃO

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Apresentador Leonardo Miguel conversa com consultora de carreira e 
organizacional, Regina Stefan 

TV Gazeta recebe Thárik Uchôa, 
Advogado especializado em Direito Público

Programa Refis de micro e pequenas 
empresas é vetado por Bolsonaro

FLORA ALVES - Nesta quinta-
-feira (13), o apresentador 
do Jornal da Gazeta - edi-
ção do almoço, Leonardo 
Miguel, conversou com a 
consultora de carreira e or-
ganizacional, Regina Stefan 
sobre a lide-rança feminina, 
sua importância e desafios.

Segundo ela, ainda exis-
tem mulheres que temem 
ser líderes por conta do pre-
conceito da sociedade em 
relação à liderança feminina, 
mas a mulher moderna está 
cada vez mais prepa-rada 
para assumir todas as ativi-
dades de uma organização. 

Em relação ao seu tra-
balho de consultora, Regina 

esclarece que em suas con-
sultorias as paci-entes levam 
como pauta de maior impor-
tância o autoconhecimento 
e destaca a necessidade de 
saber seus limites e objeti-
vos a partir da  autognosia. 
“Ainda se tem muito medo 
de mos-trar a feminilidade e 
os membros masculinos da 
organização a ver como frá-
gil sendo que a mulher pode 
ser ela mesma em qualquer 
lugar e isso não a faz menos 
competente”, diz ela. 

Ainda mais, sobre a 
domesticação da mulher, 
Regina esclarece que atual-
mente houve um avanço do 
tema e parte da sociedade 

já compreende os direitos 
e deveres iguais mas ainda 
há discriminação em alguns 
ambientes. 

Além disso, reforça que 
não pe diferença de capa-
cidade entre o homem e a 
mulher, o que vai definir 
cada um como pessoa e pro-
fissional é seu desempenho 
na atividade que for de-sen-
volver. “O papel da mulher 
é mostrar sua competência 
através de estudo trabalho, 
expe-riência de vida, não há 
ninguém maior ou melhor 
que o outro”, relata a entre-
vistada. Para assistir à en-
trevista completa acesse o 
GazetaPlay no Youtube.

RELP

No Jornal da Gaze-
ta Edição do ALmoço 
desta quinta feira(13), 
o apresentador Leonar-
do Mi-guel conversou 
com o advogado Thá-
rik Uchôa que Na oca-
sião, falou sobre os oito 

concursos públicos que 
foram anunciados pelo 
Governo de Goiás. O es-
pecialista em direito pú-
blico deu dicas de como 
se resguardar caso passe 
em um concurso, e sa-
lientou a importância 

de se preparar, ler o edi-
tal, entender e guardar 
os comprovantes para 
uma melhor segurança. 
Para assistir a entrevista 
na integra acesse agora 
o Gazetaplay no Youtu-
be. DA REDAÇÃO

Devido a continuidade 
da pandemia do corona-
virus e a expansão da con-
taminação pela variante 
ômicron as prefeituras 
municipais goianas, como 
medida de prevenção, pre-
tendem não promover o 
carnaval esse ano. Muitas 
delas já decidiram sobre 
o assunto. Os prefeitos 
mostram-se preocupados 
quanto a um possível agra-
vamento da situação de 
saúde e orientam as popu-
lações de seus municípios 
para que sigam todas as 
recomendações quanto a 
prevenção ao vírus.

A Associação Goiana de 
Municípios (AGM) promo-
veu uma pesquisa junto 
as prefeituras de cidades 
que normalmente promo-
vem o carnaval. Dentre 
elas Caldas Novas, Aruanã, 
Porangatu, Jaraguá, Cida-
de de Goiás, Pirenópolis, 
Goianésia e Minaçu. As 
administrações dessas lo-
calidades já decidiram que 
não promoverão eventos 
públicos carnavalescos.

Na Cidade de Goiás ha-
verá a permissão de reali-
zação de bailes e segundo 

o Secretário de Turismo e 
Desenvolvimento Econô-
mico, Rodrigo Borges San-
tana, a prefeitura vai exigir, 
com rigor, o cumprimento 
de todas as normas já defi-
nidas para a permissão de 
aglomerações, incluindo 
a exigência do passaporte 
de vacina. Entretanto, re-
comenda a não promoção 
do evento.

Em Pirenópolis o prefei-
to Nivaldo Melo informou 
que já está decidido que a 
prefeitura não promove-
rá oficialmente o carnaval. 
Quanto a autorização para 
a realização de eventos 
através da iniciativa priva-
da a decisão só será tomada 
nessa semana após uma 
reunião com o comitê mu-
nicipal de saúde que trata 
das questões relacionadas 
a covid. Em Caldas Novas 
a decisão também é seme-
lhante e a prefeitura aguar-
da orientações do comitê 
local. Mas já decidiu que o 
poder público não promo-
verá carnaval.

O prefeito de Mina-
çu, Carlos Alberto Leréia, 
afirma que “não podemos 
correr riscos já que espe-

cialistas alertam quanto a 
possibilidade de um au-
mento de contaminação 
pela nova variante da co-
vid, inclusive, podendo ge-
rar novas variantes. Temos 
que nos precaver”.

Em Jaraguá a prefeitu-
ra municipal baixou um 
novo decreto, que entrou 
em vigor nessa terça-feira 
(11), suspendendo as fes-
tas de carnaval na cidade. 
Além disso restringe em 
50% a lotação em comér-
cios e em eventos sociais 
como casamentos e tem-
plos religiosos.

O presidente da Asso-
ciação Goiana de Municí-
pios (AGM), Carlos Alberto 
(Carlão da Fox), elogiou a 
atitude dos prefeitos clas-
sificando-a como sensata. 
Lembra que desde o início 
da pandemia os prefeitos 
goianos têm se dedicado 
para combatê-la, seguindo 
todas as decisões e orien-
tações das autoridades da 
saúde. Disse ainda que to-
dos devem continuar ado-
tando as medidas neces-
sárias de prevenção para 
evitar um agravamento da 
situação. LIBORIO SANTOS

O presidente Jair Bolso-
naro publicou no Diário Ofi-
cial da União desta sexta-fei-
ra (07),  veto ao projeto de lei  
do chamado Relp (Progra-
ma de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacio-
nal). O setor acumula dívida 
de R$ 50 bilhões.

Um novo REFIS - pro-
grama de refinanciamen-
to de dívidas seria criado e 
previa o parcelamento em 
até 15 anos das dívidas das 
micro e pequenas empresas 
com a União, inclusive de 
microempreendedores in-
dividuais. O setor acumula 
dívida de R$ 50 bilhões.

A justificativa da decisão 
de Bolsonaro em vetar o Re-
fis seria “por inconstitucio-
nalidade e contrariedade ao 
interesse público”, visto que, 
ao instituir o benefício fiscal, 
a proposição levaria a uma 
renúncia de receita sem a 
previsão de compensação. 
O veto foi recomendado 
pelo Ministério da Econo-
mia e Advocacia-Geral da 
União (AGU).

Conforme relembra 
o presidente do SESCON-
-Goiás, contador e advoga-
do Edson Cândido Pinto, o 
Congresso Nacional apro-
vou, em dezembro de 2020, 
o projeto de Lei que previa 
um novo Refis para o seg-
mento. “Na época, o texto 
informava que todas as 
empresas que tiveram que-
da na arrecadação no ano 
passado, em comparação 
com o ano anterior, seriam 
beneficiadas, juntamente 
com as demais que foram 

afetadas não só pela pande-
mia”, comenta.

O projeto previa o corte 
de 90% dos juros e de 100% 
dos encargos. Ainda permitia 
o pagamento do restante da 
dívida em até 180 meses. Ou-
tro aspecto muito importante 
de se analisar, é que as em-
presas optantes pelo Simples 
Nacional,  que estão em dívi-
da com os tributos, serão de-
senquadradas do SIMPLES 
a partir de janeiro de 2022, 
podendo até dobrar o valor 
da carga tributária se perder 
esse enquadramento.

Agora, após o veto, as 
microempresas e os MEIs 
precisam se articular, princi-
palmente junto às entidades 
classistas para pressiona-

rem os parlamentares (De-
putados Federais e Senado-
res), para a derrubada do 
veto presidencial.

“Estamos num momen-
to propício para isso (der-
rubada), é ano eleitoral e a 
maioria dos parlamentares 
serão candidatos à reelei-
ção. Essa Lei beneficiaria 
98% dos empreendimentos 
brasileiros, que são as micro 
e pequenas empresas e os 
MEIs. Além disso, esse con-
junto gera cerca de 70% dos 
empregos formais do Brasil. 
É uma força gigantesca, e, 
se bem articulada, capaz de 
cobrar dos parlamentares a 
derrubada do veto”, destaca 
o presidente do SESCON-
-Goiás. JOHNY CÂNDIDO

O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis de Goiás (Sescon-GO), Edson Cândido Pinto
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Aparecida intensifica testagem em massa 
para covid-19 neste fim de semana
Desde abril de 2020, 
Aparecida adotou 
a testagem em 
massa para detecção 
da covid-19 com 
o RT-PCR

POLLIANA MARTINS   - As sete 
UBS’s que já ofertam o 
exame RT-PCR de segun-
da a sexta vão funcionar 
neste sába-do, 15. Serão 
1.750 vagas disponíveis 
para agendamento neste 
fim de semana. Além dis-
so, nesta sexta, 14, e sába-
do, 15, a Prefeitura realiza-
rá testagens e vacinação 
na Escola Ari Caetano.

Desde abril de 2020, 
Aparecida adotou a tes-
tagem em massa para de-
tecção da covid-19 com 
o RT-PCR, teste conside-
rado internacionalmente 
como o padrão ouro para 
esse diagnóstico. A estra-
tégia é um dos pilares do 
enfrentamento à pande-
mia no município e segue 
a orienta-ção da Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS) de “testar, moni-
torar e cuidar”. Agora, a 
Secre-taria de Saúde de 
Aparecida (SMS) amplia 
a testagem neste fim de 
semana para suprir a de-
-manda crescente devido 
à recente explosão de ca-
sos suspeitos de covid-19 
no País e no mundo.

Todas as sete Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS’s) que já oferecem 
a testagem de segunda 
à sexta-feira, mediante 
agendamento, vão ofer-
tar o exame neste sá-
bado, 15, das 8h às 16h. 
Serão 1.750 vagas a mais 
disponibilizadas no apli-
cativo Saúde Aparecida 
nesta semana à po-pu-
lação com sintomas da 
covid-19 ou que teve 
contato com caso con-
firmado. Além disso, o 
posto do Centro de Es-
pecialidades, no Jardim 
Boa Esperança, voltou 
a funcionar no formato 
drive-thru, propiciando 
mais conforto e seguran-
ça aos moradores.

“Aparecida é cam-
peã de testagem no Es-
tado com RT-PCT para 
diagnóstico da covid-19. 
Nossa média semanal 
de exames é superior a 
7 mil, número atingido 
em outras épocas e que 
agora voltou com o cres-
cimento da demanda 
desde o fim de dezem-
bro. Por isso, ampliamos 
ainda mais a capacidade 
de testagem retoman-
do nesta quarta-feira, 
12 de janeiro, o drive do 
Cen-tro de Especialida-

des, porque a testagem 
lá estava sendo feita em 
uma sala da unidade. 
Também vamos abrir as 
7 UBS’s que já fazem a 
testagem durante a se-
mana para realizá-la 
também neste sábado. 
Dependendo do cenário 
na próxima semana, po-
deremos repetir a inicia-
tiva”, informa o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Ao todo, o municí-
pio tem nove postos de 
testagem instalados em 
sete UBS’s e nos drives 
do Centro de Especiali-
dades e do Hospital Ga-
ravelo. Todos funcionam 
de segunda à sexta-feira. 
As Unidades Básicas que 
realizam testagem são: 
Garavelo Park, Indepen-
dência Mansões, Expan-
sul, Jardim Tiradentes, 
Buriti Sereno, Pontal Sul 
e Chácara São Pedro.

O teste é feito me-
diante agendamento 
prévio pelo aplicati-
vo Saúde Aparecida e 
0800-646-15-90 ou en-
caminhamento médi-
co. Neste último caso, o 
paciente precisa passar 
antes por uma consul-
ta em qualquer unidade 
da rede, seja da Atenção 
Primária ou da Urgên-
cia, e ser avaliado pelo 
médico. Nos drives, bem 
como nas sete UBS’s, a 

testagem é feita das 8h às 
16h. Nas UPA’s 24h e hos-
pitais, o teste é feito em 
pacientes internados.

Segundo o secretário 
de Saúde, Alessandro 
Magalhães, em dezem-
bro de 2021 foram reali-
za-dos 10.847 testes na 
cidade com 828 positivos 
para a infecção, o que 
corresponde a 7,63% de 
positividade: “Naquele 
mês, a média diária de 
testes era de 400, mas a 
partir do dia 27 houve 
um aumento expressivo 
da demanda com mais 
de 800 testagens diárias. 
O pico foi atingido no dia 
30, com 1.359 RT-PCR’s 
realizados em 24h. Agora, 
em janeiro de 2022, a mé-
dia desses testes está em 
mais de mil por dia, ten-
do atingido o pico com 
1.518 no dia 5. Até o últi-
mo 6 de janeiro, a Secre-
taria contabilizou 4.154 
RT-PCR’s feitos no mês 
com 915 positivos para 
a covid-19, indicando 
22,03% de positividade”.

“A testagem em mas-
sa é como um Raio X 
da pandemia, especial-
mente agora com a alta 
transmissibilidade da 
variante ômicron. Com 
os testes, obtemos da-
dos valiosos sobre os 
ca-sos positivos e dessa 
forma a equipe de Te-

lemedicina monitora e 
acompanha quem está 
infectado com exames 
laboratoriais a cada 48h, 
tomografia computado-
rizada e oxímetros que 
são emprestados para os 
pacientes levarem para 
casa. Quem precisar, deve 
se testar o quanto antes”, 
afirma Alessandro.

O superintenden-
te de Atenção à Saú-
de, Gustavo Assunção, 
acentua que a testagem 
em massa é importante 
para monitorar o avanço 
da doença na cidade e, 
principalmente, isolar e 
tratar os pacientes con-
taminados: “Aparecida 
sempre fez a testagem 
ampla, iniciativa fun-
-damental para identi-
ficar infectados, evitar 
agravamento de casos e 
conter a circulação vi-
ral. Já fizemos, até esta 
terça-feira, 11 de janei-
ro, 423.080 testes numa 
cidade que tem 601 mil 
habitantes (IBGE) e con-
tinuaremos ampliando 
isso até quando puder-
mos para continuar di-
-agnosticando, isolando, 
rastreando, sequencian-
do genomicamente as 
amostras positivas e mo-
nitorando as pessoas para 
proteger a população”.

Além dos locais de 
rotina, nesta sexta-feira, 

14, das 8h às 17h, e no 
sábado, 15, das 08h às 
12h, haverá testagem e 
vacinação na Escola Mu-
nicipal Ari Caetano, no 
bairro Cidade Vera Cruz, 
bem como testes rápi-
dos para infecções sexu-
almente transmissíveis 
(IST’s). Lá seriam realiza-
dos os atendimentos da 
26ª edição do mutirão 
Prefeitura em Ação, que 
estão tempo-rariamen-
te suspensos para evitar 
aglomerações devido ao 
aumento dos casos de 
Covid-19 e síndromes 
gripais em todo o País.

Gustavo Assunção 
ressalta que “o alerta 
continua, as pessoas de-
vem completar seus es-
que-mas vacinais, evitar 
aglomerações, usar as 
máscaras corretamente 
tapando o nariz e a boca, 
higienizar as mãos, ven-
tilar os ambientes e 
buscar a testagem em 
caso de sintomas ou se 
tiver tido contato alguém 
diagnosticado com a co-
vid-19. Neste caso, deve-
-se fazer o agen-damento 
do teste pelo aplicativo 
Saúde Aparecida”.

O acesso à platafor-
ma pode ser feito pelo 
site da Prefeitura de 
Aparecida (apareci-da.
go.gov.br). Além disso, o 
agendamento pode ser 

feito pelo telefone 0800-
646-1590. “Se você está 
há mais de 3 dias com 
sintomas gripais leves 
que se pareçam com os 
de covid-19, procure re-
alizar a testagem. Mas, 
se estiver com sintomas 
mais graves, como febre 
alta e falta de ar, vá até 
uma unidade de saúde”.

A superintendente 
de Vigilância em Saúde, 
Daniela Ribeiro, informa 
que os resultados ficam 
prontos em até 48 ho-
ras e as pessoas testadas 
recebem um protocolo 
para verificar o laudo 
do exame no site do la-
boratório. “Além disso, 
quem testa positivo para 
a Covid-19 é orienta-do 
e monitorado pela equi-
pe da Telemedicina da 
SMS”, acrescenta ela.

Aparecida realiza as 
testagens com o exame 
tipo RT-PCR, conside-
rado pelos especialis-
tas como “padrão ouro 
e de referência” para 
esse tipo de diagnós-
tico no mercado atual 
e que detecta o RNA 
do novo coronavírus 
com técnicas de biolo-
gia molecular. No teste 
são coleta-das amos-
tras através de swabs 
(cotonetes longos) de 
nasofaringe (nariz) e 
orofaringe (garganta).

Enio Medeiros



Classificados

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal4

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO

DIRETOR PRESIDENTE
Adão dos Reis Gonçalves
adao@gazetadoestado.com.br

COMERCIAL
Tel: (62) 3249-8883 
comercial@gazetadoestado.com.br

PUBLICAÇÃO LEGAL
Tel: (62) 3249-8883 
editais@gazetadoestado.com.br

REDAÇÃO 
redacao@gazetadoestado.com.br

DISTRIBUIÇÃO
go@gazetadoestado.com.br
df@gazetadoestado.com.br

DIREÇÃO GRÁFICA
Érika Sandra

DIAGRAMAÇÃO
Gabriela Nunes

DIREÇÃO DE JORNALISMO
Adão Gonçalves
MTB 3719/GO

EDITOR DE REPORTAGEM
Luís Carlos Castro
MTB 3697/GO 
luisgazetadoestadogo@gmail.com

Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Gazeta Multiplataforma LTDA
CNPJ: 17.766.906/0001-14

Social/Geral

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

4

FIQUE ATENTO
Procon Tocantins encontra variação de até 
341,80% nos preços dos materiais escolares

O Procon Tocantins re-
alizou, na segunda e terça-
-feira, 10 e 11, a tradicional 
pesquisa de preços dos ma-
teriais escolares, em Palmas. 
O levantamento apontou 
variação de 341,80% nos va-
lores cobrados pelo mesmo 
item. Ao todo foram pesqui-
sados 86 produtos em 5 es-
tabelecimentos comerciais.

Entre os produtos pes-
quisados estão canetas hi-
drográficas, apontadores, 
borrachas, cadernos, colas 
em bastão e líquida, giz de 
cera, lápis preto e lapiseiras, 
marca texto, massas de mo-
delar, réguas, tesouras, cor-
retivos, papel, pincel e tinta.

O item que atingiu 
maior variação de preços 
foi o giz de cera – estojo 
com seis cores da marca 
Acrilex, com variação de 
341,80%, vendido entre R$ 

1,89 e R$ 8,35. Em segundo 
lugar, o lápis preto plástico 
nº 02 da marca BRW, com 
variação de 300,00%, co-
mercializado entre R$ 0,25 
e R$ 1,00. O terceiro lugar 
ficou com o marca texto 
frixon apagável da mar-
ca Pilot, com variação de 
152,73%, comercializada 
entre R$ 5,50 e R$ 13,90.

CUIDADOS
Antes da compra, verifi-

que quais os produtos da lista 
que você já possui em casa, 
que estejam em bom estado 
e que possam ser reutiliza-
dos. A compra em conjunto 
pode facilitar as negociações;

Evite comprar materiais 
com personagens, logoti-
pos e acessórios licencia-
dos, porque geralmente os 
preços são mais elevados;

Outra dica é promover e 

participar da troca de livros 
didáticos entre alunos que 
cursam séries diferentes;

De acordo com a Ge-
rência de Fiscalização do 
Procon Tocantins, desde 
fevereiro de 2015, alguns 
produtos como apontado-
res, borrachas, canetas hi-
drográficas e esferográficas, 
dentre outros, só podem 
ser comercializados com o 
selo do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).

Vale lembrar aos pais 
que na lista de material 
escolar, as instituições 
de ensino não podem 
exigir a aquisição de ma-
terial de uso coletivo, 
conforme determinação 
da lei 12.886/2013.

KALITON MOTA/
GOVERNO DO TOCANTINS

Dois tempos
1. A Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Senac, 

está inscrevendo mulheres para o Projeto Linha, Agulha 
e Vida, que oferece gratuitamente o curso de moda. De 
acordo com a Secretaria Municipal de Políticas para as 
Mulheres (SMPM), Podem se inscrever mulheres a partir 
de 16 anos de idade que atuem direta ou indiretamente 
com modelagem e costura ou que tenham interesse em 
trabalhar com moda ou áreas correlatas e se encontrem 
em situação de vulnerabilidade social.

2. Serão 10 turmas de 20 mulheres cada, totalizando 
200 mulheres capacitadas ao final do ano. As inscrições 
são realizadas na Secretaria Municipal de Políticas para 
as Mulheres, localizada na Rua 74, nº 423, Setor Central, 
de forma presencial das 8h às 17h. É necessário que a 
interessada esteja munida do seu RG, CPF, comprovante 
de endereço e comprovante de escolaridade. Na conclu-
são do curso, as participantes estarão aptas,FÉRIAS  a 
exercer a função de costureira, buscando promover uma 
melhor atuação no mercado de trabalho.

Goiânia Beer Festival
A Arena Copacabana Beach receberá a 2ª etapa do 

“Goiânia Beer Festival”, ofertando mais de 40 rótulos de 
cerveja nacionais e internacionais, somados aos shows 
ao vivo com Danny Queiroz (14), Louzada Jam Trio (15) e 
Jaqueline Leal (16), sempre das 12h às 22h, com chopei-
ras, stands e as principais marcas de bebidas, espaço ao 
ar livre e coberto, decoração temática, área kids e gastro-
nômica. Os Dj´s Maxmiller e Gabriel Music completam 
as atrações musicais todos os dias do evento.  

Vitrine

Divulgação   

n APROVEITANDO AS 
FÉRIAS - A empresária 
Marísia Lorenzo curtiu 
dias de descanso 
nas águas quentes 
de Caldas Novas, em 
seguida afivelou as 
malas e rumou para 
Gramado (RS), onde 
aproveitou as maravilhas 
oferecidas pela cidade 
durante o Natal Luz

GOIÂNIA BEER FESTIVAL 
Os empresários e produtores de eventos, Santiago 
Póvoa, Cícera Leandra e Rafael Carvalho pilotam a 2ª 
etapa do Goiânia Beer Festival, que tem entrada franca 
e fica em frente ao Goiânia Shopping

Divulgação

n VOCÊ SABIA? ? 
O chocolate escuro 
pode ser utilizado para 
máscaras faciais.
n 50 ANOS DISNEY - 
Neste mês de janeiro, 
os 50 anos do Walt 
Disney World serão 
comemorados no 
McLanche Feliz, que 
traz 50 brinquedos 
com os personagens 
do universo Disney, 
como Mickey e seus 
amigos, e personagens 
de clássicos como 
Rei Leão, Procurando 
o Nemo, Frozen, Os 
Incríveis, Star Wars, 
entre outros.
n SHOWS NA 
AZZURE - Neste fim 
de semana, a Azzure 
oferece uma agenda 
pra lá de especial, 
com grandes nomes 
da música sertaneja. 
Sobem ao palco, na 
sexta-feira (14), João 
Neto & Frederico, 
Igor & Walace, Rafael 
Ramalho e André 
Melo. Enquanto que 
no sábado  (15), 
as atrações no 
palco são do cantor 
Jefferson Moraes, 
Low e André Melo.

DUPLA  
ATRAÇÃO 
Nesta sexta-
feira (14), quem 
comanda 
o som do 
Lowbrow 
Lab Arte & 
Boteco, é o 
cantor Arthu, 
ex-participante 
do The Voice 
Brasil, que 
fará um show 
no formato 
voz e violão, 
e também a 
banda Groove 
Quintal. Eles se 
apresentarão 
a partir das 21 horas no boteco de quintal, com um 
repertório recheado de rock, reggae, R&B e pop.

Divulgação

É ELA, A PFIZER

Tocantins recebe as primeiras doses de 
vacinas contra a covid-19 para imunização 
de crianças nesta sexta-feira, 14

Neste primeiro lote, o Tocantins receberá 10,7 mil doses

LAIANY ALVES/GOVERNO DO 
TOCANTINS - As primeiras 
doses pediátricas de vaci-
nas contra Covid-19, para 
imunização de crianças de 
5 a 11 anos, chegarão ao 
Tocantins na manhã des-
ta sexta-feira, 14. O avião 
com as doses aterrizou no 
Brasil nesta quinta-feira, 
13. O lote de 1,2 milhão de 
doses da Pfizer (Comirna-
ty) será distribuído para 
Estados e Distrito Federal, 
de forma proporcional ao 
número de crianças em 
cada unidade da Federa-
ção e, neste caso, o Tocan-
tins receberá neste primei-
ro lote, 10,7 mil doses.

A imunização desse 
público deve começar pelo 
grupo prioritário, como 
crianças com comorbi-
dades e deficiências per-
manentes, além de faixas 
etárias decrescentes.  A 
Superintendência de Vigi-
lância em Saúde/Gerência 
de Imunização inicia nesta 
sexta-feira, 14, uma série de 
capacitações sobre as práti-
cas de vacinação, incluindo 
a nova fase de imunização 
contra a covid-19 em crian-
ças de 5 a 11 anos.

A primeira reunião será 

realizada nesta sexta-feira, 
14, às 9 horas, via plata-
forma Zoom, com o tema 
Boas Práticas de Vacina-
ção. Já na quarta-feira, 19, 
serão feitas duas capaci-
tações, uma pela manhã 
com técnicos das salas de 
vacina da região de saúde 
Macro Norte; e no período 
da tarde, as equipes de re-
gião de saúde Macro Sul.

A gerente de Imuniza-
ção da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-TO), Diandra 
Rocha, explica que o Minis-
tério da Saúde já está rea-
lizando a distribuição das 
vacinas aos Estados e, ao 
mesmo tempo, está fazen-
do as análises de qualidade 
junto ao Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade 

em Saúde (INCQS). “Por 
esta razão, as doses somen-
te poderão ser usadas após 
aprovação do INCQS. Nossa 
previsão é que o inicio da 
vacinação das crianças, no 
Tocantins, ocorra na próxi-
ma semana”, destaca.

A gerente reforça que o 
Estado do Tocantins pos-
sui estoque - para o pú-
blico adulto - de todos os 
imunizantes disponíveis. 
“Solicitamos que a popu-
lação busque as unidades 
de saúde para se imuni-
zar, uma vez que todos 
os municípios têm doses 
disponíveis. Os casos es-
tão aumentando em todo 
o país, porém, com menor 
gravidade e isso é resultado 
da vacinação”, salienta.

Agência Brasil
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GDF cortou impostos, lançou obras públicas e investiu em capacitação 
profissional para estimular a economia mesmo em pandemia

OPORTUNIDADES

DA REDAÇÃO - Uma série de 
ações foi tomada pelo Go-
verno do Distrito Federal 
para reaquecer a economia 
em 2021. Ao longo do ano, 
foram criados 64 mil postos 
de trabalho, segundo a Pes-
quisa do Emprego e Desem-
prego (PED).

Resultado de interven-
ções como o avanço da va-
cinação contra a covid-19; o 
investimento na construção 
civil com centenas de obras 
públicas; o lançamento de 
programas de capacitação 
e de auxílios financeiros; e, 
o adiamento de impostos 
para o setor empresarial.

“Todas as medidas de 
apoio ao setor produti-
vo foram fruto de muito 
diálogo e muitos estudos 
para que pudéssemos 
propor ações possíveis e 
que realmente pudessem 
ajudar os cidadãos e as 
empresas no contexto da 
pandemia da covid-19”, 
afirma o secretário de 
Economia, Itamar Feitosa.

“Desde o primeiro dia de 
governo, nos preocupamos 
em criar um ambiente mais 
justo e seguro, além de ga-
rantir a qualidade do gasto 
público, os pagamentos dos 
salários e dos fornecedores e 
a geração de emprego e ren-
da”, acrescenta o secretário.

Com o aumento do nível 
ocupacional nos últimos 12 
meses, houve diminuição 
no número de desempre-
gados. Em novembro, a taxa 
caiu de 17,8% para 16,1%, 
ainda de acordo com os es-
tudos da PED. “Acreditamos 
que a vacinação é uma das 
principais responsáveis pelo 
crescimento do número de 

empregados, posto, que 
proporcionou a retomada 
de boa parte do setor de ser-
viços, principal segmento 
da economia do DF”, co-
mentou o presidente da Co-
deplan, Jean Lima, durante 
apresentação da pesquisa 
em novembro de 2021.

IMPACTOS 
DA PANDEMIA

Uma das grandes medi-
das para reduzir os efeitos 
da covid-19 foi o programa 
Pró-Economia. Lançada em 
maio, a Etapa 1 apresentou 
20 medidas com o objetivo 
de fomentar a economia lo-
cal, com injeção de R$ 1,2 bi-
lhão nos cofres públicos. Até 
novembro, 18 ações haviam 
sido implementadas. As de-
mais se estendem para 2022.

Entre as medidas estão 
o diferimento do ISS, IPTU 
e IPVA para 37 mil empre-
sas dos setores empresariais 
como eventos, salões de be-
leza e de casa de festas; re-
dução da base de cálculo do 
ICMS do café com inclusão 
na cesta básica, benefician-
do mais de 12 mil empresas 

dos setores de cultivo de 
café e do comércio atacadis-
ta; auxílio emergencial para 
proprietários de veículos do 
setor de transporte de turis-
mo; redução de multas por 
descumprimento de obriga-
ções tributárias de ICMS e 
ISS; ampliação do Programa 
Prato Cheio para 35 mil be-
neficiários; e pagamento de 
pecúnia a policiais civis.

A Etapa 2 do Pró-Econo-
mia foi anunciada em no-
vembro com mais 34 medi-
das que ampliam as ações do 
GDF para minimizar os im-
pactos da pandemia. As me-
didas tratam principalmente 
do programa de incentivo 
à regularização de débitos 
(Refis 2021), além de incluir 
redução e isenção de impos-
tos e convênios de ICMS para 
setores como saúde, constru-
ção civil e rede hoteleira.

As duas etapas do Pró-
-Economia, os Refis I e II e 
as operações de crédito em 
andamento resultarão na 
arrecadação de R$ 9 bilhões 
para os cofres públicos.

COM INF.DE ADRIANA IZEL, 
DA AGÊNCIA BRASÍLIA

Lelê Junqueira, famoso 
na noite goianiense, foi criador 
da Festa da Fantasia

Criador da tradicional 
Festa da Fantasia, o em-
presário Alessandro Nas-
cimento Junqueira, de 50 
anos, conhecido como Lelê 
Junqueira foi encontrado 
morto em seu apartamento 
na noite desta terça-feira 
(11), em Goiânia.

Lelê era famoso na noite 
goianiense, tendo também 
estado à frente de casas no-
turnas na capital. Segundo 
médico da família,  Alessan-
dro Junqueira faleceu em 
decorrência de um trombo-
embolismo pulmonar.

Alessandro deixa dois fi-
lhos. O velório e enterro foi no 
Cemitério Parque Memorial.

Em 2021, mais de 64 mil 
empregos criados no DF 

Tony Oliveira/Agência Brasília

Ao longo do ano, foram criados 64 mil postos de trabalho, 
segundo a Pesquisa do Emprego e Desemprego (PED)

POSSE SOLENE
Rafael Lara assumiu presidência da OAB-
GO prometendo um olhar especial para o 
mercado de trabalho da advocacia

DA REDAÇÃO - A nova dire-
toria da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seção 
Goiás, liderada pelo ad-
vogado Rafael Lara Mar-
tins, e da Caixa de Assis-
tência dos Advogados de 
Goiás (Casag), presidida 
por Jacó Coelho, conse-
lheiros seccionais e fe-
derais da OAB-GO foram 
empossados em soleni-
dade no Centro de Espor-
tes e Lazer da OAB/Casag, 
em Aparecida de Goiânia. 
Houve transmissão ao 
vivo do evento pelo canal 
do YouTube da Seccional. 

A diretoria da OAB-GO 
é composta além de Rafael 
Lara, por Thales José Jay-
me, vice-presidente; Talita 
Hayasaki, secretária-geral; 
Fernanda Terra, secretá-
ria-geral adjunta; Eduardo 
Cardoso Jr, tesoureiro. A 
Casag, por sua vez, além 
de Jacó Coelho,terá Néli 
Cárita Máximo Figuerêdo 
(vice-presidente); Daniella 
Granjeiro Kafuri, secretá-
ria-geral; Rodrigo Guedes, 
diretor-tesoureiro; e de-
mais diretores adjuntos: 
Rayenne Cristina Vieira e 
Silva, Elisama Borges Ro-
drigues, Cláudio Mariano 

Peixoto Dias e João Carlos 
Tomás dos Santos e Harol-
do Ferraz Araújo.

São seis os novos con-
selheiros federais: Lúcio 
Flávio Siqueira de Paiva,  
David Soares da Costa 
Júnior, Ariana Garcia do 
Nascimento Teles, Roberto 
Serra da Silva Maia, Layla 
Milena Oliveira Gomes e 
Arlete Mesquita. No Con-
selho Seccional são 44 titu-
lares e 44 suplentes.

DESAFIOS
Em recente entrevista 

ao Rota Jurídica, Rafael 
Lara Martins disse que 
assume a presidência da 
OAB-GO com olhar es-
pecial para o mercado de 
trabalho da advocacia. Ele 
citou que para isso, “de-
senvolvemos vários pro-
jetos que podem ajudar 
advogados e advogadas, 
como planejamento de 
carreira, a incubadora de 
novos escritórios e as cus-
tas judiciais”.

Segundo Rafael Lara, 
questões envolvendo 
prerrogativas, anuidade 
e aproximação da OAB 
com a sociedade tam-
bém serão tratadas com 

prioridade. Ele apontou, 
ainda, questões voltadas 
para a inclusão e plura-
lidade e afirma que, na 
gestão, toda a advocacia 
de Goiás terá vez e voz.

QUEBRA DE 
PARADIGMA

Rafael Lara afirmou 
que desde a faculdade 
sonhava em ser presi-
dente da OAB, mas com 
pouca esperança. “Eu 
sempre via a OAB como 
um lugar de famílias 
tradicionais, de pessoas 
que nasceram com um 
berço na advocacia ou 
na política. Sempre foi 
assim. Chegar à presi-
dência da Ordem de 
onde vim é muito mais 
que a realização de um 
sonho, é uma quebra 
de paradigma. E isso 
aumenta muito minha 
responsabilidade em ser 
um presidente de todos, 
especialmente daqueles 
que, como eu, vieram de 
‘lugar nenhum’. Passei 
por todas as dores de 
quem começa do nada 
e quero estar de forma 
muito especial ao lado 
dessas pessoas.”

Divulgação

Rafael Lara Martins promete um olhar especial para o mercado de trabalho da advocacia
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Classificados

COMUNICADO DE CESSÃO DE CRÉDITOS ORIUNDO DOS
CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITOS SEM COOBRIGAÇÃO E

OUTRAS AVENÇAS CELEBRADOS EM 01/12/2017e 14/11/2018
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PASCHOALOTTO 
SERVIÇOS FINANCEIROS S/A, com sede na cidade de Bauru, SP., na rua 
Professor Durval Guedes de Azevedo, 2-144, Jardim Infante Dom Henrique, inscrita 
no CNPJ/MF sob n.º 05.500.934/0001-06, firmou os Instrumentos Particulares de 
Cessão de Créditos sem Coobrigação e Outras Avenças com a SOROCRED 
CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em 01/12/2017e 
14/11/2018. A Sorocred, na qualidade de cedente cedeu todos e quaisquer direitos 
oriundos dos Contratos, inclusive, mas sem limitação, direito ao recebimento de todo 
e qualquer valor devidos no âmbito dos Contrato e direito de garantias, em caráter 
irrevogável e irretratável, à Paschoalotto. Diante disse, informamos que, a partir da 
data da presente notificação todas e quaisquer instruções de pagamento 
relacionadas aos Contratos serão realizadas, única e exclusivamente, pela 
Paschoalotto ou por prepostos agindo em nome da Paschoalotto. A presente 
instrução é conferida em caráter irrevogável e irretratável não podendo, sob 
nenhuma forma, ser aditada, alterada ou, de qualquer forma modificada, sem o prévio 
e expresso consentimento, por escrito, da Paschoalotto. Nos termos do Art. 308 do 
Código Civil, ressaltamos que eventuais pagamentos realizados em desacordo como 
aqui estabelecido serão ineficazes para todos os fins de Direito. K-13e14/01

PUBLICIDADE LEGAL
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ASSINADO ELETRONICAMENTE
POR CERTIFICAÇÃO DIGITAL
CONFORME LEI 13.818/2019

VERIFICAÇÃO
ACESSE: VERIFICADOR.ITI.GOV.BR

MS Administração e Participações Ltda, CNPJ. n.°
30.510.007/0001-14 torna p blico que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de guas Lindas
de Goiás/GO, a Licença Prévia, com validade até
06/01/2026 para loteamento na Fazenda Camargo - Gleba
denominada “Remanescente da Gleba Vila Cristã” em
guas Lindas de Goiás/GO.

MS Administração e Participações Ltda, CNPJ. n.°
30.510.007/0001-14 torna p blico que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de guas Lindas
de Goiás/GO, a Licença Prévia, com validade até
06/01/2026 para loteamento na Fazenda Camargo - Gleba
denominada “3/4” em guas Lindas de Goiás/GO.

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2022

A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO o
aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 001/2022, tipo:
Menor preço. Objeto: Constitui objeto da presente licitação a escolha
da(s) melhor(es) proposta(s) para registro de preços para aquisição de
gêneros alimentícios para utilização na merenda escolar dos Centros
Municipais de Educação Infantis, Escolas Municipais e Conveniadas do
Município  de  Goiás,  em  atendimento  ao  Programa  Nacional  de
Alimentação Escolar (PNAE), consoante às condições estabelecidas no
termo de  referência  (anexo  III).  Data  de  abertura:  27/01/2022,  às
0 9 h 0 0 m i n .  O  e d i t a l  e s t a r á  d i s p o n í v e l  n o  s i t e
http://www.prefeituradegoias.go.gov.br. Mais informações poderão ser
obtidas  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Goiás,  na  Praça  da
Bandeira, nº 01, Centro, Goiás-GO, fone: (62) 3371-7726, no horário
das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. Município
de Goiás,  13 de janeiro de 2022.  ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA
CARVALHO SANTOS. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2022

A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO o
aviso de licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 002/2022, tipo:
Menor preço. Objeto: Constitui objeto da presente licitação a escolha
da(s)  melhor(es)  proposta(s)  para  a  contratação  de  empresa  para
prestação de serviços de transporte,  para o exercício de 2022,  de
veículo tipo micro ônibus, novo ou seminovo, com no máximo 5 (cinco)
anos  de  uso,  com  capacidade  de,  no  mínimo,  27  (vinte  e  sete)
passageiros, destinados preferencialmente aos usuários da rede SUS, e
acompanhantes  de  pacientes  que  se  fizerem  necessários  para
realização de exames e/ou consultas.  Com cinto de segurança,  ar-
condicionado,  consoante  às  condições  estabelecidas  no  termo  de
referência (anexo III). Data de abertura: 28/01/2022, às 09h00min. O
edital estará disponível no site http://www.prefeituradegoias.go.gov.br.
Mais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal
de Goiás, na Praça da Bandeira, nº 01, Centro, Goiás-GO, fone: (62)
3371-7726, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às
17h00min.  Município  de  Goiás,  13  de  janeiro  de  2022.  ROSANE
GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS. Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO
 

AVISO – Chamada Pública nº. 004/2021
Objeto:  Cadastramento  de  interessados  em  promover  os
estudos necessários para a elaboração do Plano de Manejo
Sustentável  da  Caverna  dos  Ecos,  por  meio  de  Acordo  de
Cooperação  Técnica  firmado  com  a  Secretaria  Municipal  de
Turismo, Esporte e Lazer (SETEL).
Prazo para cadastro: até às 16:00 h do dia 09 de dezembro de 2021.
O  Edital  e  maiores  informações poderão ser  obtidas  na Secretaria
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SETEL), na Rua 03 Quadra 07,
Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339 1120.

Cocalzinho de Goiás, 26 de novembro de 2021.
ALESSANDRO GONÇALVES DOS REIS

Secretário Municipal

TO ADADEPREÇOS007/2021
O FUNDO UNICIPAL DE EDUCAÇ O DE IN U AS-GO torna
p blico que RETOMAR , no auditório do Centro de Cultura e
Convenções Nelo Egídio Balestra (Rua 23, Qd. 13, Vila São José,
In umas), no dia 17/01/2022 às 13 30min, a sessão do presente
procedimento licitatório para análise das propostas de preços. Mais
informaçõesna sededaPrefeituraMunicipal das 08 00minàs 11 00min
e das 14 00min às 17 00min, pelos telefones (62) 3511-2121 /
99145-0756, no site .in umas.go.gov.br no campo licitação ou pelo
e-mail licitacao in umas.go.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Goiás - Comarca de Alexânia

REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS,CIVIL DAS
P PESSOAS JURÍDICAS E CIVILDASPESSOASNATURAISEDEINTERDIÇÕESETUTELAS

Kênia Garcia Bento Torquato - Oficial Interina
Rua 17, Qd 48, Lt 13 Sl 01, Centro - Alexânia/GO - Fone: (62) 3336-3138 / 3336-5158

e-mail: atendimento@cartorioalexania.com.br

Edital
Incorporação Imobiliária – Condomínio Jardim Bougainville

A Oficial Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Alexânia-GO, nos termos do Art. 19, da
Lei Federal 6.766/79, bem como Art. 32, §3°, da Lei Federal 4.591/64 e Lei Municipal 18.B/2016,
da Comarca de Alexânia-GO, publica: Jardim Bouganville 120 Venda de Imóveis Ltda, inscrita
no CNPJ nº 37.606.646/0001-27, com sede e domicilio fiscal na CNB 11, Lote 09, Sala 501, parte,
e neste ato, representada por seu Titular/administrador ARLINDO SILVANO GONÇALVES
CRUZEIRO, brasileiro, empresário, portador da CNH n° 00799373881 DETRAN-GO e do CPF n°
693.137.096-00, residente e domiciliado à Quadra QNE 3, CASA 14, Taguatinga-DF, requereu ao
Registro de Imóveis desta Circunscrição de Alexânia-GO o registro da Incorporação
Imobiliária visando o compromisso e a efetivação de frações ideais do terreno objetivando a
vinculação de tais frações a unidades autônomas em edificações a serem construídas ou em
construção sob o regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais
transações (art.29 da Lei Federal 4.591/64), com a futura Instituição do “CONDOMÍNIO JARDIM
BOUGAINVILLE”, composto 48 (quarenta e oito) lotes, exclusivamente residenciais, numerados
em subdivisões das quadras, a saber: Qd. 01, Lotes 01 a 04; Qd.02, Lotes 01 a 19 Qd. 03, Lotes
01 a 06; Qd.04, Lotes 01 a 19, perfazendo o total de área privativa de 49.126,34m², área total de
uso comum de 13.773,66m², totalizando o empreendimento em 62.900,00m²,no imóvel
denominado “Fazenda São Bernardo”, neste Município, matriculado sob n° 24.266, deste CRI, nos
termos da Lei 4.591/64 c/c 6.766/79, Lei Municipal n° 18-B/2016 e demais legislações atinentes à
espécie, autorizado pelo DECRETO n° 154 de 13 de outubro de 2021, que dispõe acerca de
Condomínio Urbanístico de Unidades com Gestão Autônomas. O Empreendimento está localizado
na Zona Especial de Interesses Turísticos e Ambientais (ZEITA) do Município de Alexânia-GO. A
documentação encontra-se à disposição e disponibilizada aos interessados na sede do Registro
de Imóveis desta Comarca de Alexânia-GO, na Rua 17, Qd.48, Lote 13, Sala 07, Térreo, Centro.
Alexânia - GO, 02/01/2022. Kênia Garcia Bento Torquato – Oficial Interina.

JC GERVASIO PEÇAS USADAS, CNPJ/CPF n° 11.656.313/0001-19,
torna público que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente -
AMMA de Goiânia a Renovação da Licença Ambiental  de Operação
número  75465108  para  as  seguintes  atividades:  DESMANCHE  DE
VEICULOS AUTOMOTORES – Cómercio a varejo de peças e acessórios
usados para veiculos automotores. Empresa localizada na Rua Canaã,
Número  149,  Quadra  03,  Lote  18,  Vila  Canaã,  Goiânia-GO  CEP:
74.415-510.

ALFA  CENTER  REPINTURA  AUTOMOTIVA  LTDA,  CNPJ/CPF  n°
31.011.462/0001-38, torna público que esta requerendo da Agência Municipal do
Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação 
 para as seguintes atividades : serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de
veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores. Empresa localizada na Rua C 204, Número 79, Quadra 479, Lote 07,
Jardim América, Goiânia – GO, CEP: 74.270 – 210.

ALFA  CENTER  REPINTURA  AUTOMOTIVA  LTDA,  CNPJ/CPF  n°
31.011.462/0001-38, torna público que esta requerendo da Agência Municipal do
Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação 
 para as seguintes atividades : serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de
veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores. Empresa localizada na Rua C 204, Número 79, Quadra 479, Lote 07,
Jardim América, Goiânia – GO, CEP: 74.270 – 210.

Município de Silvânia
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021
O MUNICÍPIO DE SILVÂNIA torna público o Contrato nº 
002/2022 referente ao Processo n° 13583/2021 julgamento tipo 
menor preço por item, cujo objeto se trata da AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, 
tendo como vencedora a Empresa: COVEZI CAMINHOES 
E ONIBUS LTDA, CNPJ nº 35.963.155/0001-08. No valor de 
R$ 463.000,00 (Quatrocentos e sessenta e três mil reais). 
Vigência até 04/01/2023, disponível no site www.silvania.go.gov.
br. Maiores informações no endereço Praça do Rosário, nº 440, 
Centro, SILVÂNIA, CEP: 75.180-000, Fone: (62) 3332-1432.

SILVÂNIA, 14/01/2022.
Helen Mariana dos Santos - Presidente CPL.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Nando pede para ler o 
contrato de venda e Jose-
fina o expulsa de seu es-
critório. Bianca liga para 
o número cadastrado 
no celular de Nat como 
Duca, e Lobão percebe 
que a menina está des-
confiada de sua armação. 
Joaquina ameaça contar 
o plano de Josefina para 

Nando. Pedro faz uma 
confusão e acredita que 
Karina possa estar grávi-
da. Lobão e Nat conseg-
uem fazer com que Gael e 
Bianca flagrem a lutadora 
com Duca em trajes ín-
timos. Gael acredita que 
Duca esteja traindo Bian-
ca com Nat e rompe com 
os dois. 

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Quanto Mais Vida Melhor

resumo de novelas

Lota e Lupita procuram 
por Bernardinho. Olu afir-
ma a Cândida que tomará 
partido em nome de seu 
povo. Vitória descobre que 
foi Quinzinho quem roubou 
seus imóveis. Lota confron-
ta Tonico e descobre que 
Bernardinho está a caminho 
da guerra. Vitória não con-
segue perdoar Quinzinho. 
Guebo afirma a Zayla que 

deseja estar ao lado de 
Justina. Pedro pressiona 
Tonico sobre uma carga de 
armas. Quinzinho se entrega 
para a polícia. Bernardinho 
afirma a Caxias que deseja 
permanecer na guerra. Pi-
lar procura Samuel. Pilar e 
Ana trabalham no hospital 
de campanha. Vitória pen-
sa em vender o cassino, e 
Clemência se desespera. 

Guilherme e Rose dis-
cutem. Neném sugere 
que Tina convide Tigrão e 
os pais para um encontro 
com a família. Rose flagra 
Guilherme com o delega-
do Nunes. Flávia se declara 
para Gabriel. Chicão avisa a 
Neném que o time não quer 
que ele jogue. Guilherme vai 
ao hospital com Rose. O 

time não joga bem e Neném 
fica chateado. Celina se en-
furece quando Guilherme 
diz que voltará a ficar bem 
com Rose. Ingrid conver-
sa com Flávia sobre Muri-
lo. Guilherme se aconselha 
com Daniel. Neném con-
tinua no banco e Paula se 
desespera. Odete reclama 
de Jandira para Prado. 

Prova de Amor
Daniel, Clarice e Nininha 

se divertem na beira da 
praia. Daniel tira fotos de 
Clarice e Nininha. Lopo e 
Murilo enganam os segu-
ranças do hotel para eles 
colocarem o plano em 
prática. Lola beija Gerião. 
Elza e Pestana chegam. 
Pestana está com ciúmes 

de Elza. Diana mostra o 
bebê para Luísa, Fialho 
e Chicão. Lola diz que 
gostou de Elza. Ricardo vai 
mostrar suas habilidades 
na matemática para Felipe 
e Joana. Felipe faz uma 
conta muito fácil para Ri-
cardo. Lopo e Murilo estão 
prontos para a abordagem.

Um Lugar ao Sol
Joy humilha Ravi, que 

culpa Christian/Renato 
por sua separação. Rebe-
ca reclama da indiferença 
de Túlio. Breno fala sobre 
Cecília na terapia. Rebe-
ca não consegue con-
versar com a filha. Joy 
reclama do lugar que está 
com Damón. Ruth busca 
Túlio na Redentor com 
um carro novo. Damón 
pega o dinheiro de Joy. 
Inácia deixa Yasmin 

cuidando de Francisco. 
Túlio intimida Christian/
Renato. Noca prevê para 
Lara que uma pessoa do 
passado dela irá voltar 
para sua vida. Helena 
sugere que Nicole se se-
pare de Paco, se quiser 
emagrecer. Christian/Re-
nato descobre que Ravi 
abandonou Francisco. 
Ravi procura Lara. Noca 
avisa a Ravi que Lara via-
jou para Pouso Feliz. 

Uma jovem saiu 
da igreja gritando:

- Aleluia, aleluia! Ontem eu 
estava nos braços do capeta, hoje 

estou nos braços de Jesus!
O bebum ia passando e gritou:
- E pra amanhã, já tem compromisso?

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

O inverno chegou e 
com as baixas tempera-
turas o corpo pede por 
alimentos mais calóricos. 
Uma boa pedida é um 
caldinho bem quente e 
que ainda ajuda na dieta. 
O Caldo de Cenoura com 
Gengibre, do Mr. Fit, rede 
de alimentação saudável, 
é uma dessas receitas nu-
tritivas, saborosas e que 
aquecem o corpo inteiro 
sem aquele sentimento 
de culpa. O caldo é um 
dos preferidos do públi-
co e o modo de preparo 
segue apenas quatro pas-
sos. Confira a receita: 

INGREDIENTES:
n 15 ml de azeite (1 colher 
de sopa) 
n 10 g de alho (1 colher de 
sopa rasa) 
n 300 g de cenoura picada 
n Ponta de faca de 
gengibre em pó 
n 5 g de sal (meia colher 
sopa rasa) 

n 400 ml de água 
n 150 g de creme de leite light

MODO DE PREPARO:

n Refogue o alho no azeite 
n Adicione o gengibre, as 
cenouras, o creme de leite 
light, a água e o sal 

n Cozinhe por 20 minutos 
com a panela tampada 
n Bata no liquidificador 
até ficar bem cremoso

Confira receita de caldo para espantar o frio e manter a dieta nos dias mais frios

GASTRONOMIA

Pavê de amendoim

INGREDIENTES:
n 2 caixinhas de leite 
condensado Mococa
n 1 xícara (chá) de 
amendoim torrado sem 
pele
n 1 caixa de creme de 
leite Mococa
n 1 envelope de gelatina 
em pó sem sabor
n 1 pacote de biscoito 
Maria
n 6 colheres (sopa) 
de chocolate em pó
n Amendoim torrado 
e triturado para decorar

MODO DE PREPARO:
n Dissolva a gelatina 
conforme as instruções 
da embalagem.
n Adicione o leite 
condensado, amendoim, 
creme de leite e a 
gelatina dissolvida em um 
liquidificador e bata até 
formar uma mistura lisa e 
homogênea.
n Em uma forma de vidro 
ou refratário, intercale 
camadas de creme 
e biscoito polvilhado 
com chocolate em 

pó até acabarem os 
ingredientes. Termine 
com creme!

n Depois disso, leve a 
geladeira por 2 horas.
n Decore com 

amendoim triturado.
n Prontinho! O pavê está 
perfeito para ser servido!
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HORÓSCOPO

Busque encarar a 
verdade como algo 
que liberta e tente 
não alimentar ilu-

sões. A harmonia lunar com 
Mercúrio e Saturno no eixo 
comunicação-amizades pode 
levar ao amadurecimento de 
interesses que fortifica o círculo 
de confiança.

É preciso ser se-
letiva nas com-
panhias, já que 
Júpiter e Netuno 

tensionados na área de amiza-
des sugerem prejuízos. O pen-
samento crítico e o senso de 
responsabilidade podem ficar 
apurados com a Lua harmo-
nizada a Mercúrio e Saturno .

O choque de rea-
lidade tende a lhe 
ajudar em suas 

reflexões. A Lua em seu sig-
no se harmoniza a Mercúrio 
e Saturno na área espiritual, 
podendo sugerir amadure-
cimento em seus projetos. 
Além disso, você se liberta de 
falsas expectativas.

Desilusões po-
dem fazer parte 
do jogo, como 

apontam Júpiter e Netuno ten-
sionados na área espiritual. A 
harmonia lunar com Mercúrio 
e Saturno no circuito de crise 
tende a favorecer a compreen-
são dos problemas, ajudando-
-lhe a lidar com o presente.

Busque escutar 
pessoas experien-
tes e que tenham 

pensamento crítico. Júpiter e Ne-
tuno tensionados podem alertar 
contra o excesso de idealizações. 
Durante este momento astrológi-
co, a interação humana tende a 
pedir reserva emotiva e disponi-
bilidade para fazer acordos.

Procure não 
se desestabili-
zar por dramas 

alheios, conforme alertam Jú-
piter e Netuno tensionados. 
Tente fazer atividades analí-
ticas para exercitar o senso 
crítico, como aponta a Lua 
harmonizada a Mercúrio e Sa-
turno no circuito profissional. 

É importante 
identificar pontos 
de ajuste no co-

tidiano, pois Júpiter e Netuno 
tensionados apontam possíveis 
falhas. Lua, Mercúrio e Saturno 
harmonizados no eixo espiri-
tual-social podem levar ao ama-
durecimento de questões que 
norteiam sua vida.

Busque preservar sua 
individualidade, visto 
que Júpiter e Netuno 

tensionados na área social não 
recomendam se afastar do cír-
culo de confiança. O pensamen-
to tende a se voltar para a vida 
privada, favorecendo não só as 
atividades introspectivas, como 
também a gestão das finanças.

Tente passar confian-
ça e serenidade às 
pessoas próximas, 

devido a Júpiter e Netuno tensio-
nados na área familiar. Eleva-se sua 
capacidade de articulação com 
a Lua harmonizada a Mercúrio e 
Saturno no eixo relacionamentos-
-comunicação, fazendo-lhe esta-
belecer acordos importantes.

Ser criteriosa com 
a informação que 
circula é essencial, 

como alertam Júpiter e Netuno 
tensionados no setor comunica-
tivo. Um forte senso estratégico 
pode lhe guiar na gestão da vida 
cotidiana, contribuindo com o 
aprimoramento de processos e 
recursos durante este ciclo.

Mais prudência nos 
gastos, pois Júpiter 
e Netuno tensiona-
dos podem lhe pre-

dispor a equívocos financeiros. 
Prazeres intelectuais tendem a 
ganhar corpo com Lua, Mercúrio 
e Saturno harmonizados entre o 
setor de lazer e seu signo, suge-
rindo intercâmbios.

Caso os obstáculos 
não tenham solução 
imediata, procure 

não se desgastar.. A Lua no se-
tor doméstico se harmoniza a 
Mercúrio e Saturno no de cri-
se, levando a reflexões acerca 
da vida familiar e também a um 
planejamento eficaz que possa 
elevar a qualidade do cotidiano.

apontam Júpiter e Netuno ten pensamento crítico. Júpiter e Ne

tidiano, pois Júpiter e Netuno tensionados na área social não 

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

Só vai andar na 
minha Ferrari, 

quem for roubar 
ela comigo

PASSATEMPO
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BPO
FEBREAMARELA

BULIMIARIP
TACRACL
ESOMSUSHI
BIOMECANICA

VOLUPIAANT
LHOGROEI
FARRAPOLVO
ROTCOPO

TABLATURAB
NRDARCORA
CONOTARUI

GENEICAURA
ESCOLARMAN

ANOABALO

Programa
típico de
smart-
phones

"Eu (?)
Terrível",

sucesso de
R. Carlos

Afetuosa;
amorosa

Livro que
conta os
feitos de
Maomé

Meter (?):
agir com
energia e
decisão

Conterrâ-
neo de
Pitty e
Tom Zé

Êxodo (?),
migração
campo-
cidade 

Partitura
usada pa-
ra violão e

guitarra 

Número de
rainhas na
colmeia

Circunda
o corpo
humano
(Ocult.)

Estreme-
cimento

Homem,
em inglês

Boro
(símbolo)

(?) Corali-
na, poeta
Saudação
esotérica

Evocar;
sugerir
Unidade 

hereditária
Igor Co-

trim, ator
Tecido

muito fino

Verbo do
altruísta
Gás de

letreiros

Utensílio
de bares

Arte
militar

Molusco
octópode
Solução pa-
ra o doente

Psiu!

Obscuro
(fig.)Listagem

Criatura co-
mo Shrek

(Cin.)

Estímulo
auditivo

Lugar co-
mo Cuba

Prato
japonês
Carro, 

em inglês

Inscrição
em lápides
Membro
de aves

Érbio (símbolo)

Exercício comum
em sessões de
aquecimento 

Formiga,
em inglês
(?)-se: ser

contra

Doença
cuja imu-
nização é 
recomen-
dada para
viajantes

O aluno que não 
 leva advertência

Estar 
apaixonado por

O ambiente onde são
aplicadas as teses de

Maria Montessori
Divisão da década

Seu maior expoente
na atualidade é o 

ponta
Mbappé

Festa
ruidosa

Sentimen-
to desper-
tado pela

leitura dos
romances
de E. L.
James

Está (pop.)

Ciência
que estuda
as forças
atuantes
no corpo
humano

Distúrbio
alimentar
de origem
emocional

"A (?) e a Fera", filme
da Disney estrelado
por Emma Watson

 3/ant — car — man. 4/suna. 9/tablatura.

QUADRINHOS

Peanuts
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