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mostra músicas de artistas contra o governo
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SISTEMA CORUMBÁ

“Em apenas 3 anos, concluímos”
Após mais de 10 anos de espera, Captação Corumbá foi finalmente inaugurada na manhã desta quarta-feira (6), em Luziânia.
Instalações fazem parte de obra que recebeu R$ 440 milhões em investimentos. “A população já estava desacreditada”,
afirma governador
Júnior Guimarães

PÁGINA 03

GOIÂNIA

Ampliada parcerias com governo
de Goiás em segurança pública
PÁGINA 03

6ª AGROSUDESTE

Em Almas, governador
Wanderlei Barbosa participa
da abertura oficial da feira

PÁGINA 04

TEMPO HOJE

Brasília

DISTRITO FEDERAL

Com financiamento do GDF,
UnB desenvolve máscara que
inativa coronavírus

A confecção da Vesta impactará a cadeia produtiva
da agricultura familiar. Como um dos elementos
que compõem o dispositivo é a quitosana,
os pesquisadores usaram apenas produtos
desenvolvidos na agricultura familiar. Isso vai gerar uma
renda extra para os produtores na comercialização de
um item que é normalmente descartado
PÁGINA 05

Máxima 29ºC Mínima 16ºC
Tendência Estável

Goiânia

APARECIDA DE GOIÂNIA

Dias mundiais
da Saúde
e da Atividade
Física
comemorados
com ‘Aulão
de Zumba’

Máxima 33ºC Mínima 19ºC
Tendência Estável

Claudivino Antunes
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Máxima 33ºC Mínima 23ºC
Tendência Estável
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ECONOMIA

Programa gratuito ajudará 300
projetos de empresas em fase inicial Doenças psicológicas e eleições
2022 são pauta no Jornal da Gazeta
Negócios interessados devem se inscrever até domingo

Divulgação
Marcelo Camargo/Agência Brasil

LEONARDO MIGUEL - Pequenas empresas receberão
ajuda gratuita para tirar
ideias inovadoras do papel. Em parceria com o
Ministério da Economia
e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a
Associação Nacional de
Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (Anprotec) está
escolhendo até 300 projetos para receberem capacitação empreendedora,
mentorias e apoio tecnológico por dez semanas.
As inscrições estão
abertas até domingo (10)
e valem para empresas de
todo o país. A assistência
aos negócios escolhidos
será feita de forma gratuita
pelas incubadoras e aceleradoras de empresas associadas ao Programa Ideiaz
– Powered by InovAtiva.
A rede, que opera em todos os estados, tem como
objetivo democratizar o
atendimento técnico a
empresas inovadoras, ampliando o alcance nacional
de negócios que recebem
assessoria técnica.
Essa será a terceira edição do Programa Ideia.
Nos ciclos anteriores, o
programa avaliou mais de
620 projetos, dos quais 415
foram aprovados e receberam assistência. Neste
ano, o programa conta
com 35 incubadoras e aceleradoras credenciadas e
tem 15 na lista de espera.
PROCEDIMENTOS
Podem inscrever-se
empreendedores com projetos nas fases de criação
ou ideação, ou seja, cujo
produto ainda não tenha
sido comercializado ou
cujo modelo de negócio
ainda não esteja concretizado. Cerca de um terço

das vagas serão destinadas
às ideias das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
Outros 20% irão para projetos com impacto socioambiental positivo.
As propostas serão
avaliadas por um comitê
de seleção composto por
representantes do Sistema Sebrae, da Anprotec e
da Secretaria Especial de
Produtividade e Competitividade do Ministério
da Economia. Também
participação da escolha
parceiros como entidades
de fomento, investidores,
especialistas do setor produtivo e professores de
universidades. Até o fim
de 2022, o programa pretende atingir a meta de mil
projetos atendidos.
Cada projeto selecionado será encaminhado
para um atendimento de
dez semanas, totalmente
online, com uma das incubadoras ou aceleradoras
credenciadas no Ideiaz. Os
empreendimentos receberão pelo menos 18 horas
de apoio ao seu desenvolvimento. Desse total, pelo
menos 10 horas serão de
atendimento individualizado, que abrangerá as
seguintes atividades:
n Mentoria;
n Consultoria organizacional;
n Suporte tecnológico;
n Suporte para formaliza-

ção do negócio;
n Qualificação empreendedora.
Depois do processo
de capacitação, os projetos serão acompanhados
e deverão cumprir as seguintes metas: ter um modelo de negócios desenhado e validado, apresentar
um protótipo do produto
ou serviço desenvolvido
e avaliado por clientes e
constituir um pitch (discurso) de venda e de defesa do negócio pronto.
Cada projeto deverá
ter pelo menos dois integrantes para participarem
das dez semanas de atendimento. A capacitação
irá além das 18 horas de
atendimento. A Anprotec
recomenda que os integrantes da equipe dediquem pelo menos meio
expediente por dia para
desempenharem as atividades necessárias para
atingirem os resultados
mínimos. O tempo necessário poderá aumentar,
de acordo com o nível de
conhecimento do time e
da maturidade do projeto.
Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível na página
do Programa Ideiaz na
internet. As dúvidas podem ser encaminhadas
para o e-mail ideiaz@
anprotec.org.br.

EM GOIÂNIA

Prefeitura assina parceria com
comitê brasileiro para impulsionar
esporte paralímpico

A Prefeitura de Goiânia assinou termo de
parceria com o Comitê
Paralímpico Brasileiro
(CPB), na última terça-feira (05/04), e anunciou
que vai oferecer cursos
gratuitos aos professores e profissionais dessas
modalidades. A solenidade aconteceu no Centro
de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP).
Uma das ações pre-

vistas no termo de cooperação assinado pelo
secretário municipal dos
Esportes, Álvaro Alexandre, é a distribuição de
um Manual de Iniciação
ao Esporte Paralímpico,
voltado para professores
que atuam com crianças
e jovens com deficiência.
O manual explica regras de cada modalidade, classificação esportiva, histórico, e sugestões

de atividades lúdicas.
São informações importantes para avançar
na inclusão da criança
com deficiência nas atividades. Uma forma de
orientação aos professores. As modalidades
contempladas são: atletismo, bocha, futebol
de cegos, goalball, judô,
natação, tênis de mesa e
vôlei sentado.
SMESP/GO

Nesta quarta-feira
(06), o apresentador do
Jornal da Gazeta - edição
do almoço, Thiago Mendes, conversou com a psiquiatra Dra. Cynthia Pinto
sobre transtorno bipolar e
suicídio. O transtorno bipolar, também conhecido
como doença maníaco-depressiva, é um transtorno cerebral que causa
mudanças incomuns no

humor, na energia, nos
níveis de atividade e na
capacidade de realizar
as tarefas do dia-a-dia. O
transtorno bipolar atinge
cerca de 4% das pessoas em idade adulta. Na
ocasião, o apresentador
também conversou com
o Presidente do PROS em
Goiás, Léo Batista, sobre
as expectativas do partido para as eleições de

2022 e o cenário político
atual. Muitos outros assuntos foram abordados,
para assistir à entrevista
completa acesse o Gazeta
Play no Youtube. Confira
futuros convidados relevantes nas próximas edições do jornal da gazeta
- edição do almoço que
acontece de segunda à
sexta, 12:30 às 14:00.
FLORA ALVES

EDUCAÇÃO

MEC lança projeto para aproveitamento
de estudos de cursos técnicos
Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) lança a primeira etapa do Projeto
Verticaliza, que proporcionará aos estudantes de
cursos técnicos de nível
médio o aproveitamento
de seus estudos em cursos superiores. A ação, da
Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica
(Setec), conta com a parceria do Instituto Federal
de São Paulo (IFSP).
Nessa primeira etapa,
foi lançado o edital e foram
abertas as inscrições para
as instituições de ensino
superior das redes estaduais, municipais, distrital e
federal que ofertam cursos
técnicos e superiores de
tecnologia, além dos Sistemas Nacionais de Aprendizagem e instituições
privadas, militares, comunitárias e confessionais.

A ideia do projeto é
capacitar profissionais
da educação para que
desenvolvam planos pedagógicos que possibilitem o aproveitamento
de estudos de nível médio em cursos de nível
superior de tecnologia.
O período de adesão
das instituições é até 31
de maio. A primeira turma do curso de aperfeiçoamento tecnológico
terá início em julho. O
público-alvo são os profissionais indicados pelas instituições de ensino
que aderirem ao projeto.
No total, seis turmas serão capacitadas ao longo
de dois anos.
O curso é organizado
em seis módulos consecutivos, totalizando 180
horas de atividades, com
duração de 3 meses, e

capacitará 260 profissionais da educação, de
65 instituições. O participante que for aprovado nos seis módulos
receberá o certificado de
Aperfeiçoamento Tecnológico, emitido pelo IFSP.
O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(CNCT) disciplina a oferta de nível médio. Os eixos tecnológicos atualmente são: informação
e comunicação; infraestrutura; militar; produção
alimentícia; produção
cultural e design; produção industrial; recursos naturais; segurança;
turismo hospitalidade
e lazer; ambiente e saúde; controle e processos
industriais; desenvolvimento educacional e social; e gestão e negócios.
MARIETA CAZARRÉ/ABR
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SISTEMA CORUMBÁ

GOIÂNIA

“Em apenas 3 anos, concluímos” Ampliada parcerias com governo
de Goiás em segurança pública

Júnior Guimarães

Após mais de 10 anos
de espera, Captação
Corumbá foi finalmente
inaugurada na manhã
desta quarta-feira (6),
em Luziânia
DA REDAÇÃO - Em entrevista
coletiva durante a inauguração da Captação Corumbá, do Sistema Produtor
Corumbá, na manhã de
ontem, quarta-feira (6/4),
em Luziânia, o governador
Ronaldo Caiado criticou a
demora na entrega da obra
que, concluída, vai beneficiar cerca de 1,3 milhão de
pessoas a partir do reforço
e ampliação do abastecimento de água em Luziânia, Valparaíso de Goiás,
Cidade Ocidental e Novo
Gama, além da região Sul
do Distrito Federal. “Ficou
parada por seis anos, por
causa dos grandes problemas da Saneago, que nem
precisamos mencionar”,
lembrou Caiado, numa
referência aos escândalos
de corrupção em gestões
anteriores da Companhia.
“Recebemos 56% da
obra e em apenas três
anos concluímos”, destacou o governador. “A
população já estava desacreditada. Temos aqui
um servidor da Saneago
que, só na obra, ficou
quase 25 anos”, repreendeu. Considerada uma
das maiores obras de saneamento do País, com
quase R$ 440 milhões em
investimentos, o empre-

Governador Ronaldo Caiado inaugura a Captação
Corumbá, do Sistema Produtor Corumbá, em Luziânia

endimento vai acompanhar o crescimento vegetativo dos municípios da
região e garantir a distribuição de água durante
todo o ano, inclusive no
período de estiagem.
O atendimento do Entorno Sul de Goiás é um
antigo projeto da Saneago
iniciado em 1989 com o
nome de Sistema de Abastecimento de Água Grande
Luziânia. O investimento
era estimado à época em
R$ 24 milhões até o ano de
2003. O projeto foi iniciado, porém a captação do
Lago Corumbá foi inundada em 2005 devido a
implantação da barragem.
Mesmo com o prejuízo e
com o processo frustrado, a Companhia voltou
a fazer novo planejamento para o atendimento de
uma das regiões que mais
cresce no país.
O Sistema Produtor de
Água Corumbá foi concebido, na configuração atual, para equacionar o problema de abastecimento
público de água da região
do Entorno Sul de Brasília

e parte do Distrito Federal, em uma ação conjunta
entre a Saneago e Caesb. A
concepção atual foi idealizada no ano de 2006. “É
todo um trabalho no qual
estamos conseguindo dar
dignidade e cidadania às
pessoas que habitam o Entorno de Brasília”, frisou o
líder goiano.
Ao trazer segurança
hídrica para as cidades
atendidas, a obra possibilita o desligamento de
poços tubulares na região,
que frequentemente geram problemas de desabastecimento e questões
de baixa qualidade de
água. O Sistema Produtor
Corumbá pode colaborar
com a melhoria desses indicadores operacionais,
como: qualidade e eficiência. O objetivo geral da
obra é buscar maior eficiência e a entrega de melhores resultados. O sistema pode ser ampliado
para a vazão de 5.600 litros
por segundo, dobrando a
população beneficiada.
COM INFORMAÇÕES
DA SECOM/GO

DA REDAÇÃO - O prefeito Rogério Cruz assinou,
nesta quarta-feira (06/04),
termo de cessão de área
pública para instalação
e funcionamento do 30°
Batalhão de Polícia Militar. A unidade, localizada
na Praça da Juventude,
no Jardim das Aroeiras, é
responsável pelo policiamento comunitário da na
Região Leste de Goiânia.
Esse é o quarto termo de
cooperação assinado pela
prefeitura com o Governo
de Goiás para trazer melhorias para a população.
Durante a solenidade
desta quarta, o 30° Batalhão inaugurou as novas
instalações da unidade,
situada numa área de 1,5
mil m². O novo ambiente
proporcionará melhores
condições de trabalho para
o efetivo local, com infraestrutura de qualidade, mais
espaço e organização.
A unidade passa a se
chamar batalhão Cabo
França, em homenagem
ao policial militar que faleceu em 2020 no exercício
da profissão.
“Esse batalhão é referência no policiamento
em Goiânia e contribui
para dar tranquilidade à
população da região Leste”, destacou Rogério. “Não
medimos esforços para ga-

Pouco compreendido
pela ciência e carregado de
estereótipos no imaginário
comum, o autismo faz parte
da vida de muitos estudantes que chegam à universidade, como as irmãs Vitoria
Silva Antunes e Rebeca Silva
Antunes, respectivamente
egressa e caloura do curso
de Pedagogia da Unidade
Universitária de Goianésia
da Universidade Estadual
de Goiás (UEG).
HISTÓRIA DE
SUPERAÇÃO
Vitória, 24 anos, ingressou no curso de Pedagogia
em 2015 e descobriu estar
no espectro autista durante
a graduação. Diagnosticada como autista nível 1 de
suporte para comunicação
social e nível 2 para comportamento restrito e repetitivo,
ela conta que o processo de
adaptação foi complicado,
pois as mudanças de rotina
resultantes das alterações de
professores e disciplinas de
um semestre a outro engatilhavam crises nela. Ela conta

que a socialização também
era complicada e frequentemente chorava e se estressava durante os intervalos.
Com o diagnóstico de
TEA, Vitoria passou a ter
direito de acompanhamento de uma professora
de apoio durante as aulas,
que ficava com ela também
nos intervalos e a ajudava a
se organizar para as aulas.
Segundo ela, a presença da
professora ajudou bastante
seu desenvolvimento nos
estudos e a motivou a se dedicar ao tema da educação
especial/inclusiva,
Mas os desafios enfrentados por ela não param aí.
Vitoria também tem uma
deficiência visual (baixa visão), que fez com que ela
precisasse frequentar salas de AEE (atendimento
educacional especializado)
durante sua vida escolar,
mesmo antes do diagnóstico de TEA. Já no decorrer da
graduação, o surgimento de
um tumor cerebral fez com
que ela precisasse adiar a
produção/apresentação de

seu Trabalho de Conclusão
de Curso, impedindo que
ela colasse grau com sua
turma em 2018. Mas em
2019, apesar da dificuldade
de lidar com a pressão do
TCC, Vitoria o apresentou
alcançando nada menos
que a nota máxima.
Hoje Vitoria é pós-graduada em Educação Especial/Inclusiva e TEA e está
fazendo sua segunda pós-graduação, desta vez em
em Neuroeducação. Ela
trabalha como profissional de apoio na Escola Estadual Presidente Kennedy
com turmas de 6° e 7° ano e
aguarda o resultado do processo seletivo para professora de apoio da UEG.
A irmã de Vitoria, Rebeca, de 18 anos, também
está no espectro autista e
foi aprovada recentemente
no vestibular da UEG e inicia suas aulas na próxima
segunda-feira, 11 de abril.
Ela diz estar muito feliz por
ingressar na universidade e
diz que todo o esforço valeu
a pena. COM INF. DA UEG

Rogério Cruz assina termo de cessão de área pública para
30° Batalhão de Polícia Militar: “Não medimos esforços
para, juntos com o Governo do Estado, fazermos o melhor
pela nossa capital, e a segurança pública é uma área pela
qual temos nos dedicado”

rantir paz e tranquilidade
às famílias da capital, em
parceria com Governo do
Estado”, afirmou o prefeito
O comandante do
policiamento da capital,
Durvalino Câmara dos
Santos Júnior, agradeceu
ao prefeito pela parceria. “Em pouco tempo de
administração, o prefeito Rogério Cruz já faz a
diferença. A presença do
senhor aqui mostra a sua
sensibilidade com os anseios da Segurança Pública”, disse o comandante.
Participaram da soleni-

dade de assinatura, entre
outras autoridades, o deputado Bruno Peixoto, representando o governador
Ronaldo Caiado; procuradora-geral do município de
Goiânia, Tatiana Accioly;
comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, Wellington Paranhos;
deputado Charles Bento;
vereadores Anselmo Pereira, Sargento Novandir,
Cabo Senna, Bruno Diniz e
Santana Gomes; e familiares do cabo França.
COM IFORMAÇÕES DA
SECOM/GOIÂNIA

&

Justiça

Cidadania

STJ: Lei Maria da Penha pode ser
aplicada para mulheres transexuais

UEG

Inclusão de alunas do espectro autista

Fernando Leite

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Sargento trans da
Marinha poderá usar
nome social e trajes
femininos
O juiz Federal Daniel
Chiaretti, da 1ª vara Federal
de Corumbá/MS, determinou à Marinha que autorize uma mulher trans,
sargento da corporação, a
adotar o nome social e utilizar uniformes e cabelos
femininos. A decisão também condenou a União ao
pagamento de R$ 80 mil
por danos morais.
Para o magistrado,
a imposição de padrões
masculinos de apresentação física e a utilização do
nome e sexo de nascimento são discriminatórias.
“A premissa fundamental no presente caso é
o direito à igualdade, previsto no artigo 5º, caput, da
Constituição Federal e em
diversos tratados internacionais. MIGALHAS

Decisão pode abrir precedente
para demais casos em tramitação
A 6ª turma do STJ
decidiu, nesta terça-feira, 5, que a Lei Maria da
Penha pode ser aplicada
para proteção de mulheres transexuais. A decisão
vale somente para o caso
julgado, mas pode abrir
precedente para ser aplicada aos demais casos que
estão em tramitação no
Judiciário em todo o país.
“Este julgamento versa
sobre a vulnerabilidade de
uma categoria de seres humanos, que não pode ser
resumida à objetividade de
uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas, e o
direito não se deve alicerçar
em discursos rasos, simplistas e reducionistas, especialmente nestes tempos
de naturalização de falas
de ódio contra minorias”,
afirmou o relator, ministro
Rogerio Schietti Cruz.
S. Exa. salientou, também, que o verdadeiro
objetivo da Lei Maria da
Penha seria punir, preve-

nir e erradicar a violência
doméstica e familiar contra a mulher em virtude
do gênero, e não por razão
do sexo.
O CASO
No processo em questão, uma mulher trans foi
agredida pelo pai, que
não aceitava o fato de ela
se identificar com outro
gênero, motivo pelo qual
pediu a aplicação de medidas protetivas.
O juízo de primeiro
grau e o TJ/SP negaram as
medidas protetivas, entendendo que a proteção da
Maria da Penha seria limitada à condição de mulher
biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou
que não se trata de fazer
analogia, mas de aplicar
simplesmente o texto da
lei, cujo artigo 5º, ao definir
seu âmbito de incidência,
refere-se à violência “baseada no gênero”, e não no
sexo biológico.
MIGALHAS
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6ª AGROSUDESTE

Corte
n Maria Reis
mariareisjornalista6@gmail.com

Vitrine
n VOCÊ SABIA?
Entre os benefícios
da batata doce
está a eficiência
no controle da
diabetes.
n IPVA PARCELADO
– Foi sancionada,
na quinta-feira (31),
lei que permite
parcelar em até 10
vezes, o pagamento
do Imposto sobre
a Propriedade
de Veículos
Automotores (IPVA),
em Goiás. A decisão
vai auxiliar muitos
motoristas que
poderão planejar
seu equilíbrio
financeiro.
Divulgação

SARAU DO HGG Nesta quinta-feira (07), a
partir das 17h, o Sarau
do Hospital Estadual
Alberto Rassi – HGG
apresenta no seu palco,
o médico nefrologista do
HGG Afonso Lucas e o
motorista de ambulância
Paulo Silva (terceira
participação), para levar
um show de carisma e
animação aos pacientes,
acompanhantes e
colaboradores da
unidade de saúde,
no seu Jardim da
Solistência. No
repertório, o velho e bom
sertanejo, um dos estilos
musicais mais pedidos
no projeto
de humanização.

Dois tempos
1. A Comissão organizadora do XVII Congresso Brasileiro
de Biomedicina, V Congresso Internacional de Biomedicina e
I Congresso Brasileiro e Internacional de Estética, esse último
inédito, apostam numa programação multiprofissional para
atrair os profissionais de saúde. Este será o primeiro congresso
presencial a ocorrer no Centro de Convenções, em Goiânia,
após dois anos de pandemia. A realização é do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3)
2. Entre os nomes confirmados estão o de Tiago Fontanive, biomédico esteta e professor do Nicholson Center
AdventHealth, Flórida, nos EUA; Turíbio Leite, primeiro
biomédico fisiologista do esporte no Brasil; Maury Massani
Tanji, biomédico acupunturista pela Federação Mundial das
Sociedades de Medicina Chinesa e mestre em Reiki; Homero
José de Farias e Melo, biomédico doutor em Ciências Radiológicas. As inscrições ainda estão abertas pelo site www.
cbbm2022.com.br
Estúdios multimídia
Em breve, serão construídos mais dois estúdios multimídia no complexo de comunicação da Agencia Brasil Central
(ABC), destinados à Rádio Brasil Central AM e a área do
esporte, que atualmente demanda os programas Escrete em
Campo e Resenha do Escrete.
Os estúdios serão construídos na área da grande redação
que é contígua aos estúdios onde já funcionam outros estúdios multimídia, inaugurado recentemente pelo governador
Ronaldo Caiado, e os das rádios Brasil Central AM e RBC FM.
VISITA ILUSTRE - A Clínica Péli, dos sócios
dermatologistas, Danilo Teixeira e Bones Júnior
Bianka Muniz
promoveu
um workshop
sobre bodytite/
facetite e
Morpheus,
ministrado pelo
dermatologista
Alberto
Cordeiro, na
sua visita a
Goiânia. Na
oportunidade
o renomado
profissional
aproveitou
para fazer alguns atendimentos em que foram discutidos
assuntos como: toxina botulínica, preenchimento e
preenchimento guiado por ultrassom Na foto: Bones
Junior, Alberto Cordeiro e Danilo Teixeira
Natham Sampaio

Em Almas, governador
Wanderlei Barbosa participa
da abertura oficial da feira
Solenidade ocorre nesta quinta-feira, 7; maior feira agrotecnológica da região
sudeste do Tocantins iniciou nesta quarta-feira, 6, e segue até sábado, 9
DA REDAÇÃO - O governador
do Tocantins, Wanderlei
Barbosa, participa nesta
quinta-feira, 7, da abertura oficial da maior Feira
Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins,
a Agrosudeste. O evento,
que chega a sua 6ª edição,
inicia nesta quarta-feira, 6,
e segue até sábado, 9, no
Colégio Agrícola de Almas.
O Chefe do Executivo
Estadual ressalta a importância do Estado continuar incentivando eventos
que promovam o desenvolvimento econômico e
tecnológico do Tocantins.
“Incentivar a realização de
feiras agropecuárias movimenta o setor, o que automaticamente colabora
com o crescimento do nosso Estado, e a Agrosudeste
já chega a sua 6ª edição de
sucesso, proporcionando
esse ambiente de negócios
e desenvolvimento tecnológico, impactando diretamente os 22 municípios
que participam diretamente da feira. Isso tudo fortalece o nosso agronegócio e a
nossa economia”, destaca.
O Governo do Tocantins também participa por
meio de suas autarquias;
o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins
(Ruraltins) estará com um
estande institucional, com
técnicos aptos para atendimentos nas áreas de crédito rural, esclarecimentos e
emissão da Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP),
orientação e encaminhamentos a respeito do Cadastro Ambiental Rural
(CAR) e do Programa Alimenta Brasil (PAB), que é
a modalidade de compra
direta com doação simultânea executada pelo órgão,
além de palestras.
Já o Instituto Natureza

Aldemar Ribeiro/Governo do Tocantins

Governador Wanderlei Barbosa fará a abertura oficial do
evento nesta quinta-feira, 7

do Tocantins (Naturatins)
estará ofertando os serviços do Orienta Naturatins
que tem como objetivo
orientar e dar celeridade
aos processos dos usuários
que utilizam os serviços
do órgão. Os serviços que
serão ofertados durante a
feira são recursos florestais,
licenciamento ambiental,
CAR e outorgas d’água.
A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e a Agência
de Defesa Agropecuária
(Adapec) também estarão
participando, ofertando
palestras durante toda a
programação. A programação completa pode ser
conferida aqui https://
agrosudesteto.com.br/.
AGROSUDESTE
A feira tem por objetivo promover a implementação de tecnologias
sustentáveis e o desenvolvimento rural da região
sudeste com ênfase nas
principais cadeias produtivas, além de promover o
fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem das escolas da região.
Na edição de 2022, a
feira vem com uma proposta de público de mais

de 6 mil pessoas, apresentando quatro dias de
campo com as seguintes
cadeias: bovinocultura,
piscicultura, fruticultura
e horticultura. A feira vai
contar com mais de 40 expositores, mais de quatro
instituições financeiras,
apresentações culturais,
rádio indoor, mini-cursos,
capacitações, atendimento exclusivo ao produtor e
demais atividades.
A Agrosudeste envolve
22 municípios do Estado
sendo eles: Almas, Dianópolis, Natividade, Porto Alegre do Tocantins,
Chapada da Natividade,
Taguatinga, Aurora do
Tocantins, Conceição do
Tocantins, Ponte Alta do
Bom Jesus, Arraias, São
Valério da Natividade,
Santa Rosa do Tocantins,
Pindorama, Lavandeira,
Rio da Conceição, Novo
Jardim, Taipas, Combinado, Novo Alegre, Paranã,
Palmas e São Salvador.
Também participam da
feira produtores de outros estados como, Bahia,
Goiás, São Paulo e Rio
Grande do Sul.
COM INFORMAÇÕES DE
THUANNY VIEIRA/GOVERNO
DO TOCANTINS

NOVO CEP - Os dentistas veteranos, Lúcio Monteiro,
o casal Paula de Carvalho Cardoso e Rafael
Decurcio com seu filho Bruno Cardoso Dell Antonio
fizeram honras aos convidados para o coquetel de
apresentação da Versi – Estética & Função, clínica
conceito, localizada no Edifício Metropolitan Business
& LifeStyle, Jardim Goiás, que vai ofertar o melhor
desempenho em reabilitações estéticas e funcionais na
transformação de sorrisos
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Com financiamento do GDF, UnB
desenvolve máscara que inativa coronavírus

APARECIDA DE GOIÂNIA

Dias mundiais da Saúde e da Atividade
Física comemorados com ‘Aulão de Zumba’

Claudivino Antunes

Aprovado pela Anvisa, equipamento tem cinco camadas, uma delas com um composto
natural encontrado, principalmente, em casca de camarão
DA REDAÇÃO - Pesquisadores
da Universidade de Brasília
(UnB) desenvolveram um
tipo de máscara de proteção
que inativa o novo coronavírus, causador da covid-19.
Financiado pela Fundação de
Apoio à Pesquisa (FAP-DF),
com recursos geridos pela
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) – instituições
ligadas ao Governo do Distrito Federal (GDF) –, o equipamento genuinamente brasiliense traz um diferencial.
Entre as quatro camadas
de tecido TNT na sua composição, há uma aplicação de
nanotecnologia de quitosana
– elemento químico extraído
da carapaça de crustáceos,
como caranguejo, camarão
e lagosta. A barreira envolve
e degrada a membrana do
vírus, inativando a contaminação. Por ser tão pequena
quanto ele, a trama – espaços formados entre as fibras,
também chamados de poros
– acaba impedindo a passagem do micro-organismo
causador da doença.
Chamada Vesta, a máscara, no modelo PFF2, que
recebeu a aprovação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tem características virucidas, bactericidas e fungicidas, ou seja,
o poder de extrair e inativar
vírus, bactérias e fungos.
Além disso, o seu tecido
é composto por um tipo de
tecnologia que exerce atração eletrostática no vírus,

Joel Rodrigues/Agência Brasília

Com tecido especial, novo equipamento de proteção é considerado
um respirador único, na comparação com outras máscaras

que é atraído pela superfície
por interpretar que está se
aproximando de vias aéreas
humanas. Dessa forma, uma
pessoa infectada que estiver
usando a Vesta adequadamente não vai contaminar
ninguém, porque o vírus será
eliminado. O ideal, porém, é
que as outras pessoas também estejam protegidas pelo
mesmo equipamento.
EFICÁCIA
“Por todas essas características, comprovadas cientificamente, a Vesta torna-se um respirador único se
comparado a outros modelos
PFF2”, explica o pesquisador
e professor da UnB Mário
Rosa. Fabricada no Brasil, a
PFF2 tem eficácia equivalente à N95, produzida no
exterior. Com duração de 24
meses, a pesquisa teve R$
76.825 financiados pelo GDF,
por meio da FAP-DF. A fundação tem a função social de
apoiar estudos acadêmicos

do DF e do Entorno voltados
à tecnologia e à inovação. Somente em 2021, foram cerca
de R$ 130 milhões investidos
em trabalhos de startups e
universidades públicas e privadas – essas últimas, pela
primeira vez, contaram com
financiamentos diretos.
“Sem o apoio das agências de fomento, como a
própria FAP-DF, talvez não
tivéssemos o desenvolvimento no Brasil em áreas tão
diversas”, explica a chefe da
Superintendência Científica,
Tecnológica e de Inovação da
FAP-DF, Renata Vianna.
O material foi testado em
profissionais do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)
– referência no tratamento
de doenças infectocontagiosas em Brasília –, tendo sido
liberado pela Anvisa para a
produção e comercialização
nacional já no início do próximo semestre.
COM INF. DE HÉDIO FERREIRA
JÚNIOR, DA AGÊNCIA BRASÍLIA

Preta Gil, Gloria Groove e Caetano:
postagem mostra músicas de artistas contra o governo
O presidente da república utilizou músicas
de artistas declaramente
contrários a ele em publicações de promoção a
ações do seu governo. No
último sábado, cinco publicações institucionais
usaram como trilha sonora
canções de Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Gloria Groove,
Preta Gil, Priscilla Alcântara
e Daniela Mercury. O uso
feito sem o consentimento
dos artistas gerou revolta
nas redes sociais.
O presidente usou a versão de “Andar com fé” gravada por Gilberto Gil e Caetano Veloso para divulgar o
investimento de “R$ 2,8 bilhões em ações de proteção
e defesa civil”. Na publicação,
o político explica que o orçamento teria sido utilizado na
distribuição de água potável,
insumos e medicamentos a
população atingida por chuva ou seca no país.
No segundo post, outra

música de Caetano é utilizada. Desta vez “Leãozinho” embalou a notícia de
que o INSS aumentou para
40% a margem de crédito
no empréstimo consignado
para segurados a partir de
programa autoral.
“Só o Amor”, gravada por
Preta Gil e Gloria Groove, foi
usada para fazer propaganda
sobre a desestatização portuária, e “Empatia”, da cantora
Priscilla Alcântara, para divulgar a “ação humanitária
“de acolhimento a venezuelanos. Por fim, “O canto da
cidade” de Daniela Mercury
embalou a entrega de 74 cisternas no Ceará.
A ação do presidente desagradou os artistas.
Paula Lavigne, empresária,
produtora e mulher de Caetano Veloso, se manifestou
em comentário nas redes:
“Gente, como é que esse indivíduo usa música e interpretação de artistas que ele
detona nas redes sociais”,

questionou a empresária.
Em novembro do ano
passado, em entrevista ao
site francês Franceinfo, ilberto Gil detonou as políticas nacionais de enfrentamento à covid-19.
A cantora Gloria Groove mostrou seu posicionamento político no festival
Lollapalooza. A artista vestiu figurino com 13 estampado nas costas, em alusão
a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT). Ainda no palco, gritou ‘Fora Bolsonaro’.
Já Preta Gil tem um histórico de embate com o
presidente ainda quando
Bolsonaro era deputado federal. Em 2013, a cantora
processou o parlamentar por
racismo após declarações
ofensivas em participação
no programa CQC, da Band.
Essa também não foi a
primeira vez que a música de Priscilla Alcântara foi
usada pelo presidente.

Ação foi realizada no CEU das Artes Vera Cruz; dia também foi marcado com o encerramento
das aulas de atividades físicas ministradas pelos estudantes da Faculdade de Educação Física
e Dança da Universidade Federal de Goiás (UFG)

Dezenas de pessoas entre jovens e adultos, foram
contemplados nesta terça-feira, 05, com o “Aulão de
Zumba”. A ação, que é uma
iniciativa da Prefeitura de
Aparecida de Goiânia, foi
realizada no Centro de Artes
e Esportes Unificados Orlando Alves Carneiro (CEU
das Artes Vera Cruz) em alusão aos dias mundiais da
Atividade Física e da Saúde,
comemorados nos dias 06 e
07 de abril respectivamente.
A dona Ivana Melo Costa, 61, frequenta o espaço
para praticar uma série de
modalidades esportivas
que são oferecidas. Ela esteve no aulão de zumba na
tarde desta terça-feira, para
se exercitar. “Eu amo dançar, eu me divirto muito.
Aqui é muito bom, a gente
tem companheirismo das
colegas, maior entrosamento, eleva nossa autoestima, a gente volta para
casa com a autoestima lá
em cima e muito feliz”, contou a moradora.
De acordo com o coordenador da unidade, Washington Arruda, as datas
visam conscientizar a população sobre a importância
das práticas de atividades

físicas para melhoria da
saúde. “Estamos aproveitando a oportunidade para
incentivar a atividade física
e melhorar a qualidade de
vida das pessoas com movimentos que são pensados
na saúde”, explica o gestor.
As aulas foram ministradas por estudantes da
Faculdade de Educação
Física e Dança da Universidade Federal de Goiás
(UFG), que finalizaram
o período de estágio no
espaço que oferece aulas
em diversas modalidades
esportivas como Pilates,
Hidroginástica (idoso),
Aerobox, Zumba, Jump,
Dança e movimento, Teatro, Karatê, Jiu-Jitsu, Funcional, Futebol (Infantil) e
Ballet (infantil).
“Para a formação acadêmica do curso de Educação Física é necessário
que os estudantes tenham
vivências tanto no campo
de observação, de visitas
técnicas, inclusive nas atividades desenvolvidas no
CEU das Artes. Os acadêmicos atuaram, durante um
mês, como ministrantes das
atividades de pilares, hidroginástica, no futsal, jump e
no treinamento funcional”,

explicou a professora dos
alunos, Fernanda Parreira.
Como especialista, a
educadora destacou a importância dias mundiais da
Atividade Física e da Saúde.
“Essas datas foram estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
com enfoque na construção
de ações e políticas públicas
voltadas tanto ao bem viver
quanto a melhoria da qualidade de vida da população”,
ressaltou a professora.
Para o estudante Vitor
Nunes Freitas, o estágio no
CEU das Artes propiciou
uma vivência importante
com muito aprendizado. “É
uma experiência muito boa,
pois a gente põe em prática tudo aquilo que a gente
aprendeu na Universidade.
O fato de ter um instrumento importante que aproxima a comunidade, que traz
tantos benefícios esportivos
e à saúde é uma coisa que a
gente carece nas maiorias
das comunidades e aqui a
gente vê que há esse benefício, foi uma oportunidade
de conhecer uma forma de
políticas públicas muito eficientes”, salientou.
COM INFORMAÇÕES DE
RACKEL VIEIRA
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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM GOIÂNIA/GO
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!
Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo
Banco Bradesco S/A., inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 27/04/22
(1º leilão) e 04/05/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do seguinte lote: Lote 14 - Goiânia/GO. Bairro Feliz. Av. Laurício Pedro
Rasmussem, s/n. Cond. Res. Alegria. Ap. 304-E (2º pav. da Tr. E/F – ALA E) c/ 1 vaga de garagem 134. Áreas priv. 53,01m² (ap.) e
11,52m² (vaga) e fração ideal de 0,29091%. Mat. 41.470 do 3º RI local. Obs.: Denominação do logradouro, numeração predial, estes
cadastrados na Prefeitura Municipal, e convenção de condomínio, pendentes de averbação no RI. Regularizações e encargos perante
os órgãos competentes de eventual divergência da correta grafia da denominação do logradouro, correrão por conta do(a)
comprador(a). O vendedor providenciará, sem prazo determinado, a baixa dos atos nºs AV.7, AV.8, AV.9, AV.10, R.11 (penhora) e
AV.12 da precitada matrícula. Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 327.725,98. 2º Leilão R$ 145.200,00 (caso não seja
arrematado no 1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 • Condições de Pagamento e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

P E ÃO ELET NICO N
UAS
O FUN O MUN C PAL E SA E E NHUMAS torna público que
realizará, pre ão eletr nico, atra s do Portal de Compras do Go erno
Federal – Compras Net, tipo menor preço por item, isando o re istro de
preço para futura contratação de empresa para aquisição de
NSUL NAS E NSUMOS PARA NSUL NO EPEN EN ES, atendidos
por meio de pastas, ofícios e mandados judiciais, no dia 20/04/2022 às
08h30min. Mais informaç es na sede da Prefeitura Municipal das
08h00min às 11h00min e das 14h00min às 1 h00min, pelos telefones
2 3511-2121/99145-0 5 , no site
.inhumas. o. o .br no campo
licitação ou pelo e-mail licitacao inhumas. o. o .br.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Viva Parque Ocidente SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF:
41.088.225/0001-29, torna público que requereu junto à
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia –
GO – SEMARH/LUZ, a licença ambiental de instalação para
construção de edifícios de interesse popular na Rua 05, Quadra
04, Chácara 01-A, Chácaras Saia Velha, Luziânia - GO.
Processo nº 202200324.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Agropecuária Santa Cândida Ltda, CNPJ nº. 25.261.123/0001-07,
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
– SEMMA, as licenças de instalação e operação para atividade de
extração mineral de cascalho, situada na Fazenda Rio Doce –
Coqueiros, Rodovia BR-060, km 406, à esquerda, sentido Rio VerdeJataí, 3 km, zona rural, Rio Verde – GO.

ELIZAN VILELA DE ALMEIDA FILHO EIRELI, CNPJ/CPF n° 24.327.896/0001-86 , torna

público que está requerendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de
Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação para as seguintesatividades

: aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes (escritório) obras de terraplenagem (escritório) , transporte rodoviário de
carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal,

interestadual e internacional (escritório), locação de outros meios de transportes
especiﬁcados anteriormente (escritório), coleta de resíduos não perigosos
(escritório), preparação canteiros e limpeza de terreno (escritório), serviços de

Charrua Comercial Agrícola LTDA, portadora do CNPJ:
37.031.044/0003-50, torna público que requereu junto a Secretaria do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia-GO- SEMARH/LUZ, a
Renovação da Licença de Funcionamento para Comercio e
Representação de Insumos Agrícolas, Fertilizantes, Defensivos, Adubos
e Corretivos do Solo, localizada na Avenida Alfredo Nasser, Quadra 04,
Lote 01, Loja 01, Parque Estrela Dalva VII-Luziânia-GO. Processo nº
2019022824.

operação e fornecimento de equioamentos oara transporte e elevação de cargas e
pessoas para uso em obras (escritório). Empresa localizada na Rua Itororo, Número
443, Quadra 72, Lote 18, Bairro São Francisco, CEP: 74.455 – 015, Goiânia – GO.

ELIZAN VILELA DE ALMEIDA FILHO EIRELI, CNPJ/CPF n° 24.327.896/0001-86 , torna

público que está requerendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de
Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação para as seguintesatividades

: aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes (escritório) obras de terraplenagem (escritório) , transporte rodoviário de

CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A, CNPJ: 00.057.240/0015-28,
TORNA PUBLICO QUE REQUEREU DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO
DE GOIAS - SEMAD, AS LICENÇAS DE INSTALAÇÃO – LI E
FUNCIONAMENTO – LF (AMPLIAÇÃO), PARA EXTRAÇÃO E
BENEFICIAMENTO DE OUTROS MATERIAIS NÃO METALICOS
(GRANITO), SITUADO NA FAZENDA SERRINHA, ZONA RURAL,
MUNICIPIO DE GUAPÓ/GO.

carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal,

interestadual e internacional (escritório), locação de outros meios de transportes
especiﬁcados anteriormente (escritório), coleta de resíduos não perigosos
(escritório), preparação canteiros e limpeza de terreno (escritório), serviços de

operação e fornecimento de equioamentos oara transporte e elevação de cargas e
pessoas para uso em obras (escritório). Empresa localizada na Rua Itororo, Número
443, Quadra 72, Lote 18, Bairro São Francisco, CEP: 74.455 – 015, Goiânia – GO.

VILBERTO DOMINGOS VANAZZI, CPF: 968.519.029-15, torna
público que requereu junto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos de Luziânia/GO (SEMARH-LUZ), a Licença
Ambiental de Instalação e Funcionamento para Unidade Territorial de
Irrigação – UTI de (02) pivôs central conjugados, em área total de
174,0000 ha, situado na Fazenda Conceição ou Palmeiras, zona rural,
município de Luziânia - GO.

LUCAS COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF n° 42.685.694/0001 - 98, torna
público que esta recebendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de

Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação 87967715 para a seguinte

atividade : DESMANCHE DE VEICULOS AUTOMOTORES - comércio a varejo de
peças e acessórios usados para veículos automotores, localizado na Avenida

General Couto Magalhaes, Número 308, Quadra 21, Lote 13, Vila Maua, Goiânia-

GO, CEP: 74.323 – 240. A AMMA reserva o direito de exigir estudos
complementares e/ou documentos quando houver necessidades.

VILBERTO DOMINGOS VANAZZI, CPF: 968.519.029-15, torna
público que requereu junto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos de Luziânia/GO (SEMARH-LUZ), a Licença
Ambiental de Instalação e Funcionamento para Barramentos de Terra
com área total de: 27.007,269 m² e um Volume total de: 104.120,100
há, situado na Fazenda Conceição ou Palmeiras, zona rural, município
de Luziânia – GO.

MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE MENDONÇA, CPF:
480.066.961-87, torna público que requereu junto da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Aragoiânia-GO,a Licença Ambiental
para Corte de Árvores Esparsas em área de pastagem no total de
49,4454ha, situado na Fazenda Santa Tereza, zona rural, município de
Aragoiânia–GO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022
Processo nº. 108/2022
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Proponentes Vencedores: LEANDRO PEREIRA DA SILVA, CNPJ n°
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; SL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ n°
15.463.983/0001-70.
Valores adjudicados e homologados respectivamente: R$ 72.914,00;
R$ 20.582,50; R$ 63.388,00 e R$ 2.893,00.
Ata de Registro de Preço Pregão n° 002/2022.
Data da Ata: 05/04/2022
Multa Contratual: 30%
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores
SÔNIA DE AZEVEDO LIMA RABELO
Secretária Municipal

LABIRRA BAR E RESTAURANTE LTDA, CNPJ/CPF n° 41.680.708/0001-18 torna

público que está requerendo na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de
Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação para as seguintes
atividades : restaurantes e similares, bares e outros estabelecimentos

especializados em servir bebidas, com entretenimento, localizado na Avenida

C255, Quadra 586, Lote 07, Número 243, Setor Nova Suiça, Goiânia – GO, CEP:
74.280-010.

LABIRRA BAR E RESTAURANTE LTDA, CNPJ/CPF n° 41.680.708/0001-18 torna

público que está requerendo na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de
Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação para as seguintes
atividades : restaurantes e similares, bares e outros estabelecimentos

especializados em servir bebidas, com entretenimento, localizado na Avenida

C255, Quadra 586, Lote 07, Número 243, Setor Nova Suiça, Goiânia – GO, CEP:
74.280-010.

LUCAS COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ/CPF n° 42.685.694/0001 - 98, torna
público que esta recebendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de

Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação 87967715 para a seguinte

atividade : DESMANCHE DE VEICULOS AUTOMOTORES - comércio a varejo de
peças e acessórios usados para veículos automotores, localizado na Avenida

General Couto Magalhaes, Número 308, Quadra 21, Lote 13, Vila Maua, Goiânia-

GO, CEP: 74.323 – 240. A AMMA reserva o direito de exigir estudos
complementares e/ou documentos quando houver necessidades.
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resumo de novelas

TEIXEIRA MENDES CONTA
A filha chega e diz:
Pai, sou lésbica.
– Tudo bem filha eu te amo do mesmo jeito
e aceito numa boa.
A outra filha ouvindo a conversa, toma coragem e diz:
– eu também sou pai!!
– E então a terceira diz: eu também sou lésbica pai.
O pai já irritado diz:
QUE DROGA!! ninguém gosta de homem nessa casa??
– Então o filho mais velho grita la do quarto:
– EU ADOROOOOO

CASAS
Divulgação

n Maria Reis

&

MARCAS
mariareisjornalista6@gmail.com

Facieg desenvolve software de gestão integrada

OFERECE SOLUÇÕES PARA ASSOCIAIS
COMERCIAIS - A Federação das Associações
Comerciais, Industriais, Empresariais e Agropecuárias
de Goiás (Facieg), buscando contribuir com a
gestão administrativo-financeira das filiadas,
desenvolveu um Software de Gestão Integrada
(SGI) que está disponível gratuitamente para as
associações comerciais (ACIs) de todo o Estado de
Goiás. As funções são: Cria contrato de cobrança
da mensalidade de associado;·-Inclui cobranças
adicionais, por algum eventual serviço ou produto
contratado eventualmente. No final de cada mês,
a associação pode gerar uma única cobrança
para o associado (mensalidade e demais produtos
contratados) em um único boleto, evitando emissão
de um boleto para cada cobrança; - Controla todas as
contas a pagar da Associação, permitindo inclusive
fazer provisionamento de contas a pagar (recorrentes);
·Controla todas as Contas a Receber, oriundas dos contratos de mensalidades e/ou cobranças
adicionais; ·Realiza todas as operações financeiras utilizando uma condição de pagamento que serão
sempre liquidadas contra um caixa;·Parametriza todas as condições de pagamento (dinheiro, Boleto,
Transferência Bancária, PIX, permuta, etc);-Classifica
Divulgação
todas as despesas ou receitas para melhorar o entendido
sintético das receitas e despesas. (mensalidade, locação
de sala, despesas administrativas, folha de pagamento,
encargos, impostos, aluguel, etc).

Boticário lançou Nativa SPA Ginseng & Cafeína

AUTOCUIDADO - O inchaço corporal está diretamente
ligado ao estresse, acompanhado de outros fatores,
como má alimentação, desidratação, calor, ausência de
exercícios físicos e questões hormonais. Os sintomas
consequentes de todos esses fatores podem ser aliviados
com automassagens e ativos que estimulam a liberação
do líquido retido e ajudam na sensação de bem-estar.
Pensando nisso, o Boticário lançou a linha Nativa SPA
Ginseng & Cafeína, que alivia os incômodos causados
pelo inchaço do dia a dia, promovendo uma rotina
prazerosa de autocuidado.

Divulgação

Laboratório Teuto lança medicamento genérico
para o combate dos fungos

ANTIFÚNGICO NISTATINA - Referência nacional e internacional, o
laboratório Teuto, apresenta ao mercado farmacêutico, a Nistatina, um
antifúngico genérico destinado para o combate dos fungos. Entre eles
está a Candida albicans, causadora de um quadro muito comum em
recém-nascidos e lactentes, o ‘sapinho’. Atualmente, a companhia possui
mais de 750 apresentações de medicamentos, entre medicamentos de
referência, genéricos, genéricos de marca (similares equivalentes – EQ’s),
MIP’s (medicamentos isentos de prescrição), linha hospitalar, suplementos
alimentares, cosméticos e produtos para a saúde. Para os próximos anos,
está programado o lançamento de mais de 220 novas apresentações. Mais
informações no site: https://www.teuto.com.br/produtos/

O Clone

Mocinha fica muito emocionada ao ver Lucas. Ali fica
assustado ao ver Leo perguntar de Jade. Lucas garante a
Deusa que não vai deixar que
seu pai tire Leo dela. Albieri
mostra uns livros de clonagem
para Leo. Jade quer ver Khadija, mas Said não permite. Ele
confessa para Ali que não esqueceu Jade. Maysa explica

Além da ilusão

Isadora abre mão de
seu prêmio para comprovar a lisura do concurso
da fábrica. Arminda avisa a Inácio que Mariana
tem alergia à naftalina.
Mariana passa mal e afirma que prestará queixa
contra Inácio e Arminda.
Matias invade a festa do
concurso e ameaça Eugênio. Isadora confessa seu

para Lidiane que está revivendo o que sentia por Lucas ao
olhar para Leo. Beta garante a
Miro que Telminha gosta dele.
Anita conta para Escobar que
Alicinha já está com outro. Lucas não acredita que tenha
um clone. Alicinha vira o
jogo e coloca Escobar contra Anita. Xande vai fazer a
prova do vestibular.
amor por Rafael. Matias
tem um surto e acaba machucando Leônidas.
Eugênio conforta Violeta.
Davi e Isadora se beijam,
e Manuela vê. Heloísa e
Matias discutem sobre
seu passado. Eugênio se
declara para Violeta e os
dois se beijam. Felicidade
descobre que Onofre é
cúmplice de Joaquim.

Quanto Mais Vida Melhor

Roni corta relações
com Nedda. Neném/
Paula conduz a reunião
e Carmem fica irritada.
Rose tenta consolar Tina.
Juca fica feliz com o
casamento da filha. Paula/Neném fala com Tina.
Rose beija Neném/Paula.
Joana cai e bate o corpo
no meio-fio, e Marcelo a

Carinha de Anjo

Franciely surpreende
Silvestre e o beija pela
primeira vez na boca.
Silvestre desmaia de
emoção. Padre Gabriel
conversa com Gustavo
e pede para o irmão ter
mais calma no que desrespeito ao entendimento
dele a respeito de Cris-

Pantanal

Um matador é atacado
pela sucuri, enquanto o
outro dorme. Filó tenta
em vão impedir a partida
de Madeleine com Gustavo. O jagunço mata
Gil e é morto por Maria.
Maria enterra o marido
e jura para a filha que
nunca mais vai chorar.
Zé Leôncio fica chocado
ao chegar e saber partida de Madeleine. Antero
repreende Madeleine e

leva para clínica de Guilherme. Carmem ameaça
Paula/Neném. Tina visita
Roni na cadeia. Joana
desmaia nos braços de
Flávia/Guilherme. Flávia/
Guilherme decide operar
Joana. Carmem desiste
de atacar Paula/Neném.
Roni tenta ser carinhoso
com Tina.

tóvão. Fátima conversa com Estefânia e diz
que Cristóvão pediu demissão. Já Cecília revela que Franciely irá ficar
com o emprego. Gustavo
diz para a esposa que
Cristóvão não é quem
imaginavam e que Fátima
precisa tomar cuidado.
expulsa Gustavo. Mariana apoia a filha. Zé
Leôncio viaja para o Rio
e chega à casa de Madeleine para resgatar Jove.
Zé Leôncio exige que
Madeleine lhe entregue
a criança. Ele parte levando Jove, mas o voo
para o Pantanal só sairá
no dia seguinte. Madeleine, apoiada pelos
pais, presta queixa contra o marido.

Mercado e Marketing
PROFISSIONALIZAÇÃO - As associadas da Ademi-GO contam agora com uma plataforma que permitirá aos
empresários fazer inúmeras combinações de dados do mercado local para tomar decisões estratégicas, realizar
investimentos e até mesmo alterar o planejamento para evitar erros e prejuízos. O Business Intelligence (BI),
da Microsoft, é personalizado para atender às demandas e expectativas do setor, possui como base os dados
das pesquisas divulgadas pela entidade desde 2010 e também vai receber informações mais detalhadas do
mercado local.
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BESTEIROL DO SEU DEDÉ

HORÓSCOPO
As
mudanças
e as inovações
profissionais são
importantes para
o seu desenvolvimento.
Busque criar novas oportunidades e soluções financeiras. A ansiedade pode
desafiar a comunicação
com algumas pessoas.

A mudança pode
assustar e ampliar ainda mais
o seu estado de
ansiedade. Assumir uma
postura dinâmica será importante para dar passos diferentes e mais adequados
para o seu desenvolvimento
pessoal. Seja leve e criativo.

É preciso virar a
chave emocional
para permitir que
as mudanças aconteçam. O
céu vem pedindo de você
autoconhecimento e habilidade emocional para inovar. Você está conseguindo
se valorizar e acreditar no
seu potencial.

As portas estão
abertas para que
você possa inovar os planos e as ideias. É importante atuar com flexibilidade
e desconstruir ideias engessadas, porque elas não funcionam mais neste novo ciclo.
Neste novo contexto, novos
amigos também podem entrar.

A carreira e os
objetivos estão
sendo reciclados. É momento de interagir
com novas decisões profissionais e talvez com novos
empreendimentos. Você é
dotado de capacidade infinita para reconstruir um novo
contexto profissional.

Novas ideias e
crenças batem à
porta sem pedir
licença. Existe uma avalanche de oportunidades que se
mesclam a novos estudos.
Um novo estado de consciência amplia o seu campo
de visão e, consequentemente, o campo filosófico.

Não sei se
você poderia
me livrar, mas a
Saraiva livraria.
PASSATEMPO
PROBLEMAS DE LÓGICA

Quando entraram para a faculdade, Alberto e outros dois estudantes passaram por trotes diferentes. Considerando as dicas,
descubra o nome de cada rapaz,
o curso universitário de cada um
e o trote pelo qual passaram ao
ingressar na faculdade.

2. Alberto entrou

para a faculdade
de Engenharia.

3. Felipe teve de

lavar as escadas
da faculdade como
trote no primeiro
dia de aula.

Alberto
Dênis
Felipe
Cantar ópera
Lavar escadas
Roupa pelo avesso
Nome

Roupa pelo avesso

Lavar escadas

Medicina

Trote

Nome

Economia teve
de usar sua roupa
pelo avesso no
primeiro dia de
aula.

Engenharia

1. O estudante de

N
S
N
N
N
N
N
S

S
N
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N
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N
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Faculdade

Trote
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Solução
Faculdade

Nome

Roupa pelo avesso
Trote

Lavar escadas
Cantar ópera
Felipe

Nome

Dênis
Alberto

Lavar escadas
Cantar ópera
Trote

S N N
N N
N N N N
S
N
S N
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N
N
S
N

S
N
N
N
S
N
N
N

N
S
N
N
N
N
N
S
Economia

Faculdade

Trote

@editorapixel

Engenharia

/editorapixel

Medicina

Gi

Cantar ópera

DA

Lavar escadas

BeiijiiNNhhooss

Roupa pelo avesso

O livrão sobre os
personagens interpretados
pela Gi no Luccas Toon.

Roupa pelo avesso

Mafalda

Economia

QUADRINHOS

Trote

Cantar ópera

Faculdade

Medicina

Mudar a forma de
pensar não é fácil,
mas é necessário
para o seu desenvolvimento. Neste novo ciclo, pode
ser natural o afastamento
de algumas pessoas. Todo
esse processo é curativo e
lhe possibilita sentir e se conectar à sua essência.

Trote legal

Economia

O contexto familiar passa por
mudanças, o que
pode mexer muito com você. É preciso dar
permissão para a entrada
deste novo ciclo, porque assim você poderá desfrutar
os novos laços e também
reciclar outros laços.

© Revistas COQUETEL

Engenharia

A vida lhe convida a ser feliz
e mais desencanado. O amor e o lazer
estão batendo à porta,
mas é importante mudar
as suas posturas. O céu
colabora com a comunicação com pessoas próximas e queridas.

www.coquetel.com.br

Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.

Dênis

O trabalho exige
de você uma nova
performance. É
momento de empreender
e de fazer a diferença para
obter o crescimento que almeja. Os hábitos também
merecem atenção especial e
mudanças são viáveis para
criar oportunidades.

Felipe

O relacionamento passa por inovações e por uma
nova consciência sobre a importância da individualidade na
relação. É um ciclo novo que,
então às vezes podem acontecer estremecimentos, mas,
se houver flexibilidade, serão
conquistados bons resultados.

Alberto

Às vezes precisamos arriscar
para mudar um
cenário desgastado e ter resultados diferentes. Você está
sendo desafiado a transformar o seu campo de visão
em relação a investimentos e
a possibilidades de obter melhores rendimentos materiais.
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