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Cidade Orizona, maior produtora 
de leite do Estado de Goiás

JOICE GABRIELA  - No Jor-
nal da Gazeta, edição do 
almoço de quarta-feira, 
11 de maio, o apresen-
tador Dieyme Vascon-
celos conversou com 
Felipe Dias, prefeito de 
Orizona (MDB).

O prefeito Felipe está 
em seu terceiro man-
dato como prefeito de 
Orizona, destaca a área 
da saúde com grandes 
mudanças nos seus dois 
primeiros mandatos e 
nesse terceiro ele fala 
que a área da educação 
é seu maior diferencial. 
Ele agradece a sua equi-
pe da secretaria da saú-
de que desempenharam 
um maravilhoso traba-
lho na pandemia, com 
vacinação completa da 
população, dessa forma 
retomando as ativida-
des econômicas, sociais 
e culturais da cidade.

As obras de infra-
estrutura da cidade 
estão em ritmo contí-
nuo principalmente na 
pavimentação urbana. 
Com as chuvas a ma-
lha viária que é antiga 
foi danificada e exige 
maior atenção.

Orizona predomina 
o agronegócio, a cida-
de é primeiro lugar na 
bacia leiteira do Estado 
de Goiás, a sétima do 
Brasil, primeiro lugar 
em  produção de mel 
do Estado de Goiás, 
laticínio, indústria de 

conservas, produção 
de sementes, cachaça 
e isso gera maiores de-
safios na infraestrutura 
das estradas. Segundo o 
Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempre-
gados (CAGED), Orizo-
na é a nona cidade em 
geração de empregos 
do Estado de Goiás.

Comentou sobre o ce-
nário político atual e disse 
que é muito cedo para fa-
zer uma avaliação sobre 
as pesquisas eleitorais, 
que hoje em dia as redes 
sociais tem um grande 
poder de influenciar e 
convencer as pessoas. De-
clarou que não gosta de 

extremos, que não é nem 
de direita, nem esquer-
da, acredita que “se deve 
olhar para o povo!. O pró-
ximo presidente do Brasil 
precisa olhar para o povo 
e cuidar dele, ver suas 
necessidades, expecta-
tivas, eu acredito nisso, 
um caminho do meio, 
independente de quem 
for”, declarou o prefeito. 
E acredita que Simone 
Tebet é quem fará a dife-
rença nas eleições, como 
um terceiro caminho 
onde o povo brasileiro 
vai poder escolher.

Para assistir a entrevista 
completa, acesse o canal 
Gazeta Play no youtube.

Prefeito de Orizona, Felipe Dias, fala sobre agronegócio, gestão e política atual

Paulo Cezar lamenta ausência da 
PM e Corpo de Bombeiros no desfile 
cívico do centenário de Aparecida

Em pronunciamento da 
tribuna da Assembleia Legis-
lativa, durante sessão de on-
tem, quarta-feira (11/05), o 
deputado Paulo Cezar Martins 
(PL) lamentou que o gover-
nador Ronaldo Caiado tenha 
“proibido” a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros de parti-
ciparem do desfile cívico em 
comemoração ao centená-
rio de Aparecida de Goiânia. 
“Com gestos como esse, o go-
vernador se apequena”, disse 
Paulo Cezar, ao enfatizar que 
hoje Ronaldo Caiado “é me-
nor que o cargo que ocupa”.

Na avaliação do depu-
tado, a população de Apa-
recida de Goiânia, uma das 
cidades que mais crescem 
no Brasil, não pode ser tra-
tada dessa forma. “Um total 
desrespeito à democracia, 
ao povo aparecidense”.

Paulo Cezar lembrou 
que a PM e o Corpo de Bom-
beiros “são órgãos de esta-
do e, não, de governo”. “O 

governador não pode tratar 
os militares e os bombeiros 
como se fossem peões de 
suas fazendas”, alfinetou.

O parlamentar enfatizou 
ainda que a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiro Militar 
são instituições que gozam 
do respeito e credibilidade da 
população, “e não podem ser 
usadas politicamente”.

Também da tribuna 
Paulo Cezar Martins lamen-
tou que o governador esteja 
utilizando de estruturas do 
Estado, para “assacar” con-
tra pessoas e autoridades. 
Citou recentes acusações 
feitas na Televisão Brasil 
Central (TBC) a família do 
presidente da República Jair 
Bolsonaro. “O govenador 
não pode tratar uma emis-
sora pública como se fosse 
um curral de sua fazenda”.

Paulo Cezar também 
lamentou que os veículos 
de comunicação do Estado 
estejam sendo usados para 

“perseguir, caluniar os adver-
sários, que o governador trata 
como inimigos”. Ressaltou 
que Caiado deveria respei-
tar a figura do presidente da 
República Jair Bolsonaro, a 
maior autoridade constituída 
do país. “O governador, que 
bajulou Jair Bolsonaro nas 
eleições, ganhou a eleição em 
cima dele, cuspiu no prato 
que comeu”, disse o depu-
tado, ao encerrar o discurso 
dando um “cartão vermelho” 
ao governador.

Mendanha ressalta evolução nos 100 anos de Aparecida 
Marcado na história de 

Aparecida pela gestão que 
transformou a cidade, cul-
minando em uma reeleição 
de 98,8% dos votos válidos, 
Gustavo Mendanha (patriota) 
participou da tradicional festa 
da cidade em comemoração 
aos 100 anos de Aparecida. 

O ex-prefeito ressaltou os 
dados na área da saúde, edu-
cação e social que marcaram 
a independência da cidade, 
maior legado deixado pelo 
seu antecessor, Maguito Vile-
la, prefeito de Aparecida por 
dois mandatos - entre 2008 
e 2016. Mendanha ressaltou 
que graças a esse trabalho, 
hoje a cidade não depende 
mais da capital.

Aparecida tem sua his-
tória marcada por desafios 
na área econômica e social, e 
após gestões municipais sé-
rias conseguiu conquistar o 
desenvolvimento, chegando 
ao centenário com a marca 
de cerca de 68 mil CNPJs ati-
vos, mais de 120 mil postos de 
trabalho, 7 polos industriais e 
empresariais, o maior Hospi-
tal público do centro-oeste, 
construído e gerido por uma 
prefeitura, entre outros.

Testemunha da transfor-
mação de Aparecida, o depu-
tado federal Professor Alcides 
(PL) lembrou da sua chegada 
à Aparecida, em 1968, e dos 
prefeitos que marcaram a his-
tória.  “Tivemos muitos altos e 
baixos. Começou a desenvol-
ver com Ademir, depois Ma-
cedo e por fim, Maguito, que 
foi seguido por Gustavo. Nós 
temos muito a comemorar”.

O prefeito de Aparecida, 
Vilmar Mariano (Patriota), 
que está no cargo desde 1� 
de abril, se disse orgulhoso 
porque Aparecida cresceu 
e apareceu. “Em 2024 você 
terá orgulho do seu suces-
sor”, se comprometeu Vil-
mar com Mendanha diante 
de milhares de pessoas. 

Participaram da festa o 
deputado federal João Cam-
pos (Republicanos), os depu-
tados estaduais Max Mene-
zes (PSD), Major Araújo (PL) 
e Paulo César Martins (PL), 
além do presidente da Câma-
ra Municipal de Vereadores,  
André Fortaleza (MDB) e de-
mais legisladores. 

A tradicional festa da cida-
de tem dois momentos mais 
aguardados, o corte do bolo 

de 100 metros e o desfile cívi-
co.  Para marcar o centenário, 
desde o ano passado foram 
entregues obras como praças, 
eixos estruturantes, Centro de 
Convivência Social de idosos 
e crianças, entre outros. 

O FILHO DE APARECIDA
Gustavo Mendanha 

nasceu em Goiânia, mas 
sempre viveu em Apareci-
da. Uma infância marcada 
pelas idas ao coreto, as aulas 
na Escola Municipal O Pe-
quenino, e as brincadeiras 
pelas ruas da cidade. 

Filho da Iporaense, Sônia 
Melo, e do Inhumense, Léo 
Mendanha, a família escolheu 
Aparecida para morar devido 
ao baixo valor habitacional. 

Ao lado do pai que exer-
ceu mandato de deputado 
estadual, Mendanha cresceu 
ao lado de Maguito Vilela e 
Iris Rezende. Nunca sonhou 
em ser candidato, mas após 
um trabalho na África, ele de-
cidiu que a política poderia 
ser um instrumento de trans-
formação social. 

Em 2008, Gustavo Men-
danha foi eleito vereador de 
Aparecida, aos 27 anos. Foi 

reeleito para o mandato se-
guinte e se tornou presidente 
da Câmara de Vereadores. 

Para dar continuidade 
ao trabalho de Maguito, 
Gustavo se colocou à dis-
posição das eleições mu-
nicipais, sendo eleito em 
2016. O primeiro mandato 
foi focado na qualidade de 
vida, construção de praças  
e conclusão  de obras como 
os eixos estruturantes, a im-
plantação do programa Ci-
dade Inteligente, a entrega 
do novo Prédio da Cidade 
Administrativa e do Hospi-

tal Municipal de Aparecida 
de Goiânia Iris Rezende Ma-
chado. Durante a pande-
mia, desenvolveu o modelo 
de isolamento social por es-
calonamento intermitente. 

Esse trabalho chamou 
a atenção de todo o Esta-
do, que estava acompa-
nhando as transformações 
de Aparecida. Gestores 
públicos de várias regiões 
vieram para Aparecida 
para conhecer os projetos 
em desenvolvimento. 

Foi dessa forma que Men-
danha conquistou a reeleição 

com 98,8% dos votos válidos, 
fato histórico. 

Antes de renunciar ao 
cargo de prefeito da segunda 
maior cidade do Estado para 
ser pré-candidato nas eleições 
de 2022, Gustavo realizou pes-
quisa junto à população apa-
recidense, que apontou ser 
favorável à escolha.

Em viagens no interior 
goiano, o pré-candidato ga-
nhou o título de “filho de Apa-
recida”, em referência ao tra-
balho que devolveu o orgulho 
aos aparecidenses. 

DA REDAÇÃO

No jornal da Gazeta edi-
ção do almoço, o apresenta-
dor Dieyme Vasconcelos con-
versou com o cardiologista,  
Dr. Arthur Pipolo . Na ocasião, 
o médico falou sobre a hiper-
tensão. No dia 17 de maio é 
celebrado o Dia Mundial da 
Hipertensão Arterial, como 
forma de conscientizar a po-
pulação a se preocupar com 
hábitos de vida saudáveis e 
uma alimentação balanceada. 
De acordo com dados do Sis-
tema de Vigilância de Fatores 

de Risco e Proteção para Do-
enças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (VIGITEL), 25% da 
população brasileira é com-
posta por hipertensos, o que 
se replica também em Goiás, 

onde 23% das pessoas tam-
bém possuem a doença, em 
sua maioria mulheres. Para 
assistir a entrevista na íntegra 
acesse o portal no youtube 
gazeta play.                 DA REDAÇÃO

Rodrigo Estrela
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12ª EDIÇÃO
Governador Ronaldo Caiado recebe 
vereadores da Câmara Municipal de GoiâniaNo mês de prevenção 

aos acidentes de trânsito, 
Secretaria da Saúde leva 
orientações e exames 
para motoristas 
de cargas pesadas

O governador Ronaldo 
Caiado recebeu, nesta terça-
-feira (10/05), no Palácio das 
Esmeraldas, vereadores e ve-
readoras de Goiânia. Foram 
recebidos 21 parlamentares 
do Poder Legislativo da ca-
pital, com o objetivo de aco-
lher demandas e realizar uma 
prestação de contas do traba-
lho realizado pelo Governo de 
Goiás na atual gestão.

Durante a 12ª edição do 
encontro com legisladores 
municipais, o chefe do Exe-
cutivo estadual relembrou 
que até o momento já foram 
recebidos 1.936 vereadores 
no Palácio das Esmeraldas 
e que este número só não 
foi maior devido ao distan-
ciamento imposto no en-
frentamento à pandemia de 
Covid-19. Caiado também 
relatou as dificuldades en-
contradas ao assumir o go-
verno, especialmente em 
relação às dívidas contraídas 
pela gestão anterior e disse 
que aos poucos está “colo-
cando o Estado em ordem”.

Ao citar os programas so-
ciais criados durante o man-
dato, o governador frisou que 

MAIO AMARELO

 Governo de Goiás foca em 
ações de saúde para prevenir 
acidentes de trânsito

100 anos Aparecida  

DA REDAÇÃO - A operação 
“Saúde e Segurança do Tra-
balho nas Estradas Salvam 
Vidas”, que integra o Maio 
Amarelo, mês de prevenção 
aos acidentes de trânsito, le-
vou nesta terça-feira (10/05) 
serviços de saúde a motoris-
tas que transitam com car-
gas pelas rodovias goianas. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) montou uma 
tenda de serviços junto ao 
posto da Polícia Rodoviária 
Federal, na BR-153, saída 
para Anápolis, numa ação 
em parceria com Ministério 
do Trabalho, Serviço Social 
do Transporte/Serviço Na-
cional de Aprendizagem do 
Transporte (Sest/Senat) e 
Agência Nacional de Trans-
porte Terrestre (ANTT). 

A SES levou informa-
ções e serviços de saúde 
aos motoristas, avaliando 
as condições de saúde des-
ses profissionais e sensibili-
zando sobre a importância 
da relação entre a saúde e a 
segurança nas estradas. Cer-
ca de 120 caminhoneiros 
foram atendidos durante o 
dia, com orientações sobre 
hábitos saudáveis de vida 
e de prevenção a Infecções 
Sexualmente transmissíveis 
(ISTs), testes de glicemia, 
de pressão arterial, vacina 
contra Covid-19 e Influenza, 
teste rápido de ISTs e distri-
buição de preservativos.

“A sobrecarga de tra-
balho que enfrentam, com 
metas a cumprir em um 
curto período de tempo, 
provoca estresse e o fre-

quente adoecimento desses 
trabalhadores, aumentan-
do os riscos de acidentes 
nas estradas. Problemas de 
saúde como vertigem ou 
mal-estar, em decorrência 
da elevação da glicemia e 
da pressão arterial, podem 
provocar acidentes”, alerta 
Magna Maria de Carvalho, 
gerente de Vigilância Epide-
miológica de Agravos Não 
Transmissíveis e Promoção 
à Saúde da SES-GO.

PREVENÇÃO
Magna Carvalho ressal-

tou que os esforços visam 
reduzir fatores de risco para 
acidentes de trânsito. “O ob-
jetivo é conscientizar o mo-
torista de transporte de car-
gas sobre os problemas de 
saúde, que inclusive podem 
agravar os riscos de aciden-
te”.  Em 2012, morreram 
2.054 pessoas no trânsito 
em Goiás. Em 2021, foram 
1.578 pessoas, mas há que 
se considerar o período da 
pandemia, com a diminui-
ção de pessoas em circu-
lação em todo país. Com o 
retorno dos grandes eventos 
e demais atividades, a pre-
ocupação é o aumento da 
violência no trânsito. 

O caminhoneiro Djair 
Rodrigues passou pela ten-
da e viu um impacto posi-
tivo. “Nós, devido ao pouco 
tempo, temos dificuldades 
de pesquisar informações 
sobre a saúde. Aqui, além 
dos testes, recebemos um 
conteúdo importante para 
a nossa própria segurança”. 
O motorista também ressal-
tou que o exame de glicose 
teve o resultado alterado, 
o que vai ajudá-lo a iniciar 
uma prevenção. Outro que 
gostou do evento foi Wesley 
Mendes, do Distrito Fede-
ral. “A ação é um momen-
to importante na vida do 

caminhoneiro. Fiz todos os 
exames e agora tenho mais 
tranquilidade. Seria bom 
que em cada local tivesse 
algo assim”, salientou. 

NÚMEROS
De acordo com o Insti-

tuto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), o Brasil 
é o quinto país do mundo 
em vítimas de trânsito, com 
22 mortes por 100 mil habi-
tantes. Em Goiás, segundo 
dados do Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade 
(SIM) referentes ao Estado, 
esse índice é de 21,8 mor-
tes por 100 mil. Também 
segundo o SIM, em 2010, 
eram 33,4 mortes por 100 
mil habitantes. 

Diante desse quadro, a 
SES, que já atua no atendi-
mento às vítimas de trânsito, 
também tem forte presença 
diária no monitoramento, 
na educação e prevenção 
de acidentes de trânsito no 
Estado, por meio da Coorde-
nação de Vigilância de Vio-
lências e Acidentes (Viva), 
que integra a Superinten-
dência de Vigilância em Saú-
de (Suvisa) e que reformula 
o Projeto Vida no Trânsito.  

O ponto principal da 
proposta é o monitora-
mento nacional e estadual, 
a intersetorialidade, o for-
talecimento de suas ações 
e a expansão do projeto, 
com objetivo de fomentar 
a agenda da Política Nacio-
nal de Redução da Morbi-
mortalidade por Acidentes 
e Violências e as estratégias 
elencadas no Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrenta-
mento das Doenças Crôni-
cas e Agravos Não Transmis-
síveis no Brasil 2021-2030 
(Plano de Dant) e Plano 
Nacional de Redução de 
Mortes e Lesões no Trânsito 
(Pnatrans). SECOM/GO

Letícia Oliveira

São 100 anos de fun-
dação e uma história que 
enche o povo de orgulho. 
Parabéns Aparecida de 
Goiânia. Hoje são mais 
de 600 mil habitantes. 
Em população é o segun-
do município de Goiás. 
Posição conquistada nas 
últimas duas décadas 
quando a cidade era co-
nhecida como dormitó-
rio para as pessoas que 
trabalhavam em Goiâ-
nia. Essa realidade mu-
dou com administrações 
ousadas e competentes 
que investiram pesado 
em saneamento, infra-
-estrutura, mobilidade 
urbana, saúde, educação,  
industrialização e princi-
palmente na qualidade 
de vida da população que 
atualmente vive em mais 
de 300 bairros. 

Hoje Aparecida de Goi-
ânia é referência nacional 
e prova disso é o PIB local 
que cresceu 122% entre 

2010 e 2018 chegando 
atualmente na incrível 
marca de 14 bilhões e 400 
milhões de reais. Segun-
do o CAGED, o Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados, em 2017 
Aparecida de Goiânia foi 
o segundo município do 
Brasil que mais gerou 
empregos formais. Na-
quele ano um saldo de 
4.342 novos postos de tra-
balho no município.  

Parabéns pelo cente-

nário e feliz aniversário 
Aparecida de Goiânia. 
Depois de um jejum de 
2 anos por causa das res-
trições sanitárias da pan-
demia da COVID 19 fi-
nalmente a população do 
município e de cidades 
vizinhas pode comemo-
rar a data com o tradicio-
nal desfile cívico militar 
que acontece todos os 
anos. Uma festa linda e 
mais que merecida.

MARCELO LABECCA

SES monta tenda para testes de glicemia, pressão arterial e orientações aos motoristas 
de carga, no mês de alerta à prevenção de acidentes de trânsito
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o compromisso da gestão é 
investir cada vez mais em 
ações para beneficiar os goia-
nos, especialmente as pes-
soas em situação de vulne-
rabilidade social. “Tudo isso 
é dizer o quanto o dinheiro 
pode fazer quando nós ge-
renciamos um governo com 
seriedade”, afirmou.  

Logo em seguida, o chefe 
do Executivo falou sobre a 
importância das parcerias 
firmadas com prefeitos, de-
putados e vereadores e disse 
que “não se governa sozi-
nho”. Em complemento às 
falas de Caiado, o secretário 
especial da Governadoria 
Paulo Ortegal comentou que 
“a Câmara está no mesmo 
caminho do Governo de Goi-

ás, preocupada com a popu-
lação”, destacou. 

Decano do parlamento, 
cumprindo o 10º mandato 
em Goiânia, o vereador An-
selmo Pereira elogiou os mu-
tirões em prol da população 
que vêm sendo promovidos 
desde o ano passado pelo Go-
verno de Goiás. “Tem dado a 
oportunidades de estarmos 
em contato com a popula-
ção”, relatou. No que se refere 
aos avanços na segurança pú-
blica alcançados pelo Estado 
desde 2019, o vereador Henri-
que Alves elogiou a atual ges-
tão por ser destaque nacional. 
“Goiânia hoje é uma cidade 
muito mais segura, modelo 
para o país”, comentou. 

Fundadora de uma ONG 
que cuida de animais aban-
donados, a vereadora Lucíula 
do Recanto, que está em seu 
primeiro mandato, pediu ao 
governador que voltasse os 
olhos para o cuidado com os 
animais. “É uma causa nobre, 
nova dentro da política, mas 
é uma causa muito antiga, é 
invisível aos olhos”, finalizou. 
No segundo mandato, a vere-
adora Léia Klébia reconheceu 
o trabalho árduo e difícil que 
tem sido realizado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, mas 
afirmou que “com a graça de 
Deus tudo se torna possível”. 

SECOM/GO

Hegon Corrêa
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A cantora e compositora Perla Paraguaia, que fez muito 

sucesso nos anos 70 como intérprete de canções românticas, 
a exemplo da icônica “Galopeira”, é uma das atrações do pro-
jeto da WAM Hotéis – “Viva O melhor da Vida” por meio de sua 
rede de hotéis e parques. A ação, que é voltada para o público 
da terceira idade, acontece de 12 a 15 de maio, no Water Park, 
em Caldas Novas (GO). A apresentação da cantora será no 
sábado, dia 14 de maio, às 21h.

2. Além de shows musicais programados, os hotéis tam-
bém contarão com atrações de lazer como treinamento 
funcional, hidroginástica, oficina de dança de salão e de tra-
balhos manuais, apresentação de teatro, noite do forró, entre 
outros. O projeto traz também outras atrações musicais com 
as bandas Vitrine, Charanga Big Bang e Os Nordestinos de 
Goiás. Para mais informações, consulte a central de reservas 
0800 620 7575.

Enfrentamento à corrupção
Hoje, quinta-feira, dia 12 de maio, o Ministério Público 

Estadual (MPGO) realiza um webinar com o tema ‘O futuro do 
enfrentamento à corrupção no Brasil: o papel da sociedade e 
das instituições’. O ex-juiz Marlon Reis, um dos idealizadores 
da Lei da Ficha Limpa, e Fabiano Angélico, jornalista e con-
sultor sênior da Transparência Internacional, estão entre os 
convidados do evento.

Vitrine

Divulgação

ANIVERSARIANTE DO 
DIA - Quem recebe os 
cumprimentos, nesta 
quinta-feira, 12 de 
maio, por mais uma 
primavera, é Liz Vieira, 
filha do saudoso médico 
Sérgio Vieira e Elizabete 
Martins Carneiro 
Andrade. Que este novo 
ciclo te traga muitas 
coisas boas, que seja 
um ano de conquistas 
e aprendizado. Feliz 
aniversário!

VICTOR CADILAC - A Secretaria Estadual de 
Cultura está de novo secretário. Trata-se de Marcelo 
Carneiro que integra a sua equipe, Victor Cadilac, 
superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura, que 
tem a missão de movimentar ainda mais a cena cultural 
do Estado. Na foto, Victor Cadillac, Marcelo Carneiro, e 
sua esposa, Priscila Carneiro, na solenidade de posse 
que ocorreu no auditório Mauro Borges, no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira

Divulgação
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n VOCÊ SABIA? 
O azeite de oliva é 
recomendado para o 
tratamento da pele do 
rosto.
n MOSTRA - A 
Prefeitura de Goiânia, 
através da Secretaria 
Municipal de Cultura 
(Secult Goiânia), 
realiza até 14 de 
maio, a exposição Via 
Sacra, no Museu Frei 
Confaloni, que fica 
na Antiga Estação 
Ferroviária.
n CURSO PARA 
FAMILIARES - A 
Novo Mundo .Com, 
principal player do 
Centro-Oeste, em 
parceria com o Clube 
de Costura, projeto 
do Grupo Mega 
Moda, vai ofertar 
bolsas de estudo 
para os familiares 
dos colaboradores 
da varejista que 
trabalham no Centro 
de Distribuição, 
Assistência Técnica e 
Montagem, realizem 
o Curso Básico de 
Modelagem, Corte 
e Costura. As aulas 
serão realizadas até 28 
de maio, no Clube de 
Costura, localizado no 
G3 do Mega 
Moda Shopping.

Arquivo

TOCANTINS

Agrotins 2022 oficialmente 
aberta com lançamento de 
edital de pesquisa agropecuária
Lançamento ocorreu durante a abertura oficial da 22ª edição da Feira de 
Tecnologia Agropecuária do Tocantins 

DA REDAÇÃO - O governador do 
Estado do Tocantins, Wan-
derlei Barbosa, lançou o Edi-
tal de Pesquisa Agropecuária, 
no valor de R$ 2 milhões, que 
visa contribuir para o forta-
lecimento do setor. O ato foi 
realizado durante a abertura 
oficial da 22ª edição da Feira 
de Tecnologia Agropecuária 
do Tocantins (Agrotins 2022), 
que teve início nessa terça-
-feira, 10, e prossegue até o sá-
bado, 14, no Parque Agrotec-
nológico do Tocantins. Com 
o tema Integrar: Intensificar e 
Preservar, a Agrotins 2022 visa 
apresentar novidades para o 
desenvolvimento da produ-
ção, apoiar e incentivar a agri-
cultura sustentável.

O governador Wanderlei 
Barbosa destacou que o Edital 
de Pesquisa Agropecuária é 
importante para o desenvol-
vimento do setor. “Essa parce-
ria entre os pesquisadores vai 
permitir importantes projetos, 
que possibilitarão alavancar a 
nossa produção, gerar empre-
go para o povo e, automati-
camente, promover o cresci-
mento do Estado”, pontuou.

Durante a abertura oficial 
da Feira, o governador Wa-
nderlei Barbosa destacou a 
importância do agronegócio 
para a economia do Estado e 
anunciou a implantação da 
infraestrutura do parque para 
a próxima edição, para melhor 
acolher os visitantes e os expo-
sitores. O governador também 
lembrou o estado das rodovias 
estaduais e o planejamento 
da gestão para recuperá-las e 
para melhorar o escoamen-
to da produção, por acreditar 
que o desenvolvimento pas-
sa necessariamente por uma 
infraestrutura rodoviária de 
qualidade e uma carga tribu-
tária humanizada. “O produ-
tor precisa de estradas de boa 
qualidade para o escoamento 
da produção e uma carga tri-
butária justa e humanitária. 
Só assim vamos atrair novos 
investidores e promover o 
crescimento do Tocantins, 
que tem no agronegócio 
uma das suas principais ati-
vidades econômicas”, ressal-
tou o Governador.

O titular da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Aquicultura (Seagro), 
Jaime Café, destacou que a 
Agrotins constitui o maior 

evento do gênero na região 
Norte e uma das maiores 
do Brasil. “Somente no pri-
meiro dia foi registrada uma 
movimentação de negócio 
na ordem de meio bilhão 
de reais, entre as empresas 
e os produtores, o que nos 
leva a acreditar que vamos 
ultrapassar a meta dos R$ 2 
bilhões e mais de 120 mil vi-
sitantes. Isso é reflexo dos in-
vestimentos realizados pelo 
Governo do Tocantins e te-
mos a convicção de que, com 
os investimentos anunciados 
pelo Governador, o local vai 
ficar ainda mais aconche-
gante para expositores e visi-
tantes”, frisou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Antonio 
Andrade, afirmou que essa 
feira constitui um momento 
importante para o Estado e 
que a Assembleia Legislativa 
é parceira do Governo. “Gra-
ças ao trabalho do Gover-
no do Estado, hoje, temos a 
maior feira da região Norte 
e esses números colocam o 
Tocantins em destaque no 
Brasil”, comentou. 

EDITAL
O Edital de Pesquisa 

Agropecuária prevê a aplica-
ção de recursos no valor de 
R$ 2 milhões, oriundos do 
orçamento do Fundo Esta-
dual de Ciência e Tecnologia 
e liberados de acordo com a 
disponibilidade orçamentá-
ria e financeira. Serão finan-
ciadas até 40 propostas no 
valor de até R$ 47.500 para 
cada proponente.

O proponente responsá-
vel pela apresentação da pro-
posta deve possuir vínculo 
empregatício com a institui-
ção de Ciência e Tecnologia 

e inovação, possuir título de 
doutor, coordenar ou partici-
par de um grupo de pesqui-
sa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).

AGROTINS 2022
A feira é uma realiza-

ção do Governo do Tocan-
tins, por meio da Seagro, da 
Agência de Defesa Agrope-
cuária (Adapec), do Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Tocantins (Ruraltins), da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa (Fapt) e da Tocantins 
Parcerias, em conjunto com 
empresas, instituições e ór-
gãos públicos, de pesquisas 
e educacionais, entre outras.

COMPUTADORES
Além de percorrer a es-

trutura da feira e visitar os 
estandes de expositores, o 
Governador também reali-
zou a entrega simbólica de 20 
computadores para pesqui-
sadores do setor agropecuá-
rio. Os equipamentos foram 
adquiridos por meio de con-
vênio com a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), 
ligada ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia.

PRESENÇA
O evento contou com a 

presença do representante 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Marcio Candido, de 
representantes de institui-
ções financeiras, de órgãos 
públicos, senadores, deputa-
dos federais, estaduais, pre-
feitos, vereadores e auxiliares 
do Governo do Tocantins.

COM INFORMAÇÕES 
DE JARBAS COUTINHO/

GOVERNO DO TOCANTINS

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
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Adão dos Reis Gonçalves
adao@gazetadoestado.com.br
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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
Eube Messias 
MTB 3720/GO 
eube.messias@gazetadoestado.com.br

Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

ANIVERSÁRIO NO GAZETA - Hoje, quinta-feira, 12 de 
maio, nós da equipe do Gazeta do Estado, celebramos 
a vida da editora Gráfica, Erika Sandra, por mais uma 
primavera. Desejamos a ela: sucesso, bênçãos, grandes 
realizações, muita dança, saúde e alegrias infinitas. Que 
Deus a abençoe e seja seu guia! Parabéns!

Aldemar Ribeiro/Governo do Tocantins 

Durante abertura oficial da 22ª Agrotins, o governador do 
Tocantins, Wanderlei Barbosa, lança o edital de pesquisa 
agropecuária no valor de R$ 2 milhões
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Em sete dias de evento, 250 toneladas de alimentos foram doados. Produtos 
serão distribuídos para famílias carentes

APARECIDA É SHOW

DA REDAÇÃO - “Vai Safadão, vai 
Safadão”. Foi sob os gritos em 
coro de mais de 60 mil pesso-
as que o cantor Wesley Safa-
dão subiu ao palco principal 
do Aparecida é Show, neste 
10 de maio. A apresentação 
musical encerrou os sete 
dias da tradicional festa da 
Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia, que neste ano cele-
brou o centenário da cidade. 
Além de proporcionar lazer 
para os moradores, o evento 
também incentivou a solida-
riedade dos aparecidenses 
ao estimular a doação de 
alimentos na entrada do es-
tacionamento da Cidade Ad-
ministrativa, onde ocorreu a 
festa. Ao todo, 250 toneladas 
de produtos não perecíveis 
foram recebidos durante a 
semana. Eles serão distribuí-
dos para famílias carentes da 
cidade, por meio da Secreta-
ria de Assistência Social.

O Aparecida é Show 2022 
recebeu um público de 250 
mil pessoas ao longo dos 
sete dias de programação. 
Famílias inteiras aproveita-
ram o parque de diversões 
estruturado no local, as de-
lícias da praça de alimenta-
ção e a emoção dos rodeios. 
Com extensa programação 
musical, as pessoas também 
dançaram e cantaram ao 
som de artistas reconheci-
dos nacionalmente, como 
Xand Avião, Raí Saia Roda-
da, César Menotti e Fabia-
no, Leonardo e Zé Vaqueiro. 
Cantores regionais também 
soltaram a voz no palco do 
“Canta Aparecida”.

ANIVERSÁRIO MUITO 
BEM CELEBRADO

“Chego no último dia do 
Aparecida é Show já com sen-
timento de saudade, pensan-
do no próximo ano. Foi uma 
festa maravilhosa, à altura da 
nossa cidade. Principalmen-
te, depois de enfrentarmos 
dois anos de pandemia. A po-
pulação queria uma come-
moração como essa e Apa-

recida merecia um grande 
evento para celebrar os seus 
100 anos. Amanhã, na quar-
ta-feira, 11, dia do aniversá-
rio, ainda teremos três atra-
ções: o corte do bolo de 100 
metros, o desfile cívico e a 
missa solene. Convido todos 
a comparecerem”, enfatizou 
o prefeito Vilmar Mariano.

A grande atração da 
noite, o cantor Wesley Safa-
dão, também parabenizou 
Aparecida pelos 100 anos de 
história: “Estou muito feliz e 
honrado de participar desse 
momento. Quero agradecer 
todo o carinho com o qual 
fui recebido na cidade. Pre-
parei um show muito ani-
mado e espero que a popu-
lação aproveite ao máximo. 
Aparecida merece”. E, não 
deixou por menos. O cantor 
contagiou o público com os 
hits “Eu já tava bem”, “Tchu-
co nela”, “Revoada” e outros 
sucessos do artista.

CANTA APARECIDA 
A noite também foi de 

celebração aos artistas regio-
nais vencedores do “Canta 
Aparecida – Festival do Cen-
tenário”, competição realiza-
da pela Secretaria Municipal 
de Cultura para incentivar o 
trabalho de músicos locais. 
Os 20 finalistas se apresen-
taram no Aparecida é Show, 
durante os sete dias do even-
to, e nesta terça-feira, 10, os 
cinco primeiros classificados 
receberam premiação em 
dinheiro, conforme divul-
gado no edital do festival. O 
prefeito Vilmar Mariano foi 
quem entregou os prêmios 
e observou: “só mulheres ga-
nharam o Canta Aparecida e 
isso demonstra o quanto elas 
estão dominando o cenário 
artístico. Parabéns a todas!”

Emocionada, a cantora 
Cristiane Cabral, que ficou 
em primeiro lugar, agra-
deceu o incentivo: “tenho 
muito orgulho de falar que 
sou moradora de Aparecida 
e ser valorizada na minha 

cidade é gratificante. Agra-
deço a Prefeitura por todo 
o apoio e oportunidade”. A 
cantora, que é estudante 
de ópera e tem uma ban-
da de metal, se apresentou 
no festival com clássicos da 
Música Popular Brasileira e 
conquistou os jurados.

ESPAÇO 
DE ARTE E LAZER

Além da música, as outras 
atrações do evento atraíram o 
público. A moradora do Cen-
tro, Érika Alencar, aproveitou 
toda a estrutura montada no 
estacionamento da Cidade 
Administrativa. “Vim em 
quase todos os dias da festa. 
Em todos eles cheguei bem 
cedo. Acompanhei meus so-
brinhos nos brinquedos do 
parque de diversões, expe-
rimentei diversas comidas e 
curti muito o rodeio. Na ver-
dade, quando chega a hora 
do show principal eu quase 
não aguento ficar, porque já 
fiz tanta coisa. Compensa 
muito vir e aproveitar tudo”.

Outro frequentador assí-
duo da festividade, João An-
tunes, que trabalha na segu-
rança do evento, aproveitou 
o dia de folga para festejar. 
“Estive aqui quase todos os 
dias trabalhando e hoje eu fiz 
questão de vir para curtir a 
festa. Sem pensar nas obriga-
ções. Trouxe a minha família 
e estou muito ansioso para o 
show do Safadão. Sou fã”.

Valéria Silva, moradora 
do Buriti Sereno, parabeni-
zou a cidade pelo evento e 
pelo aniversário: “essa é uma 
festa genuinamente popular 
e foi muito bem planejada. 
Achei tudo bastante organi-
zado e me senti segura em 
todo o tempo. Parabéns aos 
organizadores e, principal-
mente, parabéns Aparecida! 
Cidade que escolhi viver e 
que acolheu tão bem a mi-
nha família. Tenho muito or-
gulho de morar aqui”.

Com informações 
de Camila Godoy

Evento reuniu mais de 
60 mil pessoas ao som 
de Wesley Safadão

DISTRITO FEDERAL

Restaurantes comunitários 
garantem comida para quem precisa

Uma rotina do bem 
que começa cedo para 
garantir o pão e o almo-
ço de milhares de pessoas 
no Distrito Federal. Assim 
tem sido o dia a dia nos 
14 restaurantes comu-
nitários espalhados por 
cidades como Ceilândia, 
Estrutural, Planaltina, Sa-
mambaia, São Sebastião, 
Paranoá e Brazlândia. O 
batente para quem tem 
que deixar tudo prepara-
do para a primeira refei-
ção diária, o café da ma-
nhã, começa às 5h40, com 
bandejas servidas às 6h40.

São pessoas de baixa 
renda ou em situação de 
vulnerabilidade social que 
têm à disposição refeições 
adequadas e saudáveis a 
preços acessíveis. O car-
dápio do desjejum do dia 
era pão com ovo, café com 
leite e uma fruta, no caso, 
mamão, ao custo módico 
de R$ 0,50.

Alunos do Centro de 
Ensino Médio 2, que fica 
quase calçada com cal-
çada com o Restaurante 
Comunitário de Brazlân-
dia, na Quadra 36 da Vila 
São José, aproveitam as 
vantagens do espaço. “É 
bem acessível para mui-
ta gente; para nós é legal 
não apenas por ser perto 
da escola, mas pelo preço 
também”, observa a estu-
dante, Thynan Dantas, 17 

Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

anos, que forrava o estômago 
com um honesto café antes 
de ir para a escola. “É um ser-
viço para toda a sociedade, 
não apenas para quem pre-
cisa”, comenta o colega João 
Pedro Gurgel, 16 anos.

Enquanto cerca de 150 
pessoas fazem o desjejum 
pela manhã no hall do res-
taurante, na cozinha, cozi-
nheiras e ajudantes esfor-
çados se revezam desde as 
primeiras horas do dia para 
preparar o almoço do dia. No 
forno industrial, 16 bandejas 
gigantes assam desde as 7h a 
carne do dia, coxa e sobreco-
xa, peça que irá acompanhar 
o arroz com açafrão e feijão 
carioca, ambos preparados 
em enormes panelas de pres-
são. Noutra parte da área, um 
grupo de três ajudantes pre-
param salada e guarnições, 
como chuchu com milho e 

cheiro verde.
Na unidade de Brazlân-

dia, em média, são prepara-
dos cerca de 200 kg de arroz 
e entre 60 kg e 70 kg de feijão 
por dia, comida que aten-
de cerca de 1,5 mil pessoas 
diariamente. O cardápio de 
cada dia é elaborado com um 
mês de antecedência por nu-
tricionistas da empresa que 
fornece os alimentos, em 
parceria com os nutricionis-
tas da Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes).

Para se ter ideia da capi-
laridade desse serviço social, 
segundo dados da pasta, en-
tre 2019 e 2021, mais de 7, 6 
milhões de refeições foram 
ofertadas nos 14 espaços do 
DF, o que corresponde a mais 
de R$ 101 milhões de execu-
ção orçamentária. 

COM INF. DE LÚCIO FLÁVIO, 
DA AGÊNCIA BRASÍLIA

Electra Mustaine posta foto com 
Kiko Loureiro: “Rindo muito, senti falta dele!”

A musicista Electra 
Mustaine, filha de Dave 
Mustaine, publicou uma 
foto com seu amigo Kiko 
Loureiro nas suas redes so-
ciais. Nos stories, a filha do 
chefe publicou um trecho 
do ensaio do Megadeth e 
disse que estava “rindo para 
cacete” com a companhia 
de Kiko. “Estava sentindo 
sua falta!”, completou.

A foto se deu na ocasião 
em que o Megadeth estava 
fazendo a apresentação na 
cidade de Nashville, como 
parte da Metal Tour of the 

Year. Recentemente, o Me-
gadeth cancelou sua apre-
sentação no Rock in Rio 

para se dedicar à tour nos 
EUA ao lado da banda Five 
Fingers Death Punch.

Ênio Medeiros

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3043/0222 - 1° Leilão e nº 3044/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá, 
pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da 
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados de 27/05/2022 até 05/06/2022, no primeiro leilão, e de 10/06/2022 até 20/06/2022, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP e no 
escritório do leiloeiro, Sr. Rodolfo da Rosa Schöntag, no endereço R. Adolfo Melo, 35, Centro, Florianópolis/SC, Cep: 88015-090, 
telefones (48) 99804.5050, (47) 99944.1234 e (51) 98126.2502. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 
14:00 às 18:00hs (Site: www.LeiloeiroPublico.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). 
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 06/06/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 21/06/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.LeiloeiroPublico.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

O preparo da comida para o almoço começa cedo nos 
restaurantes comunitários: em Brazlândia, 1,5 mil pessoas 
são atendidas diariamente com a refeição
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Car tó r io de Reg is tr o de Im ó v eis  Tit.  Doc.  Pes .  J u r .  de           
 Á g u as  Lindas  de G oiá s -G O 

Av. das Araras, Q uadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Á guas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIX A ECONÔ MICA F EDERAL,  pessoa 
j urídica de direito misto, com sede no Setor Bancário Sul Q uadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº  9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º , 2º  e 3º , F AZ  SABER,  que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Cas a 04 no 
CONDOMÍ NIO RESIDENCIAL MARA ROSA IV,  Ru a Am az onas ,  Lote 17  da q u adr a 112,  
Conj u nto B, Setor  10, situado no loteamento denominado PARQ UE DA BARRAG EM,  Á g u as  
Lindas  de G oiá s , devidamente registrado no R-07 =  8 9 . 6 40 em nome do devedor DIOG O 
F ERNANDES F ERREIRA, CPF nº- 043. 8 07 . 7 7 1-7 0 e MARIA VANESSA F ERNANDES SILVA 
LIMA, CPF -6 07 . 07 4. 7 33-06 .  Sob pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRU MENTO 
PARTICU LAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓ VEL, MU TU O E ALIENAÇ Ã O FIDU CIÁ RIA EM 
GARANTIA - CARTA DE CRÉ DITO INDIVIDU AL Â  - CCFGTS –  PROGRAMA CASA VERDE E 
AMARELA - PCVA (MP 996/2020) COM U TILIZ AÇ Ã O DOS RECU RSOS DA CONTA 
VINCU LADA DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES). O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de 
quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue ignorâ ncia e 
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três 
(03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado 
nesta Cidade de Á guas Lindas de Goiás-GO, aos 09 . 05 . 2022.  Sandro Alexander Ferreira, 
Oficial do Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imó-
veis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-
-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, pessoa jurídica de direito 
misto, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 
lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 
9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, 
que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e 
os demais encargos contratuais, devidas em virtude 
de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Casa 04 no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MARA ROSA IV, Rua Amazonas, Lote 17 da quadra 
112, Conjunto B, Setor 10, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás, devidamente registrado no R-07= 89.640 em 
nome do devedor DIOGO FERNANDES FERREIRA, 
CPFnº- 043.807.771-70 e MARIA VANESSA FERNAN-
DES SILVA LIMA, CPF-607.074.733-06. Sob pena 
de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, 
MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 
- CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL Â - CCFGTS – 
PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - PCVA (MP 
996/2020) COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA 
CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES). 
O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze 
(15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para 
que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhe-
cimento dos interessados, mandou que publicasse o 
presente Edital por três (03) dias consecutivos, na for-
ma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e 
passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, 
aos 09.05.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do 
Registro Imobiliário. 
 

A empresa CENTRO GOIANO DE OTORRINO S/S LTDA,  CNPJ:
03.175.581/0001-90,  torna  público  que  requereu  junto  a  Agência
Municipal do Meio Ambiente de Goiânia – AMMA, a Renovação da
Licença  Ambiental  de  Operação,  Processo  número  71460977 para
atividades  referente  à  86.40-2-99  -  Atividades  de  serviços  de
complementação  diagnóstica  e  terapêutica  não  especificadas
anteriormente. E as atividades secundárias: 86.40-2-06; 86.40-2-07,
86.40- 2-08, 86.40-2-09, 86.40-2-13 e 68.10-2-02. Sito na Av. L, 220,
QUADRA10A LOTE 04, Setor Aeroporto, CEP: 74.075-030.

IPANEMA  GRÁFICA  E  EDITORA  LTDA ,  inscr i to  no
CNPJ:03.847.530/0001-68,  torna  público  que  requereu  junto  a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia –
SEMMA a licença Ambiental de Operação, para atividade de Edição
integrada  à  impressão  de  cadastros,  listas  e  de  outros  produtos
gráficos, localizado localizada na Rua 6, esquina com a Rua 19, Qd.23,
Lt. 03, Pólo Empresarial Goiás, Etapa 1, Aparecida de Goiânia.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL  Nº 26/2022
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 25 de maio de 2022, às
09:00horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476, Centro,
Caldazinha,  Goiás,  licitação,  modalidade  Pregão  Presencial,
objetivando a aquisição eventual e sob demanda de medicamentos
para Farmácia Básica Municipal,  para atender as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde do Município de Caldazinha/GO. Maiores
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal, no endereço
acima  citado.  Cópia  do  Edital  poderá  ser  obtida  no  sítio
www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 10 de maio de 2022.
 

Evani Esteves Borges
Pregoeira

ADRIANO GONCALVES COELHO 03410613102, CNPJ/CPF n° 24.934.403/0001 - 76,
torna público que está requerendo a Licença Ambiental Simplificada na Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SEMMA de Aparecida de Goiânia para as seguintes
atividades : comércio a varejista de materiais de construção em geral, fabricação
de  outros  artefatos  e  produtos  de  concreto,  cimento,  fibrocimento,  gesso  e
materiais semelhantes. Empresa localizada na Rua 2B, S/N, Quadra 408 A, Lote 12,
Chacaras  São  Pedro,  Aparecida  de  Goiânia  -  GO,  CEP:  74.923  –  025.  O
empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA n° 001/86. A AMMA
reserva o  direito  de exigir  estudos  complementares  e/ou documentos  quando
houver necessidades.

MADA D P 00 /2022
D M ICIPAL D AÚD D I H MA torna

público que realizará, na sala de reuniões do Centro de Cultura e
Convenções Nelo Egídio alestra (Rua 23, d. 13, Vila São
José, Inhumas), no dia 19/05/2022 às 08h30min, a sessão do
presente procedimento licitat rio para análise das propostas de
preços. Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das
08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos
telefones (62) 3511-2121 / 99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

MADA D P 00 /2022
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O DE INHUMAS-GO torna
público que realizará, sala de reuniões do Centro de Cultura e
Convenções Nelo Egídio alestra (Rua 23, d. 13, Vila São
José, Inhumas), no dia 31/05/2022 às 08h30min, procedimento
licitat rio modalidade tomada de preços tipo menor preço
GLO AL, ob etivando a contratação de empresa de engenharia
para Construção da uadra Poliesportiva da Escola Municipal
Cleide Campos, situada no endereço, Avenida Maria José com
Rua I e Rua E, uadra 17, Setor Amélio Alves, Inhumas, Goiás.
Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min
às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones (62)
3511-2121 / 99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.br no
campo licitação ou pelo e-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.

MADA D P 00 /2022
O MUNIC PIO DE INHUMAS torna público que realizará, sala de
reuniões do Centro de Cultura e Convenções Nelo Egídio
alestra (Rua 23, d. 13, Vila São José, Inhumas), no dia

01/06/2022 às 08h30min, procedimento licitat rio modalidade
tomada de preços tipo menor preço GLO AL, ob etivando a
contratação de empresa de engenharia para execução de
serviços de construção de Cemitério Vertical em Jazigos
Pré-moldados, situada na Avenida Radial Norte com a Rua H e a
Rua A, APM, Setor Teodoro Alves, Inhumas GO. Mais
informações na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min às
11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones (62)
3511-2121 / 99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.br no
campo licitação ou pelo e-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.

MADA D P 0 0/2022
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O DE INHUMAS-GO torna
público que realizará, sala de reuniões do Centro de Cultura e
Convenções Nelo Egídio alestra (Rua 23, d. 13, Vila São
José, Inhumas), no dia 02/06/2022 às 08h30min, procedimento
licitat rio modalidade tomada de preços tipo menor preço
GLO AL, ob etivando a contratação de empresa de engenharia
para a execução do de serviços de Reforma e Ampliação do
Prédio da Escola Municipal Peralta, situada no endereço, Rua
Nagasa i, d. 120-A, Lt. 01, Setor Nipo rasileiro, Inhumas,
Goiás, conforme especificações de materiais, normas e
quantidades estabelecidas no Memorial Descritivo, Pro etos
orçamento e demais anexos. Mais informações na sede da
Prefeitura Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min
às 17h00min, pelos telefones (62) 3511-2121 / 99145-0756, no
site www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

MADA D P 00 /2022
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA O DE INHUMAS-GO torna
público que realizará, sala de reuniões do Centro de Cultura e
Convenções Nelo Egídio alestra (Rua 23, d. 13, Vila São
José, Inhumas), no dia 30/05/2022 às 08h30min, procedimento
licitat rio modalidade tomada de preços tipo menor preço
GLO AL, ob etivando a contratação de empresa de engenharia
para a execução do serviço de Reforma da Escola Municipal
Odilon Roriz, situada na Rua uilombo, d.06, Lts.01 a 05 e 16,
Vila uilombo, Inhumas - GO, conforme especificações de
materiais, normas e quantidades estabelecidas no Memorial
Descritivo, Pro etos orçamento e demais anexos. Mais
informações na sede da Prefeitura Municipal das 08h00min às
11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones (62)
3511-2121 / 99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.br no
campo licitação ou pelo e-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.

CHAMADA PÚBLICA 002/2022
O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE INHUMAS, por
intermédio do atual Gestor senhor DJOVINI DI OLIVEIRA,
conforme com a Lei no 8.666/93, suas alterações, Lei Municipal
no 3261/2021, e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie e pelas disposições deste Edital e seus Anexos,
decorrentes do Processo Administrativo no 607/2022, torna
público, para ciência dos interessados, que realizará
CREDENCIAMENTO, sem qualquer exclusividade, de médicos e
ou entidades médicas para a prestação de serviços na área de
perícia médica conforme disposições deste Edital, combinados
com os artigos 27 a 30 da Lei no 8.666, de 1993 e suas
alterações, mediante apresentação da documentação exigida, a
qual deverá ser entregue na sede do FUNPRESI ou atrevés de
protocolo na prefeitura do município de Inhumas, de 13/05/2022
a 23/05/2022, no horário de 07h30min às 11h00min e de
13h00min às 16h00min, atendidos os requisitos previstos no
edital. Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das
08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos
telefones (62)3511-212/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo dispensa ou pelo e-mail
funpresi@gmail.com, funpresi@inhumas.go.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 2157/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO/
GO, inscrita no CNPJ sob n°, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar-se em sua sede administrativa, situada 
na Rua Lavrinha, s/n°, Centro, Santa Rita do Novo Destino/GO – CEP: 
763.395-000, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESE,NCIAL do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, às 09H 00MIN do dia  24 DE MAIO  
DE 2022, referente a REGISTRO DE PREÇOS A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO NOVO 
DESTINO PARA EXERCICIO DE 2022. O Edital encontra-se junto 
ao site do município através do endereço eletrônico >http://www.
santaritadonovodestino.go.gov.br/< ou pelo telefone (62) 3394-0076. 
Santa Rita do Novo Destino/GO, 11 de maio de 2022. Atenciosamente, 
MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRE - Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 951/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO/
GO, inscrita no CNPJ sob n°, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar-se em sua sede administrativa, situada 
na Rua Lavrinha, s/n°, Centro, Santa Rita do Novo Destino/GO – CEP: 
763.395-000, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, às 13H 00MIN do dia  24 DE MAIO  
DE 2022, referente a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO DE SANTA 
RITA DO NOVO DESTINO NO EXERCICIO 2022. O Edital encontra-se 
junto ao site do município através do endereço eletrônico >http://www.
santaritadonovodestino.go.gov.br/< ou pelo telefone (62) 3394-0076. 
Santa Rita do Novo Destino/GO, 11 de maio de 2022. Atenciosamente, 
MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRE - Pregoeiro Municipal
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Mercado e Marketing
CAMPANHA – Em comemoração a duas datas importantes: Dia das Mães e Dia dos Namorados, o Buriti Shopping 
vai presentear o seu público com doze Iphones 13, além de 400 vales de R$ 250 reais cada, para serem utilizados 
na loja recém-inaugurada, Odorata. A cada R$ 100 reais em compras nas lojas participantes, é possível concorrer 
aos prêmios que serão sorteados durante a campanha “Só love por você”. Basta o cliente trocar os cupons fiscais 
por um número da sorte, através do aplicativo do shopping, disponível gratuitamente nas plataformas PlayStore e 
Apple Store. A promoção vale para compras realizadas até o dia 12 de junho, e segue o formato cumulativo.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Piracanjuba entra no mercado de nutrição 
infantil
DESTINADA A IDADE PRÉ-ESCOLAR 
– A Piracanjuba, por meio da sua Divisão 
científica – a Piracanjuba Health & Nutrition 
–, apresenta a linha de nutrição infantil 
Piracanjuba Excellence, bebida pronta 
para consumo Piracanjuba, destinada à 
idade pré-escolar, segura e prática para 
alimentar as crianças onde elas estiverem. 
“Vai levar o filho para passear ou precisa 
deixá-lo no berçário? A bebida traz 
praticidade e segurança para complementar 
a alimentação, em qualquer lugar, com 
menor risco de contaminação, já que dispensa o uso de água para dissolução. O produto possui 23 vitaminas 
e minerais, e uma combinação de leite, óleos vegetais, fibras e proteína concentrada do soro do leite. É 
comercializado em embalagem reciclável e estéril da Tetra Pak 200 ml, que dispensa diluição e uso de utensílios, 
e assegura a manutenção dos nutrientes por meio dos processos de ultrapasteurização (UHT).  Além disso, pode 
ser consumido diretamente na caixinha, com um canudo, ou transferido para um copo de transição.

Tintas Eucatex lança Eucatol Verniz Deck
RESISTÊNCIA A FISSURAS E DESCASCAMENTO - Tintas 
Eucatex apresenta um novo produto para completar a família 
de vernizes da marca. Eucatol Verniz Deck criado para trazer 
mais proteção aos decks, varandas e móveis de jardim. O 
Eucatol foi formulado com nanotecnologia, que atribui ao 
produto resistência a fissuras e descascamento do verniz, 
formando uma película elástica e hidrorrepelente. É indicado 
para aplicação nas superfícies de madeira que ficam 
expostas a ação de sol e chuva, garantindo a conservação 
e beleza do material por muito mais tempo. Seus principais 
atributos são a facilidade de aplicação, resistência ao tráfego 
de pessoas - por isso pode ser utilizado em decks -, além 
de conferir alto rendimento, grande aderência ao substrato e 
secagem rápida, trazendo mais comodidade na aplicação.O 
produto já é vendido pronto para uso, ou seja, não necessita 
de diluição com outros componentes. Pode ser adquirido 
em embalagens de 900ml ou 3,6 litros, opções ideais para 
diversos tamanhos de projetos.. www.tintaseucatex.com.br

Sicredi abre a quinta 
agência em Goiânia
LOCALIZADA NA AVENIDA RIO 
VERDE - Para estar mais próximo 
de seus associados e disseminar 
os benefícios do cooperativismo, a 
Sicredi Cerrado GO, representada 
com mais de 2.000 agências, 
distribuídas em 23 estados e no 
Distrito Federal, abriu mais uma 
agência em Goiânia, é a sua quinta 
agência, agora, na Avenida Rio 
Verde. Para os próximos meses, a 
cooperativa avançará com mais uma 
agência em Aparecida de Goiânia, 
além das cidades de Trindade, 
Senador Canedo e Morrinhos.

Fotos: Divulgação/Ilustração

Quando Leo sai, Jade 
parte deixando seu colar da 
pedra verde para ele. Mo-
hamed e Latiffa se lastimam 
e Nazira culpa-os pelo de-
saparecimento de Samira. 
Basílio viu tudo e conta que 
a menina se encontrou com 
o namorado e foi embora. 
Nazira quase se afoga e é 
salva por Miro; os dois se bei-

jam. Albieri acaba assumindo 
para Edna que está encan-
tado por Amália. Leo pede 
uma passagem para Fez e 
Leônidas dá. Telminha acha 
que Creusa está envolvida 
na história armada por Odete 
em cima de Tavinho. Xande 
sobe a escadaria da Igreja da 
Penha de joelhos para pagar 
a sua promessa.

O Clone

Além da Ilusão

Carinha de Anjo

Quanto Mais Vida Melhor

Pantanal

resumo de novelas

Violeta disfarça e afirma 
que não foi sequestrada por 
Matias. Leônidas dá um ul-
timato em Matias. Eugênio 
pede que Leônidas não deixe 
Matias a sós com Violeta. 
Darcy Vargas encomenda 
um vestido a Isadora. Armin-
da chantageia Constantino 
para retomar o controle da 
rádio. Joaquim pede aju-
da a Úrsula para destruir o 

vestido de Isadora. Arminda 
protege Leopoldo de Mari-
ana. Giovanna afirma a Emília 
que Lorenzo está sofrendo. 
Bento agradece a ajuda de 
Silvana. Sirius passa mal, e 
Davi, vestido de Mandrake 
Mascarado, se apresenta em 
seu lugar. Úrsula sabota as 
medidas de Darcy Vargas 
para prejudicar a confecção 
do vestido. 

Paula tenta ajudar Nil-
ton com Carmem. Roni 
manda seus capangas 
eliminarem Tucão. Os-
valdo avisa a Paula que 
Neném vai embora com 
Rose. Tucão foge e pega 
Flávia e Guilherme como 
reféns. Paula implora para 
Neném não ir embora 

com Rose. Tucão ameaça 
Guilherme e Flávia. Guil-
herme tenta salvar a vida 
de Tucão novamente. In-
grid termina com Murilo 
e Paula a consola. Tucão 
liberta Guilherme, e Flávia 
e ameaça Roni. Rose de-
siste de ir para Paris para 
ficar com Neném.

Madre Superiora e irmã 
Fabiana acalmam Dulce 
Maria após desvendarem 
que a menina foi ape-
nas maquiada e não está 
doente. Dulce Maria se vin-
ga e joga gelatina na cabeça 
de Bárbara e Frida. Solange 
vê uma quantia de dinheiro 
no quarto de Cassandra e é 

pega no flagra pela garota, 
que desconversa e diz que 
o dinheiro é para pagar sua 
terapia. Leonardo descobre 
que Gustavo está tentando 
descobrir quem era a mod-
elo que derrubou café nele. 
O homem telefona para 
Flávio e diz que Gustavo 
não pode descobrir isso. 

Jove chega a tempo de 
impedir Mariana de mandar 
Juma para casa e avisa à avó 
que ambos voltarão para 
o Pantanal. Tadeu resolve 
ir com Tibério para Aqui-
dauana desfazer a venda 
dos bois sem avisar a José 
Leôncio. Juma fica surpresa 
ao ver que Muda está falan-
do. Jove deixa José Leôncio 
estarrecido ao avisar ao pai 
que voltou para o Pantanal 
para ficar com Juma. Jove 
questiona a história que 
Muda conta para justificar 

a recuperação da voz. José 
Leôncio comenta com Filó 
que Tadeu não tem tino para 
os negócios. Tadeu se sente 
vitorioso ao conseguir des-
fazer o contrato da venda 
dos bois. Tenório esconde 
de Guta seus negócios es-
cusos. Levi diz a Muda que 
enfrenta Tibério pelo amor 
que sente por ela. Juma ten-
ta convencer Jove a montar 
a cavalo. Guta se entristece 
ao saber que Jove está 
morando com Juma. Juma 
desconfia de Muda.

O jovem queria entrar 
para a polícia. Inscreveu-se 

e foi chamado para um teste.
– Neste teste é necessário ter raciocínio rápido 
– alertou o examinador.
– O que foi que disse?
– Que está dispensado.
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O livrão sobre os 
personagens interpretados 

pela Gi no Luccas Toon.
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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“Os Pássaros”
Lançado em 1963, “Os Pássaros” é um 
dos filmes mais controversos e ENIG-
MÁTICOS do mestre do SUSPENSE 
Alfred Hitchcock. Com ROTEIRO de 
Evan Hunter e adaptado de um CON-
TO de Daphne du Maurier, o longa-me-
tragem conta a história de uma mis-
teriosa INVASÃO e ataque de PÁSSAROS à cidade LITORÂNEA de Bodega 
Bay, na Califórnia. Os PROTAGONISTAS são a bela e rica senhorita MELA-
NIE Daniels, vivida pela atriz Tippi Hedren, e o ADVOGADO Mitch Brenner, 
interpretado por Rod Taylor, que se conhecem rapidamente numa LOJA de 
animais em San Francisco, onde ele pretende comprar PERIQUITOS para sua 
irmã mais nova. Interessada nele, Melanie viaja até a pacata Bodega Bay pa-
ra levar as AVES de presente, e é aí que começam os misteriosos ATAQUES 
de pássaros. O filme, lançado três anos depois do SUCESSO estrondoso de 
“Psicose”, dividiu opiniões. Alguns o consideram uma obra-prima e um CLÁS-
SICO cheio de sutilezas do gênero TERROR, enquanto outros o veem como 
um ponto baixo da carreira cinematográfica de HITCHCOCK. 
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HORÓSCOPO

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

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

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

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

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

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

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

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

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

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

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

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

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

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

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

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

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

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

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

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

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

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

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

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

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

Calvin e Haroldo
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