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EM GOIÁS

Marconi Perillo 
inocentado 
pela justiça
Marconi Perillo ainda 
sem dizer abertamente 
sobre qual cargo irá se 
candidatar, conversou 
sobre o cenário político 
atual. Questionado 
sobre a presidência do 
Brasil, em qual grupo ele 
vai caminhar e apoiar, 
respondeu que vai agir de 
acordo com a escolha do 
partido PSDB, “eu tenho 
a convicção do que o 
PSDB fez para o Brasil, 
acredito em tudo o que 
fizemos por Goiás e vou 
continuar leal aos princípios 
e valores defendidos pela 
democracia brasileira”, 
declarou Marconi
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DA REDAÇÃO  - Durante o 
segundo Encontro Re-
gional dos partidos DC, 
PMN, Agir 36, Mais Brasil 
35 e Patriota, o pré-candi-
dato ao Governo de Goi-
ás, Gustavo Mendanha, 
fez um discurso voltado 
para a ineficiência  do Es-
tado em oferecer incenti-
vos para a exploração dos 
potenciais locais como 
o níquel, um dos miné-
rios mais cobiçados do 
mundo; a pecuária e 
o turismo. O encontro 
ocorreu na manhã deste 
sábado (14), na região 
norte, em Niquelândia. 

Gustavo disse que, 
apesar do níquel ser um 
forte de Niquelândia,  as 
indústrias do setor estão 
se instalando em outros 
Estados, isso porque fal-
ta estrutura adequada. 

“O norte goiano tem 
um conjunto de potenciais 
econômicos mais diversos 
do Estado, que precisa ser 
explorado”, criticou. 

O ex-prefeito de Ni-
quelândia e presidente 
da Associação Goiana de 
Ex-Prefeitos (Agexp), Ro-
nan Batista, um dos gran-
des entusiastas da can-
didatura de Mendanha, 
ressaltou a importância 
do diálogo. “Ao contrário 
do que experimentamos 
com esse atual governa-
dor, vimos em Gustavo 
a abertura para um go-
verno municipalista, que 
abre as portas do Palácio 
para os municípios”. 

Pela primeira vez no 
palanque de Mendanha, 
o presidente do Mais 
Brasil 35, Santana Pires, 
disse estar honrado em 
poder apoiá-lo, pois co-
nhece a sua história an-
tes dele ser prefeito de 
Aparecida, a partir do 
pai de Gustavo e ex-de-
putado, Léo Mendanha. 
“Maguito te abençoou, 
e você foi reeleito com 
98,8% dos votos. Goiás 
está chorando, o povo 
mais humilde está so-
frendo, por isso estamos 

com você”, declarou. 
Paulo Daher, presi-

dente do Mobiliza, res-
saltou a coragem de Gus-
tavo para ser candidato 
e lembrou que só vence 
a eleição quando abrem 
as urnas. 

A primeira prefeita a 
apoiar o projeto de pré-
-candidatura de Menda-
nha, e sempre presente 
nos eventos, Edjane Al-
ves (PL), de Maurilândia, 
levou uma mensagem 
de esperança de que é 
possível devolver Goiás 
para os goianos. 

Aos 99 anos, o ex-ve-
reador de Niquelândia, 
João do Doce - que foi 
filiado ao MDB por mais 
de 40 anos - esteve pre-
sente para conhecer de 
perto o gestor que trans-
formou Aparecida. Ele 
estava acompanhado de 
seu filho, o ex-vereador 
por Niquelândia, Jesus 
Ferreira França (Repu-
blicanos), que afirmou 
ter aprendido em suas 
raízes a estar com pesso-
as respeitosas. “Não pre-
cisamos de Coronel, não 
precisamos de trocador 
de placas”, disse em crí-
ticas ao atual governador 
do Estado de Goiás. 

Assim como a rea-
lidade do passado de 
Aparecida, Águas Lindas 
também precisou se de-
senvolver para oferecer 
qualidade de vida aos ci-
dadãos. Um dos prefeitos 
que deixou contribuições 
na história foi o ex-pre-

feito José Zito. Ele pediu 
durante o encontro que 
os presentes multipli-
quem o apoio ao Gusta-
vo, indo às ruas. “Gustavo 
ganhando, todo Estado 
ganha. No dia da renún-
cia, eu vi seus olhos bri-
lharem e senti ali que a 
vitória virá”. 

A transformação de 
Aparecida foi lembrada 
pelo presidente do De-
mocracia Cristã, Alexan-
dre Magalhães, que hoje 
não deixa nada a desejar 
a Goiânia. 

O prefeito de Apareci-
da, Vilmar Mariano (Pa-
triota), reforçou o apoio 
entre eles e o desejo de ver 
essa parceria ser firmada 
a nível estadual no próxi-
mo ano, com a eventual 
vitória de Mendanha. 

Os partidos Patriota e 
Agir 36 estiveram repre-
sentados por Einstein Pa-
niago e Samuel Gemus, 
respectivamente. Tam-
bém esteve presente no 
evento o ex-embaixador 
de Israel, Yossi Shelley, 
além de outras lideranças. 

Ao todo serão re-
alizados 10 encontros, 
sendo este o segundo. O 
primeiro foi realizado no 
sudoeste, na cidade de 
Santa Helena, e o próxi-
mo será dia 21, em Cida-
de Ocidental, no entorno 
do Distrito Federal. 

“Cada encontro é 
uma forma de acender 
a chama no coração de 
cada um”, pontuou Men-
danha em Niquelândia. 

Durante o 2º Encontro Regional de Partidos, o pré-candidato Gustavo Mendanha 
destacou a falta de investimentos na região do norte goiano

Mendanha fala da falta de 
incentivos da atual gestão à região

Audiência pública discute 
regulação na saúde em Goiás

Iniciativa do deputa-
do Paulo Cezar Martins 
(PL), a Assembleia Le-
gislativa aprovou reque-
rimento para realização 
de audiência pública, 
dia 26/05, quinta-feira, 
para discutir o sistema 
de regulação na Saúde 
em Goiás.

Na justificativa do 
requerimento, o parla-
mentar alega que desde 
que a regulação saiu do 
município de Goiânia, os 
problemas se avoluma-
ram, como demora no 
atendimento dos pacien-
tes, queda no número de 
procedimentos de média 
e alta complexidade e di-
ficuldade de atuação in-
tegrada entre a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) 
e as secretarias munici-
pais da área. 

“A regulação é hoje 
um dos maiores dramas  
da Saúde estadual. A 
pessoas estão morrendo 
por falta de atendimen-
to adequado”, reclama 
Paulo Cezar, ao enfatizar 

que os municípios estão 
sendo prejudicados pela 
“burocracia estadual”.

Para a audiência pú-
blica foram convidados 
o secretário estadual, do 
município de Goiânia, o 
presidente do Conselho 
Regional de Medicina 
(CRM), do Conselho Re-
gional de Enfermagem 
(Coren), do Sindicato 
dos Trabalhadores da 
Saúde (SindiSaúde), re-
presentantes do Minis-

tério Público Federal e 
Estadual, do Ministério 
da Saúde, do Núcleo de 
Apoio Técnico da Saúde 
do Poder Judiciário e do 
Sindicato dos Hospitais 
do Estado de Goiás.

AUDIÊNCIA PÚBLICA: Re-
gulação da Saúde em Goiás
DATA: 26/05
HORÁRIO: 9 horas
LOCAL: Assembleia Legislativa

EM NIQUELÂNDIA GESTÃO

Agronegócio é o foco de Carolina Pereira
MULHERES NA POLÍTICA 

No Jornal da Gazeta, 
edição do almoço de se-
gunda-feira, 16 de maio, o 
apresentador Dieyme Vas-
concelos conversou com 
Carolina Pereira, pré-can-
didata a Deputada Federal.

Carolina começou 
cedo na política, aos 8 
anos de idade participou  
do projeto: Criança tam-
bém vota do jornal O Po-
pular e depois não parou 
mais, sendo participativa 
na política estudantil, foi 
a primeira mulher a pre-
sidir o PMB jovem, teve 
participações na OAB, é 
diretora da SGPA, diretora 
da ACIEG, ex- presidente 
do Procon Goiânia e fala 
que seu tema de TCC na 
faculdade de Direito foi 
pela cota dos 30% das mu-
lheres na política e sente 
que tem uma grande res-
ponsabilidade pela frente 
em representar os agro-
pecuaristas e as mulheres.

Carolina está no partido 
Republicanos a convite do 
prefeito Rogério Cruz e foi 
ela quem liderou o Plano Di-
retor de Goiânia (ela é espe-
cialista em Direito ambien-
tal e direito urbanístico).

Sua história familiar 
passa pelas fazendas, 
é pecuarista em Crixás, 
com criação de gado nelo-
re e aperfeiçoamento ge-
nético da raça. A pré-can-
didata está representando 
o agronegócio em Goiás  e 
está em articulações com 
os sindicatos rurais.

Carolina está envolvi-
da com a causa dos pa-
cientes com câncer, con-
tou que teve a doença, se 
recuperou e quer poder 
ajudar com seu trabalho 
nessa causa. Ela não con-
corda com a polarização 
da política, declarou que 
isso não é bom para o 
país. Como uma terceira 
via acredita no potencial 

de Simone Tebet.
Para assistir a entre-

vista completa, acesse 
o canal Gazeta Play no 
youtube. A TV Gazeta é 
um espaço democrático 
e está de portas abertas 
para receber todos can-
didatos que queiram dar 
sua entrevista. 

JOICE GABRIELA

Dr. Diogo Rakowski fala sobre 
as candidatura isolada ao Senado

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

No jornal da Gazeta 
edição do almoço des-
ta segunda-feira,16, o 
apresentador Dieyme 
Vasconcelos conversou 
com o advogado Dr. Dio-
go Rakowski. Na ocasião, 

o especialista em direi-
to eleitoral falou sobre 
as candidatura isolada 
ao Senado. A decisão do 
vice-procurador-geral 
eleitoral Paulo Gustavo 
Gonet Branco que con-

cedeu parecer favorável 
sobre a possibilidade 
de candidaturas isola-
das ao Senado deixou 
os goianos pré-candi-
datos à vaga animados. 
O primeiro a defender 

essa nova categoria de 
candidatura, presidente 
do Progressistas Goiás, 
Alexandre Baldy, está se-
guro de que essa possi-
bilidade será confirmada 
nestas eleições. 

Baldy acredita que 
a decisão dá segurança 
jurídica para todo o pro-
cesso eleitoral.  Para as-
sistir a entrevista na ín-
tegra e saber mais sobre 
o assunto acesse o portal 
no YouTube gazetaplay.

JOICE GABRIELA
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Sobre a presidência do Brasil:  “Vou apoiar o que o partido PSDB decidir”

EM GOIÁS

Marconi Perillo 
inocentado pela justiça

JOICE GABRIELA - Em cole-
tiva de imprensa reali-
zada no dia 16 de maio, 
às 10hs da manhã, no 
hotel Augustos no se-
tor Central de Goiânia, 
Marconi Perillo anun-
ciou que foi inocentado 
de todos os processos 
que foi acusado e la-
mentou a justiça tar-
dia. O procurador-geral 
da República, Augusto 
Aras, não recorreu da 
decisão do ministro 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Gilmar 
Mendes. A decisão re-
tirou as denúncias da 
Operação Cash Deli-
very da Justiça Federal 
e reconheceu a inocên-
cia do ex-governador.

Ele desabafou fa-
lando que foi feita uma 
armação para desmo-
ralizá-lo publicamente 
e que foi o político mais 
investigado e persegui-
do da história de Goiás.

Marconi Perillo ainda 
sem dizer abertamente 
sobre qual cargo irá se 
candidatar, conversou 
sobre o cenário político 
atual. Questionado sobre 
a presidência do Brasil, 
em qual grupo ele vai 
caminhar e apoiar, res-
pondeu que vai agir de 
acordo com a escolha 
do partido PSDB, “eu te-
nho a convicção do que 
o PSDB fez para o Brasil, 
acredito em tudo o que 
fizemos por Goiás e vou 

continuar leal aos princí-
pios e valores defendidos 
pela democracia brasilei-
ra”, declarou Marconi.

Sobre a pandemia 
disse que agiria dife-
rente, questiona onde 
está o dinheiro do Esta-
do de Goiás que não foi 
investido de maneira 
adequada, que temos 
dívidas, fome, desem-
prego, obras inacaba-
das e inflação.

Quanto aos candida-
tos adversários ele diz 
não temer nada, que já 
enfrentou vários desafios, 
o principal é a “máqui-
na administrativa”, então 
não tem medo de lutar 
nas adversidades e por 
aquilo em que acredita.

Divulgação

Smesp

McDonald’s anuncia 
que McPicanha 
voltará ao cardápio 
com novo nome

O McPicanha vol-
tará ao cardápio da 
rede de fast food Mc-
Donald’s com outro 
nome, após ter sido re-
tirado dos restaurantes 
de todo o Brasil. A de-
cisão ocorre depois de 
uma polêmica envolver 
o sanduíche, que não 
teria picanha, como 
sugere o nome, em sua 
composição. Nesta se-
mana, o ministério da 
Justiça, o Procon/SP, o 
Procon/DF e o Conar 
cobraram explicações 
da empresa por supos-
tamente estar fazendo 
“propaganda engano-
sa”. O McDonald’s, em 
contrapartida, pediu 
desculpas “se o nome 
escolhido gerou dúvi-
das”. MIGALHAS

Procon/DF proíbe Coca-Cola de vender 
Del Valle Fresh por não ser suco

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

A fiscalização do órgão constatou que os produtos Del 
Valle Fresh não possuem a quantidade mínima de fruta 
para serem considerados suco, néctar ou mesmo refresco

A Coca-Cola está proibi-
da de comercializar o suco 
Del Valle Fresh no Distrito 
Federal. Na sexta-feira, 13, 
o Procon/DF determinou a 
suspensão depois de aco-
lher uma denúncia do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor, que ale-
gava que a empresa estava 
divulgando a bebida como 
suco de fruta. A fiscalização 
do órgão constatou, após 
análise das informações no 
site da Del Valle e verifica-
ção in loco dos rótulos e dos 
anúncios publicitários nos 
supermercados, que os pro-
dutos Del Valle Fresh não 
possuem a quantidade mí-
nima de fruta para serem 
considerados suco, néctar 
ou mesmo refresco.

Segundo o Procon, a li-
nha Fresh, ainda que fosse 
gaseificada, não possuiria 
percentual mínimo para 
ser considerada refrigeran-
te. No rótulo, a bebida in-
forma a presença de “suco 
concentrado”, mas não traz 

a quantidade de suco utili-
zado na composição - que 
é de pouco mais de 1% em 
todos os sabores. 

De acordo com o órgão, 
toda a publicidade da linha 
Fresh, como rotulagem, slo-
gan, promoção comercial e 
distribuição nos supermer-
cados, dá a entender que os 
produtos seriam iguais a be-
bidas de fruta. Dessa forma, 
depois de considerada a pu-
blicidade enganosa pelo Pro-
con/DF, estão suspensos o 
fornecimento, a distribuição 
e a venda dos produtos Del 
Valle Fresh, até que os rótulos 
sejam corrigidos, a fim de 
que informem de forma cla-
ra e ostensiva as característi-
cas, qualidades e proprieda-
des das bebidas para que os 
consumidores possam ter 
a percepção, sem qualquer 
artifício ou subterfúgio, que 
a linha Fresh se trata de “ali-
mento” e não suco, néctar 
ou refresco, como forma de 
poderem exercer direito de 
escolha. MIGALHAS

&&

JUBS FUTEBOL
Competição nacional universitária com 
equipes de oito estados e Distrito Federal 
acontece até 22 de maio

A Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da Se-
cretaria Municipal dos 
Esportes (Seesp), recebe 
os Jogos Brasileiros Uni-
versitários de Futebol 
(JUBs Futebol) 2022. A 
competição, organiza-
da pela Confederação 
de Desporto Universi-
tário (CBDU), reúne 16 
equipes de oito estados 
mais o Distrito Federal. 
Torneio começou neste 
domingo (15/05) e se-
gue até o dia 22 de maio, 
com jogos na capital e 
em Trindade.

O JUBs Futebol traz 
16 times, oito femininos 
e oito masculinos, de 
universidades públicas e 
privadas. Na capital, os 
jogos são realizados no 
Clube Sesi Antônio Fer-
reira Pacheco, na Aveni-
da João Leite, 915, Setor 
Santa Genoveva, e no Es-
tádio Olímpico, na Rua 
74, Centro.

O secretário munici-
pal dos Esportes, Álva-
ro Alexandre, salienta a 
importância de receber 
uma competição de ní-
vel nacional, em especial, 
que integra diferentes 
atletas, universidades, 
órgãos públicos e priva-
dos. “Nosso compromis-
so é justamente esse, tra-

zer à capital competições 
internacionais, nacionais 
e estaduais que consoli-
dem seu lugar no cenário 
esportivo”, afirma.

HISTÓRICO
Goiânia também se-

diou a competição no 
ano passado, entretanto, 
com restrições em vir-
tude do cenário epide-
miológico proveniente 
da Covid-19. Por isso, os 
jogos seguiram rígidos 
protocolos biossanitá-
rios, como teste RT-PCR 
de todos os participan-
tes, uso obrigatório de 

máscara (exceto para os 
jogadores em campo) e 
público restrito aos atle-
tas, comitê organizador, 
comissão técnica e im-
prensa. A edição teve, 
como campeã, as equi-
pes da Universo, com 
medalhas de ouro para 
masculino e feminino.

Em 2022, apesar do 
avanço da vacinação e 
flexibilização pelas au-
toridades sanitárias, os 
cuidados continuam, 
porém, com a permissão 
de torcidas.

COM INFORMAÇÕES DA 
SMESP/GOIÂNIA

Capital recebe o JUBs Futebol, competição nacional 
universitária organizada pela Confederação de Desporto 
Universitário (CBDU), com apoio da Prefeitura de Goiânia: 
jogos são realizados na capital e em Trindade, até o dia 22/05

HABITAÇÃO
Anunciada construção de 40 casas, 
obras e reconstrução de escola em Piranhas 

O governador Ronaldo 
Caiado anunciou, neste do-
mingo (15/5) em Piranhas, 
no Oeste goiano, a constru-
ção de 40 casas, a reconstru-
ção de uma escola e a recu-
peração de ruas e avenidas 
da zona urbana. “Goiás, hoje, 
tem um governo compro-
metido com as prefeituras. 
Fazemos tudo em parceria. 
Ou seja, se Estado e muni-
cípio dão certo, a população 
colhe os resultados”, ressal-
tou sobre o pacote de bene-
fícios. O investimento total 
é superior a R$ 11,7 milhões.

A construção das 40 
unidades habitacionais está 
inserida no programa Pra 
Ter Onde Morar, da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab). As moradias serão 
destinadas a famílias de bai-
xa renda. O aporte estadual 
para o empreendimento é 
de R$ 4,9 milhões, oriundo 
do Programa Goiás Social, 
e será construído em um 
terreno doado pela prefei-
tura. “Vamos entregar as ca-

sas a custo zero para essas 
pessoas. Toda estruturada 
e regularizada, com padrão 
excelente”, garantiu Caiado.

O prefeito de Piranhas, 
Marco Rogério Leite, o Chi-
cão, projetou que a inau-
guração das moradias será 
em um dia de grande festa. 
O gestor municipal ainda 
agradeceu essa e as outras 
benfeitorias que o Caiado 
anunciou em prol do povo 
piranhense. “O senhor só 
pisa aqui para dar notícias 
boas”, pontuou. “Nosso mu-
nicípio está entre os dez que 
mais crescem em Goiás. Isso 
é porque temos um governo 
que olha para nossa cidade.”

PATRULHAS
Sobre a infraestrutura, 

serão destinados R$ 855 
mil à recuperação de ruas 
e avenidas da zona urbana, 
por meio do Goiás em Mo-
vimento - Eixo Municípios. 
Piranhas também receberá 
o Patrulhas Mecânicas Re-
gionais, que destina ma-

quinários, com operários e 
combustível, para melho-
ria das estradas municipais 
não pavimentadas da zona 
rural, como as vias que dão 
acesso ao assentamento de 
São Domingos e à região de 
Jeru. Os trechos que rece-
bem os programas, executa-
dos pela Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes 
(Goinfra), são definidos pela 
prefeitura. Os trabalhos te-
rão início neste mês.

Na educação, o Governo 
de Goiás, por meio da Se-
cretaria de Educação (Se-
duc), vai investir R$ 6 mi-
lhões na transformação do 
Colégio Estadual Professor 
Joaquim Francisco de Sou-
za em Escola Padrão Século 
XXI. Construída com pla-
cas de cimento, a estrutura 
será demolida e totalmente 
refeita em alvenaria. Hoje, 
o governador vistoriou as 
instalações e conversou com 
a comunidade escolar. 

COM INFORMAÇÕES 
DA SECOM/GO
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos

1. Estão abertas as inscrições, por meio de formulário, 
para que artesãos, pequenos empreendedores e instituições 
sociais que promovem ações em prol dos direitos humanos 
voltados à população LGBT+ participem da 20ª Feira Cultural 
da Diversidade. O evento, que contou com cerca de 200 mil 
visitantes na última edição, realizada em 2019, integra o calen-
dário de atividades propostas pela ONG Associação da Parada 
do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) e acontece na 
quinta-feira, dia 16 de junho, no Largo do Arouche, no Centro 
da capital paulista. 

2. São esperadas para a edição cerca de 50 expositores 
com estandes divididos entre  comerciantes, instituições, 
patrocinadores e na Praça de Alimentação. Nas tendas dos 
expositores, estão contemplados nomes ligados à ações de 
economia criativa. Na feirinha de arte queer, artistas plásticos 
têm a oportunidade de comercializar suas obras. Entre as 
instituições, estão presentes ONGs ligadas à cultura, saúde, 
direitos humanos e igrejas inclusivas, entre outras. Também 
haverá um palco com atrações artísticas.

Forma +
A Soma Contabilidade, em parceria com o Anjos Grupo 

Soma’’, lançou, o Programa Social de Formação Continuada 
Forma+, voltado para jovens talentos em busca do primeiro 
emprego e que aspiram ingressar na área contábil, fiscal e 
folha de pagamento. Além de desenvolvimento técnico e 
comportamental, gratuitamente, ao fim do programa, os me-
lhores colocados na turma, garantem uma vaga de emprego, 
na condição de Trainee, para a área de formação escolhida.

Vitrine

Arquivo

DESTAQUE - Após 
atuar em duas gestões, 
como presidente da 
Comissão de Direito 
Imobiliário e Urbanístico 
da OAB Goiás, o 
advogado Diego Amaral 
passou a compor a 
diretoria da Comissão 
de Direito Imobiliário do 
Conselho Federal da 
OAB, trabalhando em 
defesa do segmento 
junto à Comissão 
Nacional da OAB. 
Recentemente, Amaral 
recebeu a Medalha do 
Mérito Ecológico Sulivan 
Silvestre, da Câmara 
Municipal de Goiânia. 
O prêmio deve-se ao 
seu trabalho junto ao 
mercado imobiliário e 
urbanístico, atuando 
na preservação, 
sustentabilidade e 
divulgação das 
riquezas ecológicas

GESTAR & AMAR - No dia 02 de abril, foi realizado o 
Congresso Gestar & Amar idealizado pela fotógrafa 
de parto, Samara Christiny Estevão, que na ocasião 
aproveitou para lançar seu primeiro livro, ‘O que meus 
olhos veem’, e adiantou que a próxima edição do 
congresso, está prevista para outubro deste ano. Na foto, 
as obstetras Keila Mereb, Fernanda Marques, Annita 
Moraes, Ana Flávia Ávila e Samara  Christiny Estevão

Davi Borba Barbosa
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n VOCÊ SABIA? 
O alho elimina o 
excesso de gordura 
no corpo.

n PODE ENTRAR - A 
Sicredi Cerrado Go 
etá de portas abertas 
na Avenida Rio 
verde. È a sua quinta 
agencia em Goiânia.

n PARTICIPAÇÃO 
NA AGROBRASÍLIA 
- A Pivot Máquinas 
Agrícolas e Sistemas 
de Irrigação 
estará presente na 
AgroBrasília, de 17 
a 21 de maio, no 
Parque Tecnológico 
Ivaldo Cenci. 
Seus consultores 
irão apresentar 
várias soluções 
tecnológicas em 
maquinário agrícola e 
de irrigação.

Johny Cândido

FOCO NO FOGO 2022 

Programa lançado pelo Governo 
do Tocantins é estratégia para 
combater queimadas
Intuito é controlar e combater as queimadas por meio de ações preventivas

DA REDAÇÃO - O governador 
do Estado do Tocantins, Wa-
nderlei Barbosa, juntamente 
com equipe da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Semarh), 
lançou, oficialmente, o pro-
grama Foco no Fogo 2022. 
O programa conta com 32 
instituições que compõem o 
Comitê Estadual de Preven-
ção e Controle às Queimadas 
e Combate aos Incêndios 
Florestais (Comitê do Fogo), 
visando prevenir queimadas 
e orientar a população sobre 
educação ambiental.

O governador parabeni-
zou todas as frentes que atu-
am no combate às queimadas 
e reforçou a importância e a 
atenção desse trabalho. “Uma 
das atitudes mais corretas é 
o combate ao incêndio, nós 
temos que ter todo o cuidado 
nesse combate. Temos áre-
as preservadas, são lugares 
que, todo ano, sofrem quei-
madas e isso nos entristece. 
Em 2022, queremos uma for-
ça-tarefa e pedimos atenção 
para combater as queimadas 
no Estado. Vamos iniciar este 
programa imediatamente, 
pois assim podemos mudar 
essa triste realidade”, afirma 
Wanderlei Barbosa.

FOCO NO FOGO
Definido anteriormente 

como Dia D de Combate às 
Queimadas em 2021, o pro-
grama é renomeado Foco no 
Fogo e, desde 2020, trabalha 
por meio de campanhas pu-
blicitárias, spot em rádios, 
ações educativas de preven-
ção a incêndios florestais, ati-
vidades voltadas a orientar, 
sensibilizar e conscientizar 
a população sobre preven-
ção, controle e combate às 
queimadas. Durante a exe-
cução, várias áreas privadas 
são visitadas pelas equipes 
do programa.

“Temos vários parceiros 
da iniciativa privada e tam-
bém das esferas municipal, 
estadual e federal, vamos fa-
zer um bom ano de projeto e 
nossas frentes estarão prepa-
radas. Este ano é bem propí-
cio para a queimada, traba-
lharemos arduamente para 
combatê-las e nosso serviço 
de educação ambiental vai 
ajudar muito o pequeno pro-
dutor. Vamos às comunida-
des e iremos alertá-los”, afir-
ma a secretária da Semarh, 
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FORMA + - No registro, Ludmilla Guimarães fundadora 
do projeto Anjos e diretora financeira do Grupo Soma, 
Filipe Gonçalves diretor comercial do Grupo Soma e 
Willian Mendes, diretor operacional geral, da Soma 
Contabilidade participam do Forma +,  programa para 
incentivar, qualificar e preparar jovens em situação de 
vulnerabilidade econômica

ERRATA 
No Balanço Geral publicado no Jornal a Gazeta do Estado, edição 
do dia 30/04/2022, do exercício de 2021, página 6 do Caderno de 
Publicidade Legal, Demonstrações Contábeis, faltou constar a 
indicação dos representantes legais, bem como a indicação do 
profissional contábil responsável, onde se lê: Diretores: Marcelo 
Alexandre Teixeira Monsanto, CPF: 008.812.417-76 e Klenyo José 
Vanderlei Dall’Agnol, CPF: 004.463.911-23 - Contador: Antônio 
Ademir da Rocha, CPF: 467.723.246-68 - CRC-SP 175233/O-7.

Miyuki Hyashida.
Assim como nos anos an-

teriores, nesta edição, serão 
realizadas palestras, ações 
ambientais, coleta de dados 
e atividades sociais com os 
municípios. As ações têm 
como foco agropecuaristas, 
produtores rurais, empresá-
rios, munícipes e demais en-
tes envolvidos com incêndios 
rurais no Tocantins.

QUEIMADAS 
NO ESTADO

O Tocantins apresentou 
baixa no número de queima-
das no ano passado. Segundo 
dados do Ministério Públi-
co Estadual (MPE), o Estado 
teve uma redução superior a 
30% de queimadas em áreas 
de propriedade rural durante 
o período de estiagem em 
2021, em comparação com o 
mesmo período de 2020.

Os dados coletados são 
referentes ao período mais 
quente e seco no Tocantins, 
entre os meses de julho e 
outubro, e apontaram que 
em 2020, foram queimados 
2.442.408 hectares, enquanto 
em 2021 foram registrados 
1.651.177.

Os números são resul-
tados de ações preventivas 
do Estado e também das ati-
vidades do programa que, 
este ano, espera reduzir ainda 
mais os números. Para isso, o 
número de cidades envolvi-
das nas operações do Foco 
no Fogo será ampliado. An-
tes, 33 cidades passavam pe-
las visitas das equipes; agora, 
60 municípios estão inclusos 
no plano de trabalho do pro-
grama. Outra novidade está 
nas novas instituições parcei-
ras, como o Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran/
TO), a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e a Agência To-
cantinense de Transportes e 
Obras do Tocantins (Ageto).

“Os números do ano pas-
sado foram surpreendentes. 
Antes, o Tocantins sempre 
estava nas primeiras posi-
ções dos estados que mais 
registravam queimadas; atu-

almente, estamos na 8ª po-
sição, isso é resultado de um 
forte trabalho de educação 
ambiental. Vamos exatamen-
te onde tem o foco de incên-
dio e, este ano, a pedido do 
Governador, ampliaremos 
a quantidade de cidades no 
programa, e, com os novos 
parceiros, faremos campa-
nhas e blitz educativas nas 
rodovias para prevenir ainda 
mais as queimadas”, reforça 
a secretária executiva da Se-
marh, Karynne Sotero.

TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA

Durante o lançamento, o 
Chefe do Executivo Estadual 
assinou o Termo de Coope-
ração Técnica n° 03/2022, 
para conjugação mútua de 
esforços na execução do 
projeto Foco no Fogo 2022, 
que garante as diretrizes e 
as atribuições das institui-
ções parceiras no programa. 
O termo foi assinado em 
conjunto com a Semarh, o 
Instituto Natureza do Tocan-
tins (Naturatins), o Corpo de 
Bombeiros Militar (CBMTO), 
o Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental (BPMA), a Agên-
cia de Defesa Agropecuária 
(Adapec), a Energisa Tocan-
tins e a Secretaria de Estado 
da Agricultura, Pecuária e 
Aquicultura (Seagro).

Com o reforço superior de 
30 veículos terrestres, das ins-
tituições parceiras, e um heli-
cóptero, após o lançamento 
do programa, as equipes já 
foram a campo e vão percor-
rer propriedades localizadas 
na zona rural de Palmas.

“Estamos saindo mais 
cedo a campo, buscando 
mais parceiros e envolvendo 
setores públicos e privados 
para que possamos comba-
ter o fogo. O nosso objetivo é 
defender a natureza, o nosso 
território, o setor produtivo e 
a sociedade como um todo”, 
reforça o governador Wan-
derlei Barbosa.

COM INFORMAÇÕES DE 
GUILHERME LIMA/

GOVERNO DO TOCANTINS
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Realizada entre os dias 17 e 21 de maio, Feira do agronegócio e deve atrair 
empresas especializadas e promover encontros com profissionais estrangeiros

AGROBRASÍLIA

DA REDAÇÃO - Muitos podem 
não saber, mas o Entorno 
de Brasília e cidades vizi-
nhas compõem uma re-
gião com enorme potencial 
para o agronegócio. Dados 
da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
apontam para um cresci-
mento de 11,4% na safra de 
21/22, comparação com pe-
ríodo anterior, para cereais, 
leguminosas e oleaginosas 
produzidos no Distrito Fede-
ral (DF). A estimativa de pro-
dução do DF, de 4.857 kg por 
hectare, ultrapassa a média 
nacional, de 3.695 kg produ-
zidos em área equivalente.

A região agrícola do Pla-
nalto Central é rica em pro-
dutividade e diversidade, 
além das commodities – soja, 
milho e feijão -, que impul-
sionam a balança de expor-
tação do País, também des-
pontam atividades agrícolas 
como a agricultura orgâni-
ca, fruticultura, floricultura, 
horticultura, suinocultura, 
desenvolvimento de semen-
tes, indústria de alimentos 
enlatados, agroindústrias e 
pecuária bovina. 

Além do Entorno de Bra-
sília, a área de influência do 
pólo agrícola do DF  abran-
ge vários municípios que 
estão situados no encontro 
das divisas dos estados da 
Bahia, Goiás, Minas Gerais e 
Tocantins. Produtores de ci-
dades nestes quatro estados 
estão entre o público alvo da 
edição 2022 da AgroBrasília, 
feira que tem como objetivo 
mostrar todo esse potencial 
da agricultura no Entorno do 
DF e estimular o crescimento 
sustentável do agronegócio 
nas audiências da capital fe-

deral. O evento será realizado 
de forma on-line e presencial 
entre os dias 17 e 21 de maio, 
no Parque Tecnológico Ivaldo 
Cenci, localizado no km 5 da 
BR 251, sentido Unaí-MG. 
O evento, realizado pela Co-
operativa Agropecuária da 
Região do Distrito Federal 
(COOPA-DF), reúne produ-
tores e importantes players 
do agronegócio e oferece um 
espaço ideal para apresen-
tação de novas tecnologias e 
rodadas de negócios. 

Entre as marcas que que 
já confirmaram presença na 
feira está a Pivot Máquinas 
Agrícolas e Sistemas de Ir-
rigação. A empresa goiana, 
líder na comercialização de 
sistemas de irrigação por 
pivô central e em maquiná-
rio agrícola, deve levar para o 
evento cerca de 60 consulto-
res de vendas nas áreas de ir-
rigação e máquinas agrícolas.
Em 2019, na última edição 
presencial, a AgroBrasília re-
cebeu mais 121 mil visitantes 
e movimentou R$ 1,2 bilhão 
em negócios. Neste ano, a 
organização espera 18 mil 
pessoas diariamente e atingir 
R$ 3 bilhões em negociações, 
movimentados pelos quase 

500 expositores presentes. A 
entrada na feira é franca. 

“Estaremos atendendo 
em dois estandes, sendo 
um da Case IH, marca líder 
mundial em tecnologias para 
maquinário agrícola, da qual 
somos uma das concessio-
nárias no Brasil. E outro es-
tande voltado somente para 
a irrigação”, informa Tiago 
Villani, gerente corporati-
vo da Pivot. Segundo ele, a 
AgroBrasília é uma feira que 
guarda uma especial impor-
tância para a Pivot. “Essa é 
uma região onde começa-
mos nosso trabalho há mais 
de 30 anos como empresa 
de irrigação. Não é à toa que 
é onde está um dos maiores 
polos de irrigação do Brasil”, 
afirma Tiago.

Com esmagadora predo-
minância do sistema de pi-
vôs centrais, a região do pla-
nalto central brasileiro possui 
um polo que abriga uma área 
irrigada superior a 250 mil 
hectares. É nela onde estão 
os municípios de Unaí, Para-
catu (MG) e Cristalina (GO), 
três cidades com maior área 
irrigada da América Latina. 

COM INFORMAÇÕES DE 
ANDERSON COSTA

Feira projeta R$ 3 
bilhões em negócios

APARECIDA DE GOIÂNIA

Semana do Microempreendedor 
Individual estimula novos negócios

Lançada na manhã 
de ontem, pela Prefeitu-
ra de Aparecida de Goi-
ânia, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico, A Semana 
do Microempreendedor 
Individual (MEI) esti-
mula novos negócios na 
cidade. Para isso, serão 
oferecidos palestras e 
oficinas com diferentes 
temas até a próxima 
quinta-feira,19, com 
objetivo de capacitar e 
incentivar interessados 
em empreender.

Podem participar da 
Semana do MEI quem 
já possuiu um pequeno 
negócio ou quem ainda 
não tirou a ideia do pa-
pel. A inscrição deve ser 
feita pelo WhatasApp 
da Casa do Empreende-
dor: (62) 3248-7231. São 
parceiros da iniciativa 
instituições como o Se-
brae e CDL.

“Juntamente com o 
Sebrae vamos realizar 
diversas ações dire-
cionadas ao MEI. Nos-
so objetivo é criar um 
ambiente que favoreça 
o pequeno empreen-
dedor a sobressair da 
crise provocada pela 
pandemia. Vamos mi-
nistrar vários cursos 
como Direitos e Deve-
res do MEI, Gestão Fi-
nanceira, Precificação 

Enio Medeiros 

e outros; escolhes cursos 
que verdadeiramente vai 
ajudar o pequeno empre-
endedor”, justifica o su-
perintendente de Micro 
e Pequenas Empresas de 
Aparecida de Goiânia, El-
son Dias.

Há um ano, Wanderson 
Marques abriu um pequeno 
negócio que vende verdu-
ras e legumes descascados, 
picados e higienizados e 
praticamente prontos para 
o preparo. Ele justifica que 
procurou a Semana do MEI 
em busca de conhecimento. 
“Fiquei sabendo pelas redes 
sociais da prefeitura e resol-
vi participar para aprender 
mais; quero me qualificar, 
aumentar a experiência e 
também as vendas”, disse o 
pequeno empreendedor do 
ramo de alimentos.

Oficinas 
na CDL Aparecida
n 16/5 Gestão Financeira, 
às 17h
n 17/5 Precificação, às 14h
n 18/5 Gestão Financeira, 
às 8h
n 19/5 Como Vender Pela 
Internet, às 8h

Palestras no cinema do 
Aparecida Shopping
n 19/5 Crédito 
Consciente, às 8h
n Atendimento ao Cliente, 
às 8h

Atendimento (Aparecida 
Shopping – sala 
do centenário)
n 16 a 19/5 – 10h às 16h
Casa do Empreendedor
Sebrae
CDL
Incubadora 3D

MEI
O Microempreende-

dor Individual é a pessoa 
que trabalha por contar 
própria. Enquadra nes-
sa categoria quem fatura 
até R$ 81 mil por ano e 
não possuiu participação 
formal em outra empre-
sa como sócio ou titular. 
Em Aparecida de Goiânia, 
a formalização do MEI 
pode ser realizada atra-
vés da Casa do Empreen-
dedor gratuitamente. O 
mesmo pode ser feito pelo 
Portal do Empreendedor.

“A abertura do MEI é 
realizada em um prazo 
de até cinco dias na Casa 
do Empreendedor. O in-
teressado não precisa 
percorrer diversas secre-
tarias da administração 
municipal para formali-
zar seu pequeno negó-
cio. Hoje, temos cerca de 
29 mil MEIs ativos em 
nossa cidade”, acrescen-
ta Elson Dias.

COM INFORMAÇÕES DE 
RODRIGO AUGUSTO

‘Só vou parar no palco’, diz Milton Nascimento 
no encerramento da turnê de ‘�e Last Music Session’

Depois de seis décadas, 
Milton Nascimento decidiu 
parar de se apresentar no pal-
co. Intitulado ‘A última sessão 
de música’, a turnê passará 
por países europeus, como 
Itália, Inglaterra, Portugal e 
Suíça, e Estados Unidos a 
partir de junho. Antes da via-
gem internacional, no dia 11 
do próximo mês, no Rio de 
Janeiro, haverá uma prévia 
exclusiva, restrita a amigos, 
artistas e quem adquirir o 
NFT de um desenho que o 
artista fez quando menino.

As apresentações termi-
narão no Brasil em agosto, 
com shows no Rio de Janeiro, 
na Jeunesse Arena, em São 
Paulo, no Espaço das Amé-
ricas e em Belo Horizonte, 
no Estádio Mineirão. “Vou 

parar no palco e também 
não vou parar de ‘desencan-
tar’. Jamais poderia encerrar 
essa parte da minha vida de 
tantos anos na estrada sem 
homenagear aqueles que 
estiveram comigo todo esse 
tempo: os torcedores”, disse 
Milton Nascimento.

Sobre o repertório, ele já 
diz que clássicos como Ponta 
de areia, Encontros e despe-
didas, Cruzando, Calor da 
Terra e Nas danças da vida, 
não pode faltar. Recluso por 
três anos em casa por causa 
da pandemia de Covid-19, 
sofreu com o distanciamento 
social e teve tempo para re-
fletir sobre a vida. Deles nas-
ceram três novas músicas, 
duas que compôs sozinho e 
outra em parceria. “Ficamos 

muito tempo sem falar com 
ninguém, certo? Consegui 
escrever três músicas, uma 
com Ronaldo Bastos (sorte 
no amor) e outros dois sozi-
nhos. Um deles foi inspirado 
no pós-pandemia”. 

Uma das músicas é 
em homenagem ao filho, 
Augusto, que ficou o tem-
po todo com o pai duran-
te a quarentena.

Lembrou da primeira vez 
em que subiu num palco: 
“Foi em Minas, num beco. 
Uma coisa que nunca vou 
esquecer. Eu tinha 13 anos, 
Wagner Tiso estava lá. Era 
uma dança profissional. An-
tes de subir no palco eu es-
tava muito nervoso. Havia 
outros cantores na cidade e 
eu queria ser o melhor”,
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consolidado, ensejado, posteriormente o cancelamento do respectivo registro, nos termos da legislação vigente, pertinente à
matéria. Goiânia, 18 de fevereiro de 2022. Josimar José da Silva, Escrevente SubstitutoJosimar José da Silva, Escrevente SubstitutoJosimar José da Silva, Escrevente SubstitutoJosimar José da Silva, Escrevente SubstitutoJosimar José da Silva, Escrevente Substituto.

ATENDE A LEI DE 
PUBLICAÇÃO LEGAL

Iniciativa realizada pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia oferece capacitação 
técnica para quem já possuiu um pequeno negócio e para quem ainda vai iniciar 
alguma atividade
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UFV  PI  I  Equipamentos  Fotovoltaicos  Ltda ,  CNPJ  nº.
29.009.999/0001-11,  torna  público  que  requereu  à  Secretaria
Municipal  de  Meio  Ambiente  a  licença de funcionamento,  para
atividade  de  geração  de  energia  fotovoltaica  não  residencial,
localizada  na  Rodovia  GO-080,  km 160,  à  direita  5  km,  Fazenda
Vereda, Área Rural, Goianésia – GO. Não foi determinado estudo de
impacto ambiental. 

LUCAS COMERCIO DE PECAS EIRELI,  CNPJ/CPF n° 42.685.694/0001 -  98,  torna
público  que  está  requerendo  e/ou  recebendo  da  SANEAGO a  autorização  de
lançamento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto no endereço:
Avenida Couto Magalhães, Quadra 21, Lote 13, Vila Maua, CEP: 74.323 - 240,
Goiânia-GO.

LIDER AUTO PECAS EIRELI , CNPJ/CPF n° 43.175.757/0001 - 29, torna público que
está requerendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para  a  seguinte   atividade  :
DESMANCHE  DE  VEICULOS  AUTOMOTORES  -   comércio  a  varejo  de  peças  e
acessórios  usados  para  veículos  automotores.  Empresa  localizada  na  Rua
Hermogenes Marques, Número 156, Quadra 10, Lote 15, Vila Maúa, CEP: 74.323 -
260, Goiânia – Goiás.

LIDER AUTO PECAS EIRELI , CNPJ/CPF n° 43.175.757/0001 - 29, torna público que
está requerendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para  a  seguinte   atividade  :
DESMANCHE  DE  VEICULOS  AUTOMOTORES  -   comércio  a  varejo  de  peças  e
acessórios  usados  para  veículos  automotores.  Empresa  localizada  na  Rua
Hermogenes Marques, Número 156, Quadra 10, Lote 15, Vila Maúa, CEP: 74.323 -
260, Goiânia – Goiás.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2022 

O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados que está disponível no sítio eletrônico 
www.saude.go.gov.br, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 09/2022, tipo melhor 
técnica, destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato de Gestão 
objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de 
saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual da Mulher - HEMU, localizado na 
Avenida Perimetral, esquina c/ rua 7, Setor Oeste, Goiânia, Goiás , por um período de 48 
(quarenta e oito) meses. Data de entrega dos envelopes: 22/06/2022 às 9 hs. Maiores 
informações no site acima ou no e-mail: comissaochamamentogoias@gmail.com

Goiânia, 16 de maio de 2022.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022 

O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados que está disponível no sítio eletrônico 
www.saude.go.gov.br, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 07/2022, tipo melhor 
técnica, destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato de Gestão 
objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de 
saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital de Urgência de Goiás Dr. Valdemiro Cruz 
(HUGO), localizado na Avenida Primeira Radial esquina com a Quinta radial, Goiânia - GO , por 
um período de 48 (quarenta e oito) meses. Data de entrega dos envelopes: 24/06/2022 às 9 hs. 
Maiores informações no site acima ou no e-mail: comissaochamamentogoias@gmail.com

Goiânia, 16 de maio de 2022. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2022

O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados que está disponível no sítio eletrônico 
www.saude.go.gov.br, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 08/2022, tipo melhor 
técnica, destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato de Gestão 
objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de 
saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia - Caio 
Louzada (HEAPA), localizado na Avenida Diamantes, esquina com Mucuri, quadra 2-A, S/N 
Setor Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia – Goiás, CEP: 74.969-105  , por um período de 
48 (quarenta e oito) meses. Data de entrega dos envelopes: 23/06/2022 às 09:00 horas. 
Maiores informações no site acima ou no e-mail: comissaochamamentogoias@gmail.com.

 Goiânia, 16 de maio de 2022. 

 
RETI F I C AD O RA D O  ED I TAL  O n d e  s e  L ê :  Ed i t a l  d e  

C o n v o c a ç ã o  d e  As s e m b l e i a  G e r a l  Ex t r a o r d i n á r i a  L e r - s e - á
Ed i t a l  d e  C o n v o c a ç ã o  d e  As s e m b l e i a  G e r a l  O r d i n á r i a

O SI NPROMEGO – Sindicato dos Proprietários de Oficinas 
Mecâ nicas do Estado de Goiás, entidade sindical com 
abrangência estadual devidamente inscrita no cadastro 
nacional de entidades sindicais – CNES do Ministério do 
Trabalho e Emprego, conforme despacho publicado no D.O.U . 
( Diário Oficial da união) , em 27/05/2004, seção I , página 76, 
registro da Carta Sindical sob o nº  46000.017858/2003-65, 
atualmente ligado ao Ministério da Economia na Secretaria do 
Trabalho e Emprego, inscrito no CNPJ sob o nº  
06.312.817/0001-81, com sede nesta capital à  Rua 237, 
Q d.106, Lt.10-42, nº  556 – Setor Leste U niversitário, CEP: 
74605-160, Goiâ nia, Goiás, representante da categoria no 
Estado de Goiás, e das atividades constituídas em seu ( CNAE) , 
em toda cidade de Goiâ nia e demais cidades do estado de 
Goiás. Através de sua Diretoria, devidamente representada por 
seu Presidente, GU DSEN GOMES BALTAZ AR, CONVOCA
através do presente Edital, todos os membros filiados, para 
Assembleia Geral Ordinária, q ue será realizada na sede do 
Sindicato no endereço acima mencionado, à s 7:00hs em 
primeira chamada com a presença da maioria dos associados e 
as 7:15hs em segunda chamada com maioria simples dos 
presentes no dia 0 5 / 0 5 / 2 0 2 2 , para apresentar com a seguinte 
ordem do dia: 1 – Antecipação da Eleição para Presidente e 
Novos Membros da Diretoria;  2 – Alterações de Substituição de 
Membros da Diretoria do Conselho Fiscal e de Suplência para 
aprovação na Assembleia Geral Ordinária a constar em ATA. 3 
– Alteração Estatutária A Assembleia Geral Ordinária instalar-
se-á em primeira convocação à s 07:00 hs, com a presença da 
maioria dos associados e, em segunda convocação as 07:15 
hs, com maioria simples dos presentes no dia 0 5 / 0 5 / 2 0 2 2 .
Goiâ nia, 20 de abril de 2022.

G U D S EN  G O M ES  B AL TAZ AR
P r e s i d e n t e  d o  S I M P RO M EG O

L EO N EL  L EÔ N C I O  L I M A D A S I L V A 
S e c r e t á r i o  e  D i r e t o r  F i n a n c e i r o
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Xande, nervoso, aguarda 
notícias. O médico avisa 
a todos que Mel e o bebê 
não estão bem. Leo se lem-
bra da noite anterior quan-
do ele e Lucas chegaram à 
conclusão de que não ex-
iste lugar no mundo para os 
dois. Zoraide vê na borra de 
café um homem sendo en-
golido pela areia do deserto 

e Jade perdendo metade 
de seu coração. Nazira lê 
no jornal que Miro vai ser 
treinador no Marrocos e 
cobra de Latiffa o favor que 
ela está lhe devendo. Mel 
vai para o CTI por prob-
lemas no coração. Nazira 
pede que Miro pense na 
possibilidade de se casar 
com uma marroquina.

O Clone

Além da Ilusão

Carinha de Anjo

Quanto Mais Vida Melhor

Pantanal

resumo de novelas

Davi tenta convencer Iolan-
da a revelar a verdade sobre a 
paternidade de Toninho. Ícaro 
pede que Davi ajude Sirius 
com seus truques de mágica. 
Arminda alerta Inácio sobre 
as intenções de Leopoldo. 
Leônidas planeja encontrar 
a filha de Heloísa para se 
aproximar dela. Tenório rece-
be notícias de Olívia. Isadora 
e Violeta conversam sobre 

suas dores de amor.Geraldo 
garante a Julinha que Con-
stantino não se envolverá 
com Margô. Matias sabota 
a água de Leônidas com um 
remédio que furtou de Dr. 
Elias. Mariana questiona o 
interesse de Leopoldo por In-
ácio. Pablo rouba pertences 
de Rafael. Heloísa, Isadora 
e Leônidas descobrem que 
Matias sequestrou Violeta.

Rose e Tina se animam ao 
ver que Tigrão e Neném se 
entenderam. Paula pega o 
celular de Flávia. Neném se 
entristece quando Rose diz 
que voltará para Paris. Ingrid 
ajuda Paula no plano contra 
Carmem. Tigrão se entende 
com Guilherme. Carmem ob-
serva a conversa entre Pau-

la e Marcelo. Ingrid recebe 
várias ofensas pela internet, 
e Flávia tenta consolá-la. Tina 
termina com Gabriel. Pau-
la convence Nilton a se dis-
farçar como Santiago Pach-
amanca. Gabriel tenta afastar 
Ingrid da banda. Tucão chega 
ao hospital para ser atendido 
por Guilherme.

Gustavo sai preocupado 
atrás da esposa pela ci-
dade. Haydee diz ao padre 
que achou que o dinheiro 
iria solucionar tudo, mas 
não é assim, e que errou 
na educação de Flávio e 
Nicole. Gustavo encontra 
Cecília no colégio. Gus-
tavo diz que promete es-

clarecer para Cecília que a 
ligação não é verdadeira e 
que jamais trairia a esposa. 
Em casa, Gustavo diz que 
a ligação deve ter sido um 
terrível trote. Os dois se 
entendem. Haydee con-
fere as primeiras imagens 
das câmeras que instalou 
em casa.

José Leôncio fica intrigado 
com a sucuri navegando na 
canoa. Tenório avisa a Guta 
que se tornou sócio de José 
Leôncio. José Leôncio reage 
ao menosprezo de Tenório 
por Tadeu. Maria Bruaca des-
confia das viagens de Tenório. 
Mariana manda Jove voltar 
ao Pantanal para lutar por 
seus direitos. Jove se declara 
a Juma. José Leôncio sus-
pende as remessas de din-
heiro para Jove. Irma se ma-
goa com Jove. Gustavo pede 
para Madeleine conversar 

com Nayara. Zaquieu alerta 
sobre o comportamento de 
Juma e Jove. Filó se preocu-
pa com Muda e Levi. Tibério 
conta a Tadeu que pensa em 
se casar com Muda. Made-
leine tenta convencer Jove 
de que a relação do filho com 
Juma não dará certo. Gustavo 
aconselha Nayara a evitar um 
confronto direto com Jove. 
Jove deixa claro para Nayara 
que ama Juma, e dá per-
missão à ex-namorada para 
dizer aos seus seguidores que 
os dois permanecem juntos. 

Ao sair do trabalho para casa, 
Tom é parado na rua por uma 

bela mulher usando uma roupa 
bem sugestiva.
– Por cem pratas, eu faço o que você pedir 
com até três palavras – sussurra ela.
– Tudo bem – assente Tom, entregando o 
dinheiro. – Pinte minha casa.

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

PROFITEROLES

INGREDIENTES
CAROLINAS:
2 colheres (de chá) de 
manteiga
1/4 de xícara (de chá) 
de água
3 colheres (de chá) de 
trigo
1 ovo
RECHEIO:
200 ml de sorvete
COBERTURA:
50 g de chocolate meio 
amargo
2 colheres (de chá) de 
creme de leite

MODO DE PREPARO
Ligue o forno e deixe 

aquecer. Aqueça a 
água em uma panela, 
derreta a manteiga e 
espere ferver. Retire 
do fogo e acrescente a 
farinha, mexa com uma 
colher, de preferência de 
madeira.
Volte para o fogo baixo 
e continue mexendo até 
que a massa fique firme 
e comece a formar uma 
bola.
Isso deve demorar uns 5 
minutos, reserve.
Bata brevemente o ovo 
em uma tigela.
Acrescente a massa e 
misture.

É um pouco complicado, 
não se assuste, é normal 
empelotar, continue 
mexendo com a colher 
ou com as mãos limpas.
A massa não é muito 
consistente, quando 
ela estiver homogênea 
estará pronta.
Ponha a massa em 
um saco plástico 
transparente e limpo.
Retire o ar e feche a 
extremidade.
Faça um furo na ponta 
e use como bico de 
confeiteiro, caso tenha 
um, use à vontade.
Em um tabuleiro forme 

bolas com a massa, não 
as faça muito próximas, 
pois a massa cresce.
Não é necessário untar.
Leve ao forno em fogo 
baixo a 200°C por, 
aproximadamente, 40 
minutos até dourar.
Deixe resfriar para 
manusear com 
facilidade.
Corte as carolinas ao 
meio e recheie com 
sorvete.
Em fogo baixo, derreta o 
chocolate e acrescente 
o creme de leite.
Despeje sobre as 
carolinas e sirva.
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PASSATEMPO

Solução

BANCO 44

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Sufixo que
indica a 

função ál-
cool (Quím.)

Edson (?),
ator de "A
Força do
Querer"

(?) de
diamante,

riqueza 
da Sibéria

Tecido
lustroso

de roupas
noturnas

Símbolo
bíblico da

inveja

Rebate
(um argu-

mento)

Pão de (?),
massa de 
rocambole

Último
nível do
jogo de 

videogame

Arma de
fogo de

caçadores

(?)
Haddad,
diretor
teatral

Antiga
cidade-
estado 

da Suméria

Primeira
bandeira
tarifária 

de energia
(?)-ibérico,
carnívoro
europeu

ameaçado
Conselho 
Regional de
Corretores
de Imóveis

Miniatura 
colecionada
por amantes
de aviões

Vivo, em
inglês

Tântalo
(símbolo)

Compa-
reci

"Fluir", em
"reostato"

Acessório
da Super-
girl (HQ)

Sem igual

Rasteira, 
anabela ou
plataforma
(?)-prima:
a "Nona

Sinfonia",
quanto a

Beethoven

Presente,
em inglês
(?) Pires,

atriz

Termina-
do (o

namoro)
Preservar

Cantora
paulista

(?) Bana,
ator 

Margem
alta do rio
O feriado

que
emenda
com o

final de
semana

Tipo de ascensor co-
mum em shoppings

(?)-rima: a estrofe de
"Os Lusíadas" (Lit.)

O indivíduo que leva
uma vida devassa

Quarteto
de (?): os
Beatles

Serviço realizado por
empresas como a

Comlurb

(?) de Kyoto: traçou 
metas para a redução
dos gases poluentes

Siga em frente

LPE
LIVERPOOL

RIBAOLIVE

MECETIMTA
PROLONGADO

RETRUCAVR
ZILOCAPA

SANDALIAN
POROMPIDO
UMIAMIR

OBRAURFA
LINCEVIM

GIFTCRECI
CLEOERIC
AEROMODELO

4/amir — eric — gift — live — riba. 9/liverpool.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Namorando eu 
faço uma pessoa 

feliz. Solteiro, 
faço várias.

A vida lhe dá a opor-
tunidade de encon-
trar novas rotas e 
possibilidades. Hoje 

haverá uma consciência maior 
de como é possível organizar 
a sua rotina e o seu trabalho. 
O céu lhe dá a oportunidade 
de desapegar e de superar os 
obstáculos profissionais.

Se estiver flexível, 
você vai perceber 
que existem outros 
caminhos. Você 

está transformando os seus 
valores e isso lhe deixa em 
condições de conduzir as rela-
ções sociais e, principalmente, 
o relacionamento afetivo de 
uma forma sábia e madura.

Os projetos ainda 
não estão defini-
dos e o céu lhe 

traz novas rotas e possibili-
dades. O céu lhe traz a possi-
bilidade de entender o cená-
rio, mas, antes de qualquer 
coisa, reavalie o seu passado 
e o seu contexto familiar. O 
desapego é bem-vindo!

Existem outras 
possibilidades 
que precisam 

ser avaliadas para que você 
assuma as rédeas da sua car-
reira profissional. O céu lhe dá 
a oportunidade de entender e 
de enxergar melhor as pessoas 
do seu convívio. É momento de 
superar os obstáculos.

A vida pede que 
você examine as 
suas escolhas, 

porque existem outras opor-
tunidades. Mais do que nunca, 
é preciso viver de acordo com 
a sua filosofia. É um excelente 
dia para tomar consciência de 
como deve atuar com investi-
mentos e com o trabalho.

É um dia im-
portante para 
entender como 

deve se posicionar para criar 
mudanças significativas. Seja 
hábil, porque existem outras 
possibilidades. É um dia ótimo 
para superar grandes obstá-
culos e promover os seus in-
teresses com transformação.

Uma pessoa im-
portante à sua 
experiência está 

em conflito, porque existem 
outras possibilidades que 
surgem e que merecem aten-
ção. O céu lhe dá condições 
de superar os medos e de 
seguir a sua jornada com 
certeza de vitória.

É preciso prestar 
atenção em suas 
decisões no tra-

balho, porque o céu traz 
novas possibilidades. Refli-
ta. É um dia excelente para 
tomar decisões conscien-
tes sobre os seus projetos 
pessoais. É preciso avaliar 
o seu momento pessoal.

A ansiedade afeta 
as decisões afetivas 
tanto em relação a 

assuntos amorosos e afetivos, 
quanto em relação aos filhos. 
Reflita, porque existem outras 
possibilidades. É um dia para 
tomar consciência de como 
pode superar obstáculos pro-
fissionais e as metas futuras.

É preciso refletir 
sobre as decisões 
em família, porque 

o céu aponta novos caminhos 
e novas possibilidades. É um 
bom dia para assumir uma 
postura mais consciente a res-
peito de como pode superar 
obstáculos e viver uma nova 
filosofia de vida.

O céu pede para 
examinar as rela-
ções de convívio, 
porque o há novas 

possibilidades e outros cami-
nhos para se relacionar com 
essas pessoas. Há superação 
de obstáculos que nascem de 
inseguranças e desconfianças 
no setor material.

O céu pede que 
você examine as 
decisões financei-

ras, porque existem novas 
possibilidades e oportunidades 
para movimentar os ganhos. 
O céu lhe traz consciência a 
respeito de como deve lidar 
com parcerias e sociedades, 
envolvendo projetos.

Garfield
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