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Com planejamento e estratégia, GDF tem tratamento e vacina de sobra; oferta de leitos públicos 
nunca foi zerada em dois anos de pandemia

CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO
DF já aplicou mais de 6,2 milhões de doses contra a covid-19
Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Oitenta e quatro locais foram fiscalizados e 916 pessoas foram abordadas. Policiais também 
abordaram 258 veículos, em 8 pontos de bloqueios. Setenta e dois inquéritos policiais foram 
instaurados e 59 já foram concluídos e encaminhados à Justiça

“Venho para dar voz às mulheres”, 
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Entorno de Brasília 
sedia 3° encontro 
regional em apoio a 
Gustavo Mendanha 

DIÁLOGO

SEGURANÇA

Operação combate abuso 
e exploração sexual infantil
Cinco pessoas foram presas em flagrante, 10 mandados 
de prisão foram cumpridos e outras 12 pessoas foram 
conduzidas à delegacia. Mais de 100 policiais civis e 33 
viaturas trabalharam na Operação. A Polícia Civil apurou 11 
denúncias e encaminhou 56 crianças para o Conselho Tutelar
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JOICE GABRIELA - No Jor-
nal da Gazeta, edição do 
almoço de quarta-feira, 
18 de maio, o apresen-
tador Thiago Mendes 
conversou com o De-
putado Estadual Talles 
Barreto (União Brasil). 

Talles Barreto é na-
tural de Itapuranga, for-
mado em direito pela 
Universidade Católica 
de Goiás. Na entrevista 
falou sobre seu man-
dato como deputado, 
narrou sua trajetória 
política que se iniciou 
nos movimentos estu-
dantis no final da déca-
da de 80, contou como 
passou pelos partidos 
PTB, PSDB até chegar ao 
União Brasil.

Talles elogiou o go-
verno de Caiado: as con-
tas públicas, segurança, 
investimento da educa-
ção e também elogiou o 
trabalho de Lissauer na 

presidência da Assem-
bleia Legislativa de Goiás. 
Quanto à polarização das 
eleições presidenciais, ele 
declara que “Lula e Bolso-
naro estão consolidados e 
é difícil uma terceira via”.

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. 

Deputado Estadual 
Municipalista Talles Barreto

Entorno de Brasília sedia 
3° encontro regional em 
apoio a Gustavo Mendanha 

O 3º Encontro Regio-
nal de Partidos com fren-
te organizada pelo Demo-
cracia Cristã (DC), Partido 
da Mobilização Nacional 
(PMN), Agir 36, Patriota 
e Por Mais Brasil 35 será 
realizado em Cidade Oci-
dental, no entorno do 
Distrito Federal, neste sá-
bado (21), às 9h, no sys-
ter’s play. Ao todo serão 
realizados 10 encontros 
em diferentes regiões. 

Mendanha explica 
que os encontros regio-
nais são estratégicos para 
abrir o diálogo com a 
população e se mostrar 
como alternativa ao atual 
governador de Goiás. 

O objetivo é manter 
o diálogo em diferentes 
regiões do Estado, como 
forma de conversar so-
bre os maiores problemas 
enfrentados por cada ci-
dade. Posteriormente, se-

rão elaboradas propostas 
para atendê-las. 

O primeiro foi realiza-
do no sudoeste, na cidade 
de Santa Helena; e o se-
gundo foi em Niquelân-
dia. Gustavo tem aprovei-
tado esse momento para 
anunciar novidades da 
pré-campanha. 

“Cada encontro é uma 
forma de atender a cha-
ma no coração de cada 
um”, pontuou Mendanha.

JORNAL DA GAZETA
EDIÇÃO DO ALMOÇO

DIÁLOGO

“Venho para dar voz às mulheres”, 
Rebeca Romero (MDB)

MUDANÇA

No Jornal da Gaze-
ta, edição do almoço de 
quarta-feira, 18 de maio, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
Rebeca Romero (MDB), 
pré-candidata a depu-
tada federal.

Jovem, mulher, jor-
nalista, de Anápolis- 
Goiás que é a segunda 
maior economia do 
Estado de Goiás, Rebe-
ca relata que não tem 
ninguém da família en-
volvida em política, não 
tem padrinho político, 
não tem família rica e se 
descreve como corajosa 
por tentar mudar os ru-
mos políticos de Goiás e 
do Brasil.

Lamenta a dificul-
dade das mulheres na 
política no Brasil onde 
não se tem igualdade, 
onde tem que se brigar 
por cotas. O entrevis-
tador aponta que uma 
candidatura para depu-
tada federal é uma das 
mais caras que existem, 
ela responde que antes 
de entrar para o parti-
do (MDB) já conversou 
com eles sobre isso. 
Antes de entrar para o 
MDB conversou com 
outros partidos, ou-
viu outras propostas e 

fez sua decisão por ver 
melhores perspectivas, 
garantiram viabilidade 
econômica, não apenas 
para fazer parte da cota 
dos 30%. “Eu não sou 
cota, venho para discu-
tir, venho para debater, 
venho para construir 
aquilo que grande parte 
das mulheres querem, 
querem uma voz”, de-
clara Rebeca. 

Rebeca acredita que 
dentro das dificuldades 
é que podem ter mu-
danças, vê como negati-
va a polarização política 
no Brasil.  Ela propõe 
uma nova política de 

mobilização com novas 
práticas, “quero pessoas 
que acreditem no meu 
projeto, política com va-
lores e honestidade, não 
em troca de favores’’.

Ela ganhou o primei-
ro lugar do Prêmio Re-
novaBR representando 
o Centro-Oeste.

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

Em parceria com a 
Prefeitura de Goiânia, a 
Confederação Brasileira 
de Desporto Universitá-
rio (CBDU) promove, na 
capital, os Jogos Brasilei-
ros Universitários 2022 
(JUBs) de E-Sports, entre 
os dias 19 e 22 de maio. 
A competição acontece 
na praça de alimenta-
ção do Shopping Passeio 
das Águas, na Avenida 
Perimetral Norte, região 
Norte da cidade.

Trata-se da maior 
competição universitá-
ria de esportes eletrôni-
cos do Brasil. O evento 
reunirá universitários de 
todo país. São 76 atletas 
que disputam o título 
de campeão em seis 
modalidades: League 
of Legends, Counter-S-
trike Global Offensive, 
FIFA 22, Free Fire, Clash 
Royale e Poker. As fases 
classificatórias aconte-
ceram online.

E-SPORTS EM 
GOIÂNIA

Além do JUBs, na 
capital também acon-
tecerá, em maio deste 
ano, a II Copa Goiânia 
de E-Sports. Os concor-
rentes disputarão em 
três modalidades. A pri-
meira edição ocorreu no 
ano passado e reuniu, 
no Shopping Cerrado, 

jogadores de FIFA 22 e 
Free Fire.

Nesse ano, a copa 
será realizada em seis 
etapas. As duas pri-
meiras estão marcadas 
para 21 de maio a 05 ju-
nho, e a sexta fase será 
no Goiânia Shopping. 
Três modalidades vão 
movimentar a primeira 
disputa: League of Le-
gends, FIFA 22 e Free 
Fire. Em cada etapa, ha-
verá premiação para os 
melhores colocados em 
cada categoria. A final 
acontecerá no Ginásio de 
Esportes Rio Vermelho, 
no mês de dezembro.

“Goiânia vem sendo a 
cidade dos esportes, in-
dependente de qual for 
a modalidade. E o eletrô-
nico vem ganhando for-
ça com as competições 
que estamos realizando, 

seja por meio de parce-
rias, ou trazendo even-
tos, como é o JUBs, que 
reúne competidores de 
todo país”, afirma Álva-
ro Alexandre, secretário 
municipal de Esportes.

“A gestão Rogério 
Cruz vai deixar um lega-
do com esses avanços, 
que é o de inclusão dos 
e-sports no calendário 
municipal, tendo como 
objetivo fomentar cam-
peonatos, espaços e dis-
putas entre os jogadores 
que querem levar a mo-
dalidade a sério”, com-
pleta o secretário.

As inscrições para 
a primeira etapa da II 
Copa Goiânia de E-S-
ports podem ser feitas 
pelo site: www.copagoia-
niaesports.com.br, até o 
dia 18 de maio.

SMESP/GO

Prefeitura de Goiânia e CBDU 
promovem Jogos Brasileiros 
Universitários de E-Sports, em maio

ATLETAS UNIVERSITÁRIOS

Smesp
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Divulgação

Deputado apresenta 
PL que limita custas 
judiciais cobradas a 
3% do valor da causa

Por iniciativa do de-
putado Delegado Hum-
berto Teófilo (Patriota), 
tramita na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego) o Proje-
to de Lei 2152/22, que 
dispõe que as custas 
judiciais cobradas no 
Estado de Goiás não ex-
cederão o limite de 3% 
do valor da causa.

A matéria está na Co-
missão de Constituição, 
Justiça e Redação, sob 
relatoria do deputado 
Charles Bento (MDB).

Em sua justificativa, 
o legislador salienta que 
a taxa judiciária tem ca-
ráter de contrapresta-
ção à atuação de órgãos 
da justiça, observando 
como limite o custo da 
atividade do Estado. “O 
que é certo, porém, é 
que não pode essa taxa 
ultrapassar uma equi-
valência razoável entre 
o custo real dos servi-
ços e o montante a que 
pode ser compelido o 
contribuinte a pagar”, 
ressalta. ROTA JURÍDICA

Conselheiro federal da OAB participa do 
lançamento do Programa de Combate à 
Desinformação do STF

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

A iniciativa tem o objetivo de disseminar informações 
corretas e combater a distribuição de dados falsos usados 
pra atentar contra os direitos e garantias fundamentais e a 
confiança nas instituições da República, em especial o STF, 
a Justiça Eleitoral e demais órgãos do Judiciário

Representantes da Or-
dem dos Advogados do 
Brasil, entre eles o conse-
lheiro federal por Goiás, 
Roberto Serra da Silva 
Maia, que é vice-presiden-
te da Comissão Nacional 
de Direitos Humanos da 
OAB, participaram,  na 
manhã desta quarta-feira 
(18/5), da solenidade de 
lançamento do Programa 
de Combate à Desinfor-
mação do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

Roberto Serra entende 
que o combate à desinfor-
mação é o principal desa-
fio para o Poder Judiciário 
no Brasil e no mundo. “O 
programa se encontra em 
harmonia com o sistema 
de proteção das liberdades 
de comunicação, previsto 
na Constituição Federal de 
1988, e com a Convenção 
Americana sobre Direitos 
Humanos, que determi-
na que toda pessoa possui 
o direito a informações e 
ideias de toda natureza, 
mas ressalva a necessida-
de de coibir apologia ao 
ódio nacional, racial ou 
religioso que constitua in-
citação à discriminação, 
à hostilidade, ao crime ou 

à violência”, diz. Ele com-
pareceu ao evento acom-
panhado da presidente da 
Comissão Nacional de Di-
reitos Humanos da OAB, 
Silvia Souza, conselheira 
federal por São Paulo.

PILAR DO 
ESTADO DE DIREITO

O presidente do STF, 
ministro Luiz Fux, expli-
cou o programa de com-
bate à desinformação. 
“O Poder Judiciário é um 
pilar da democracia. Por-
tanto, são ataques ao pró-
prio Estado de Direito. Há 
manifestações de que o 
STF supostamente invada 
a competência de outros 
poderes, aja com extrava-
gância. É importante que 
todos tenham a ciência de 
que a Justiça, de modo ge-
ral, não age senão quando 
provocada. O Supremo 
não extrapola suas cadei-
ras para julgar questões 
políticas, razões públicas. 
Mas quando provocado, 
o STF se manifesta, pois a 
Constituição assim impõe. 
Essa falsa impressão dá 
origem a várias fake news, 
infelizmente”, disse Fux.

ROTA JURÍDICA

&&

SEGURANÇA COVID-19 

Operação combate abuso 
e exploração sexual infantil

Governador agradece mensagens e orações

Na capital, Gracinha 
Caiado, e prefeito Rogério 
Cruz entregam alimentos, 
cobertores e benefícios 
à população vulnerável e 
em situação de rua

A Polícia Civil de Goiás 
deflagrou, em todo o Estado, 
a Operação Parador 27. O 
objetivo é atuar no combate 
aos crimes relacionados ao 
abuso e à exploração sexu-
al infantil. Em Goiás, cinco 
pessoas foram presas em 
flagrante, 10 mandados de 
prisão foram cumpridos 
e outras 12 pessoas foram 
conduzidas à delegacia.

Mais de 100 policiais 
civis e 33 viaturas traba-
lharam na Operação. A 
Polícia Civil apurou 11 de-
núncias e encaminhou 56 
crianças para o Conselho 
Tutelar. Oitenta e quatro 
locais foram fiscalizados 
e 916 pessoas foram abor-
dadas. Policiais também 
abordaram 258 veículos, 
em 8 pontos de bloqueios. 
Setenta e dois inquéritos 
policiais foram instaurados 
e 59 já foram concluídos e 
encaminhados à Justiça.

A operação está ligada 
ao dia 18 de maio, Dia Na-
cional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes. As 
unidades da Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente (DPCA) de todo o 
Estado trabalharam.

Em Goiânia, um ho-
mem de 25 anos, foi pre-
so por crime de estupro 
de vulnerável, contra uma 
criança de 06 anos de 
idade. Após a vítima con-
fidenciar para a própria 
irmã (também criança) 
acerca dos abusos supor-
tados, os fatos vieram ao 
conhecimento da família. 
No interrogatório, o inves-
tigado confessou as prá-
ticas dos abusos sexuais, 
afirmando estar arrepen-
dido de suas condutas, 
sendo depois recolhido na 
unidade carcerária.

Em Aparecida, a PCGO 
desenvolveu ação educativa 
com apoio da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). Os po-
liciais fizeram abordagens 
a motoristas de caminhões, 
condutores de veículos de 
passeio, ônibus de trans-
porte coletivo e de viagem, 

com o objetivo de averiguar 
e conscientizar acerca da 
exposição de menores em 
situação de exploração se-
xual. Foram entregues 500 
panfletos para cerca de 210 
veículos abordados, no Pos-
to da PRF localizado na Ro-
dovia BR-153, próximo ao 
município de Hidrolândia.

Em Corumbá, um ho-
mem de 36 anos foi preso 
em flagrante na posse de 
arquivos contendo cenas 
de pornografia envolven-
do crianças e adolescen-
tes. Após obter informa-
ções de que o homem 
armazenava tais arquivos, 
a PCGO iniciou as investi-
gações e representou pela 
busca e apreensão.

Durante o cumprimento 
do mandado, foi constatado 
que o indivíduo possuía em 
seus dispositivos eletrônicos 
material de pedofilia adqui-
rido pela internet. O homem 
está preso preventivamente 
e, se condenado, pode pegar 
até quatro anos de prisão.

COMUNICAÇÃO POLÍCIA CIVIL 

SOCIAL

Força-tarefa entrega cobertores 
em Goiânia e Aparecida 

DA REDAÇÃO - A presidente de 
honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, comandou uma 
força-tarefa de entrega de 
cobertores em Aparecida de 
Goiânia e Goiânia. A ação 
integra a Campanha Aque-
cendo Vidas 2022 e aconte-
ce na semana em que são 
esperadas as temperaturas 
mais baixas do ano até ago-
ra, na Região Metropolitana.

A força-tarefa teve iní-
cio em Aparecida, em frente 
ao Colégio Estadual Jardim 
Cascata. Na ocasião, a pri-
meira-dama falou sobre a 
campanha e seguirá para a 
ocupação Alto da Boa Vis-
ta, onde comandará a ação 
de entrega dos cobertores a 
mais de 700 famílias vulne-
ráveis. Também será reali-
zada a distribuição de cestas 
básicas no local.

Depois, Gracinha Caia-
do seguiu para a capital 
onde aconteceu a segunda 
etapa da mobilização. Em 
Goiânia, ao lado do prefei-
to Rogério Cruz, serão en-
tregues, em parceria com a 

administração municipal e 
a Associação Tio Cleobaldo, 
kits com marmitas, cober-
tores, água, pares de meia, 
além de atendimento mé-
dico por equipes do Consul-
tório de Rua da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 
As entregas simultâneas são 
direcionadas a três pontos 
da capital: Avenida Indepen-
dência com Rua 44, Praça Jo-
aquim Lúcio, em Campinas, 
e Setor Estrela D’Alva.

Desde a última quin-
ta-feira (12/05), as equipes 
da OVG e do GPS estão nas 
ruas realizando a entrega 
de cobertores a famílias em 
vulnerabilidade social e a 
pessoas que vivem em situ-
ação de rua. A ação garan-
te dignidade aos que mais 

necessitam, especialmente 
nas noites mais frias, e al-
cançará todos os 246 muni-
cípios goianos. Durante as 
entregas, pacotes individu-
ais de frutas desidratadas do 
Banco de Alimentos da OVG 
também são doados junto 
com os cobertores.

Realizada todos os anos, 
a Campanha Aquecendo Vi-
das já distribuiu mais de 130 
mil cobertores desde 2019, 
além dos 70 mil adquiridos 
para este ano. As mais de 200 
mil peças compradas desde 
o início da gestão represen-
tam um investimento de R$ 
6,5 milhões do Governo do 
Estado.

COM INFORMAÇÕES DO 
GABINETE DE POLÍTICAS SOCIAIS - 

GOVERNO DE GOIÁS

OVG

A ação garante dignidade aos que mais necessitam, 
especialmente nas noites mais frias, e alcançará todos 
os 246 municípios goianos, também serão entregues, 
pacotes individuais de frutas desidratadas

O governador Ronal-
do Caiado postou um 
vídeo nas redes sociais 
no início da tarde des-
ta quarta-feira (18) para 
agradecer as milhares 
de mensagens e orações 
pela recuperação de sua 
saúde após ter sido diag-
nosticado com Covid-19 
na última terça-feira (17). 
No vídeo, o governador 
também comentou sobre 

sua boa recuperação.
“Estou em tratamento. 

Já não tive mais febre, mas 
estou acompanhando o 
protocolo como todos nós 
devemos seguir. Estou em 
isolamento e só deverei 
retornar no momento em 
que o exame tiver nega-
tivado. Graças a Deus, a 
ausculta pulmonar está 
normal e hoje está tudo 
caminhando também 

com a diminuição dos sin-
tomas”, detalhou Caiado.

“Muito obrigado pela 
maneira carinhosa com 
que vocês se dirigiram 
a mim nos últimos dois 
dias. Um abraço e se Deus 
quiser em breve estare-
mos juntos novamente, 
trabalhando pelo nosso 
querido Goiás”, finalizou.

SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Reabrindo o circuito de Festivais Gastronômicos no Es-

tado, após quatro anos, Quirinópolis, volta a realizar o Festival 
da Chica Doida, de 19 a 22 de maio, com uma programação 
artística, cultural e gastronômica, para exaltar o prato típico da 
cidade que, neste ano, se tornou Patrimônio Cultural e Ima-
terial de Goiás. Entre as atrações, haverá o concurso “A Chica 
Mais Doida”, voltado para donas de casa, comerciantes e esco-
las que podem disputar o prêmio de cinco mil reais. O público 
também vai poder participar de diversas oficinas culinárias, 
que vão ensinar desde artesanato com uso da palha do milho.

2. A programação oferece ainda, shows no Lago Sol Poen-
te, na quinta-feira (19), com Casa Worship, na sexta-feira (20), 
Edy Britto e Samuel sobem ao palco. No sábado, (21) é a vez 
da dupla, João Bosco e Vinícius, enquanto que no domingo 
(22), os Barões da Pisadinha, encerram a temporada de shows. 
E não para por aí., No Cozinha Show, o humorista Tiago 
Barnabé, a Narcisa do “Programa da Eliana”, vai tomar conta 
do palco reunindo os chefs convidados Mariana Rodrigues e 
Eduardo di Castro, para desvendar os segredos do prato dono 
da festa. A entrada gratuita para o público que só paga pelo 
que consumir. 

Michel Temer em Goiânia
Nos dias 20 e 21 de maio, quem estará circulando em 

Goiânia, é o ex-presidente da República, Michel Temer. Na sua 
agenda em Goiás, além de visitas a entidades classistas, como 
a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Goiás (Acieg), 
Federação do Comércio do estado de Goiás (Fecomércio-GO), 
e Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional Goiás), consta 
visita à família do ex-governador Iris Rezende, e almoço com 
a comunidade árabe da capital. Temer também receberá o 
título de cidadania em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Vitrine

Arquivo

SECRETÁRIA 
MUNICIPAL - Desde a 
quinta-feira, 28 de abril, 
a ex-vereadora Cida 
Garcez está secretária 
municipal de Direitos 
Humanos e Políticas 
Afirmativas (SMDHPA) 
de Goiânia. A pasta era 
ocupada pela também 
ex-vereadora dra. 
Cristina Lopes. Antes 
da nomeação para a 
secretaria, Cida ocupava 
cargo de comissionada 
na Secretaria de Saúde 
do município. Em tempo: 
Cida é mãe da atuante e 
jovem vereadora 
Sabrina Garcêz

ENCONTRO - O advogado e presidente da Porsche Club, 
Flávio Teixeira, 
realizou um 
encontro com 
os membros 
do grupo no 
estande do 
Gyro Reserva 
Ybiti, da Opus 
Incorporadora. 
Ele foi recebido 
pela arquiteta 
Aléxia Pedriel e 
pela gerente de 
vendas Sônia 
Boettcher

Raquel Pinho
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n VOCÊ SABIA? 
O azeite de oliva é 
recomendado para o 
tratamento da pele do 
rosto.
n DOSE DUPLA – O 
ex-presidente da 
Amma, advogado 
Clarismino Júnior 
passou a ser membro 
da Comissão 
Nacional de Direito 
Ambiental da OAB 
e procurador de 
Assuntos Ambientais 
e Urbanísticos da 
OAB Goiás.
n AGENDA QUASAR 
CIA. DE DANÇA - 
Entre os dias 19 de 
maio e 23 de junho, a 
Quasar Cia. de Dança 
traz uma agenda 
de atrações que 
retomam momentos 
importantes do grupo 
goiano. A primeira é 
a transmissão pelo 
canal do YouTube da 
Companhia, nesta 
quinta-feira (19), às 
20h, do documentário 
AVÁ – CANOEIRO – A 
teia do povo invisível, 
trabalho audiovisual 
dirigido por Mara 
Moreira, com a 
participação do elenco 
da Quasar.

Silvio Simões

TOCANTINS

Governo comemora recebimento 
de R$ 77,9 milhões da União
Verba é oriunda do 
leilão dos excedentes 
do pré-sal e da 
compensação da Lei 
das Exportações

DA REDAÇÃO - O governa-
dor do Tocantins, Wan-
derlei Barbosa, comemo-
ra o recebimento de R$ 
77.993.515,40 da União. A 
verba é oriunda das licita-
ções dos volumes exceden-
tes da cessão onerosa do 
pré-sal, especificamente 
de dois blocos da Bacia de 
Santos – Sépia e Atapu, e 
da compensação da Lei das 
Exportações. A informação 
foi repassada nesta quarta-
-feira, 18, e está disponível 
na portaria conjunta da 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustível (ANP) e da Secreta-
ria do Tesouro Nacional.

Segundo informações da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz), o dinheiro en-
trará no cofre tocantinense 
em duas etapas: a primeira, 
de R$ 43.827.712,10 na próxi-
ma sexta-feira, dia 20, e a se-
gunda, de R$ 34.165.803,30, 
na terça-feira, dia 24 de maio.

O governador Wan-
derlei Barbosa afirma 
que esse recurso vem em 
um bom momento e que 
vai gerar um ciclo positi-
vo de desenvolvimento e 
progresso. “É um recurso 
que chega em boa hora e, 
como sempre, será apli-
cado conforme a previsão 
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NO RUMO CERTO - Empresária mineira, Célia Cristina, 
diretora criativa 
da Cristina 
Andrade, marca 
especializada 
em batas/blusas 
femininas, com 
sede em Uberaba 
(MG), realizou no 
início de maio, a 
terceira edição 
do Showroom 
Itinerante Cristina 
Andrade, em 
Goiânia, para 
o lançamento 
da Coleção 
Casual Outono/

Inverno Mãe e Filha e Coleção Cápsula Tops e Corselets 
(bordados em pedrarias). A empresária também marcou 
presença no lançamento do Amorê Fashion – Semana 
da Moda Goiânia, no Palácio das Esmeraldas, ocasião 
em que conversou com o presidente do Grupo Mega 
Moda, Carlos Luciano Martins Ribeiro, sobre o projeto 
em abrir uma filial de sua grife em Goiânia, assim que 
2023 chegar

legal”, comemora o gover-
nador Wanderlei Barbosa.

Conforme a Lei n° 
13.885, estados e Distrito 
Federal podem usar esse 
recurso exclusivamente 
para pagamento de des-
pesas: previdenciárias 
do respectivo ente e de 
todas as pessoas jurídi-
cas de direito público e 
privado integrantes de 
sua administração dire-
ta e indireta, ressalvadas 
as empresas estatais in-
dependentes, com: a) os 
fundos previdenciários de 
servidores públicos; b) as 
contribuições sociais de 
que tratam as alíneas a e c 
do parágrafo único do art. 
11 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991, inclusive os 
decorrentes do descum-
primento de obrigações 
acessórias e os de contri-

buições incidentes sobre 
o décimo terceiro salário; 
com investimento.

O leilão rendeu R$ 
11,140 bilhões, dos quais 
33% serão distribuídos en-
tre estados, municípios e 
Distrito Federal. Além desse 
percentual, mais R$ 4 bi-
lhões serão divididos entre 
os entes da federação, con-
forme previsto no § 4° do 
art. 1° da Lei 13.855, de 17 
de outubro de 2019 (Inclu-
ído pela Lei Complementar 
n° 176, de 2020).

Todos os municípios to-
cantinenses também rece-
berão, nas mesmas datas, 
fatias da arrecadação do lei-
lão e Lei de Compensação 
das exportações, somando 
entre eles, R$ 5.837.620,11.

COM INFORMAÇÕES 
DE ARLETE CARVALHO/

GOVERNO DO TOCANTINS

Marcio Vieira/Governo do Tocantins 

Recurso será repassado ao Governo do Tocantins em duas etapas

Busca e ApreensãoBusca e ApreensãoBusca e ApreensãoBusca e ApreensãoBusca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 002372-11.2017.8.27.2713/TO. Autor: Bradesco AdministradoraBradesco AdministradoraBradesco AdministradoraBradesco AdministradoraBradesco Administradora
de Consórcios Ltdade Consórcios Ltdade Consórcios Ltdade Consórcios Ltdade Consórcios Ltda., Réu: Josenildo Ferreira VazJosenildo Ferreira VazJosenildo Ferreira VazJosenildo Ferreira VazJosenildo Ferreira Vaz. Edital nº 5046748. Edital de Citação com Prazo de 20 (vinte)
Dias. O Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas de Tocantins, na
forma da Lei, etc. Faz Saber, a todos quanto virem e tiverem conhecimento do através deste edital, realiza a citação da parte
requerida Josenildo Ferreira Vaz, brasileiro inscrito no CPF/MF sob nº 999.876.351-72, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que fica citada a parte requerida acima para no prazo de 20 (vinte) dias querendo, manifeste-se nos presentes autos,
apresentando sua defesa. Dado e passado nesta cidade e comarca de Colinas de Tocantins/TO, aos 30 dias de março do ano
de 2022. Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível, o digitei, sendo devidamente conferido
pela Chefe de Secretaria Valquiria Lopes Brito.
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Com planejamento e estratégia, GDF tem tratamento e vacina de sobra; oferta de 
leitos públicos nunca foi zerada em dois anos de pandemia

CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO

DA REDAÇÃO - O Distrito Fede-
ral foi a primeira unidade fe-
derativa do Brasil a reconhe-
cer a pandemia da covid-19. 
Foi a pioneira, também, a 
decretar o isolamento social 
e a adotar políticas públicas 
emergenciais na contenção e 
combate ao vírus, seja na dis-
tribuição de mais de 2,2 mi-
lhões de máscaras, na con-
tratação de leitos de UTI da 
rede particular ou na abertu-
ra de hospitais de campanha.

Com uma população es-
timada em 3.010.881 habi-
tantes, de acordo com a Pes-
quisa Distrital por Amostra 
de Domicílios (PDAD) 2021, 
da Companhia de Planeja-
mento do Distrito Federal 
(Codeplan), a capital do país 
mantém o estímulo da imu-
nização da população, com 
vacinas de sobra – nunca fal-
taram em quase um ano e 
meio de campanha. A cober-
tura da primeira e da segun-
da dose alcança um percen-
tual bem alto, o que não se 
repete nas etapas de reforço, 
por falta de procura por parte 
da população.

A vacinação contra a co-
vid-19 no DF começou no 
dia 19 de janeiro de 2021. De 
lá para cá, foram recebidas 
7.137.727 doses do imuni-
zante – e aplicadas 6.216.243 
até 16 de maio de 2022.

O planejamento estraté-
gico e a liberação escalona-
da do imunizante por faixas 
etárias e grupos prioritários 
– obedecendo a destinação 
das doses de acordo com o 
previsto pelo Ministério da 
Saúde – fez com que ele nun-
ca faltasse para quem estava 
previsto recebê-lo.

Autoridades de saúde 

do GDF são unânimes em 
lembrar que a pandemia 
não acabou e que, apesar da 
flexibilização das medidas 
sanitárias – por uma questão 
econômica –, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
ainda mantém o alerta pan-
dêmico pelas características 
de contágio da doença. Com-
pletar o esquema vacinal, 
portanto, é imprescindível 
para o arrefecimento da pro-
liferação do vírus.

CARRO DA VACINA
Técnicos da Secretaria de 

Saúde apontam duas razões 
pelas quais as pessoas não 
cumprem seus ciclos imuni-
zadores contra a covid-19: o 
viés ideológico ou a dificul-
dade de acesso e locomoção. 
A desinformação, neste caso, 
inexiste, em se tratando da 
pandemia. O GDF, então, de-
cidiu levar a vacina a quem 
tinha dificuldade de ir até ela.

Em 8 de janeiro de 2022, 
o Carro da Vacina circulou 
pelas ruas do Sol Nascente. 
A proposta era levar o imuni-
zante à população em situa-
ção de vulnerabilidade com 
ausência de equipamentos 

públicos e falta de infraes-
trutura – ou incapaz de arcar 
com o custo do deslocamen-
to até uma delas. Eram ali, 
nos trechos 1, 2 e 3 no Pôr do 
Sol e nas áreas rurais de Bra-
zlândia, os maiores bolsões 
de não vacinados registrados 
pela Secretaria de Saúde.

De lá pra cá, foram 11 edi-
ções em que uma van com 
um rotolight e um megafone 
saiu pelas ruas chamando as 
pessoas para se vacinarem. 
O resultado: 4.816 doses apli-
cadas – 1,2 mil só da primeira 
–, uma adesão considerada 
satisfatória para quem está 
na linha de frente desse aten-
dimento.

“Acredito muito na busca 
ativa de pessoas não vacina-
das”, defende a superinten-
dente da Região de Saúde 
Oeste (Ceilândia, Sol Nascen-
te, Pôr do Sol e Brazlândia), 
Lucilene Florêncio. “Sempre 
que o calendário de vacina-
ção for ampliado, há necessi-
dade de ir até essa população. 
E pode ter certeza de que nós 
iremos”, conclui.

COM INFORMAÇÕES DE HÉDIO 
FERREIRA JÚNIOR, 

DA AGÊNCIA BRASÍLIA

DF já aplicou mais de 6,2 milhões 
de doses contra a covid-19

APARECIDA DE GOIÂNIA

Assistência Social recebe 
doação de mais de 500 cobertores 

A Secretaria de As-
sistência Social de Apa-
recida recebeu nesta 
quarta-feira, 18, a do-
ação de mais de 500 
cobertores. Os itens 
foram doados pela As-
sociação de Fiscais de 
Aparecida de Goiânia 
(AFAG) e Secretaria 
de Regulação Urbana, 
e serão repassados a 
pessoas em situação de 
rua e famílias em situa-
ção de vulnerabilidade 
social. A distribuição, 
segundo a secretaria de 
Assistência Social ocor-
rerá ainda nesta sema-
na para que os itens 
possam aquecer está 
parcela da população 
durante a frente fria.

“Esta foi uma ini-
ciativa dos associados 
com a intenção de 
ajudar essa população 
que não têm condições 
de comprar agasalhos 
e cobertores nessa 
época de frio. Corre-
mos contra a o tempo 
e esperamos que che-
guem o mais rápido 
possível nas mãos de 
quem precisa”, co-
mentou o presidente 

Jhonney Macena

da AFAG, Bruno Carvalho 
que ressaltou que a ação 
recebeu o nome de Fisca-
lização Solidária.

De acordo com a se-
cretaria de Assistência 
Social, os cobertores se-
rão doados ainda nesta 
semana. A secretária da 
pasta, Mayara Menda-
nha, esteve presente na 
ocasião e agradeceu a 
união em nome da soli-
dariedade. “Essa ação é 
de extrema importância 
para essas pessoas que 
estão nessa situação de 
vulnerabilidade, espe-
cialmente nesses dias de 
frio intenso. Cabe a nós, 
como ser humano, unir 
forças para ajudar ao pró-
ximo. E ainda nesta sema-
na vamos providenciar a 
distribuição dos itens do-
ados”, declarou a gestora.

“Fiquei surpresa e fe-
liz com a quantidade de 
cobertores que foram ar-
recadados em tão pouco 
tempo. A doação é um ser-
viço essencial na assistên-
cia social, para pessoas em 
situação de rua e famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social”, comentou a 
secretária de fiscalização 

e controle, Bruna Lomazi.
A solenidade de en-

trega dos cobertores foi 
realizada no Espaço Mul-
tiuso, no prédio da Cidade 
Administrativa, e contou 
com a presença da secre-
tária da pasta, Mayara 
Mendanha; secretária de 
Fiscalização, e Controle, 
Bruna Lomazi, no ato re-
presentando o prefeito 
Vilmar Mariano e a pri-
meira-dama, Sulnara San-
tana, além do presidente 
da AFAG, Bruno Carvalho.

DOAÇÃO 
A população de Apare-

cida de Goiânia também 
pode contribuir com as 
ações da Secretaria de As-
sistência Social, com a do-
ação de cobertores e aga-
salhos. Os itens podem ser 
entregues na secretaria ou 
o morador pode entrar em 
contato com a secretaria 
pelo 3545-5970. Por meio 
do telefone, as equipes da 
assistência também po-
dem ser acionadas para 
acompanhamento em 
tempo real de moradores 
em situação de rua.

COM INFORMAÇÕES DE 
SOLANGE ARAÚJOSamantha Schmütz chora e 

diz que fez comentário infeliz sobre Juliette
A atriz Samantha 

Schmutz pediu desculpas 
por meio de um vídeo pu-
blicado em sua redes sociais, 
na manhã desta quarta-feira 
(18), sobre o comentário que 
fez sobre a ex-BBB Juliette ao 
questionar se ela seria mes-
mo uma artista. Chorando, 
Samantha, que está no Fes-
tival de Cannes, disse que fez 
uma colocação “infeliz, cheia 
de mágoa e sem empatia”.

“Galera, estou passando 
aqui, e gostaria de ter vindo 
antes... Mas eu precisei refle-
tir, precisei digerir, precisei 
chorar, precisei entender que 
realmente o meu comentário 
foi super infeliz. Foi carrega-
do de ódio, de mágoa, de falta 
de empatia”, disse Samantha.

“Juliette é uma pes-
soa que só faz o bem para 

o Brasil, na verdade. Tem 
pouquíssimo tempo de car-
reira de artista, sim, porque 
está cantando, está fazendo 
show que está lotando, tem 
seus fãs... E eu fiz esse co-
mentário totalmente des-

necessário, descabido. Eu 
estou super triste. Aprendi, 
pode ter certeza, com isso”, 
acrescentou Samantha.

A atriz afirmou que fez o 
tal comentário — colocan-
do em xeque a faceta artís-
tica de Juliette — porque se 
espanta com a “confusão” 
entre a profissão de artis-
tas e a atuação midiática de 
celebridades e influencia-
dores digitais. “Está muita 
confusão na nossa indústria 
hoje”, ela ressaltou.

“Está tudo misturado: ce-
lebridade, famoso... E aí vira 
ator, vira atriz, vira artista! Eu 
joguei essa minha frustração 
na Juliette. É muito difícil ser 
artistas independente se você 
não tem a máquina te aju-
dando e te fortalecendo. Os 
artistas são massacrados.

Geovana Albuquerque/Agência Brasília
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PRE ÃOELETR NICON 02 /2022 -
SISTEMADERE ISTRODEPREÇO AS 4604 4

Fundo Municipal de a de de nhumas torna p blico que realizará,
pregão eletr nico, através do Portal de Compras do overno Federal
Compras et, tipo menor preço por item, visando o registro de preço
para futura contratação de empresa para o fornecimento de
medicamentos de alto custo, correlatos, dietas nutricionais, e materiais
hospitalares, para atender as necessidades da rede de sa de da
ecretaria Municipal de a de de nhumas , no dia 01/06/2022 s

08h30min. Mais informaç es na sede da Prefeitura Municipal das
08h00min s 11h00min e das 14h00min s 1 h00min, pelos telefones
62 3 11-2121/9914 -0 6, no site .inhumas.go.gov.br no campo
licitação oupeloe-mail licitacao inhumas.go.gov.br.

PRE ÃO ELETR NICO N 027/2022 - AS 9 9 95
M C P E MA torna p blico que realizará, pregão

eletr nico, através do Portal de Compras do overno Federal
Compras et, tipo menor preço por item, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento de emulsão
asfáltica de ligação RR-1C e massa asfáltica CB Q - Concreto
betuminoso usinado a quente modificado uso a frio , no dia
02/06/2022 s 08h30min. Mais informaç es na sede da
Prefeitura Municipal das 08h00min s 11h00min e das 14h00min
s 1 h00min, pelos telefones 62 3 11-2121/9914 -0 6, no site

.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao inhumas.go.gov.br.

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 010/2022

OBJETO: A presente licitação, objetiva a contratação de
empresa de engenharia para a execução de serviços de reforma
do Prédio da Escola Municipal Moacir Luiz de Paula Brandão,
situada no endereço, Rua Avelino João Bernardes Qd. 03 APM
01, Residencial Ana Brandão. Considerando que a presente
errata busca apenas retificar as cláusulas 2.1 do Edital, não
afetando a formulação de proposta pelos licitantes interessados
na participação, a teor do que determina o art. 21, § 4o, da Lei
Federal no 8.666/93, segue retificação:
ONDE-SE LÊ: 2.1
FONTE VALOR
101 R$ 900.000,00
115.049 R$ 260.177,52

LEIA-SE 2.1
FONTE VALOR
124 R$ 900.000,00
101 R$ 260.177,52

Mantêm-se as demais cláusulas do Edital, inclusive a data e
horário da Sessão Pública.
Publique-se.

RONES RIBEIRO DA SILVA, CPF: 920.731.581-53, 
torna público que requereu da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento do Estado de Goi-
ás – SEMAD, a Renovação da Licença de Funciona-
mento (Processo 1753/2016), para atividade de Extra-
ção de Areia e Cascalho, situado no Imóvel Carioca, 
zona rural, município de Carmo do Rio Verde – GO.

Ítalo Remo Rapachi, portador do CPF 019.609.651-07, torna público
que  requereu  junto  a  Secretaria  do  Meio  Ambiente  e  Recursos
Hídricos de Luziânia-GO- SEMARH/LUZ, a Autorização Para Corte de
Arvores Isoladas, localizado na Fazenda Corumbá - Matricula 28873.
Zona Rural-Luziânia-GO.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO
 

AVISO DE LICITAÇÃO – Tomada de Preços nº 001/2022
Tipo – MENOR PREÇO POR LOTE.
Objeto:  CONTRTAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  EXECUÇÃO  DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
Data de abertura:  03/06/2022  às 08:30 horas.  O Edital  e maiores
informações poderão ser obtidas com a CPL, na Rua 03, quadra 07,
Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339 1583.

Cocalzinho de Goiás, 19 de maio de 2022.
Crislane Medeiros Batista

Presidente da CPL

C&C HOSPITALAR LTDA , CNPJ/CPF n° 36.830.917/0001-60, torna público que está
anexando na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia o Relatório
de Gerenciamento de Residuos – RGR ANUAL referente a Licença Ambiental de
Operação N° 291/2016 , processo 43495753 para a seguinte atividade principal :
comercio  atacadista  de  medicamentos  e  drogas  de  uso  humano.  Empresa
localizada na Rua T 29, Número 1160, Quadra 69, Lote 07, Setor Bueno , CEP:
74.215 – 050, Goiânia – GO.

C.J LAVA RAPIDO LTDA, CNPJ/CPF n° 20.716.317/0001-36, torna público que está
anexando o recurso da intimação N° 1675/2022 no setor Gerência do Contencioso
na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia. Realizam atividades
de  serviços  de  lavagem,  lubrificação  e  polimento  de  veiculos  automotores,
empresa localizada na Avenida Rio Verde, Número 7393, Quadra 71, Lote 01,
Loteamento Faiçalville, CEP: 74.350- 785, Goiânia – GO.

AFCN
ASSOCIAÇÃO DO FISCO DE CALDAS NOVAS-GO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO
AFCN (ASSOCIAÇÃO DO FISCO DE CALDAS NOVAS-GO), no uso de suas atribui-
ções estatutárias, vem convocar todos os trabalhadores integrantes da categoria 
para comparecerem a assembleia geral para o fim especifico de constituir uma 
associação nos termos da lei, que será realizada no dia quatro (04) dias do mês de 
agosto (08) do ano de dois mil e dois (2002) na Avenida Orcalino Santos , n. 283, sub 
solo, centro, Caldas Novas-Go, a instalar-se em primeira convocação as 08h30 min, 
e em segunda convocação as 09hOO, tendo a seguinte ordem do dia.

1- FUNDAÇÃO DA AFCN (ASSOCIAÇÃO DO FISCO DE CALDAS NOVAS-GO)

Caldas Novas 10 de julho de 2002

AFCN (ASSOCIAÇÃO DO FISCO DE CALDAS NOVAS-GO)
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Yvete convida Dalva 
para ser madrinha do seu 
filho. Lucas viaja para Fez. 
Aurélio pressiona Alicinha. 
Monique faz Lobato visitar 
a sua antiga casa. Cecília 
entra com nova ação. Miro 
se despede de todos para 
viajar. Nazira fica furiosa por 
perder o pretendente. Zein 
chega em Fez e oferece 

tudo à Jade. Roger pede 
Clarice em casamento. Lu-
cas não encontra a casa de 
Jade. Edna dá a entrevista. 
Ali e Zoraide se casam. Al-
bieri e Leo vão à festa. Zein, 
pensando que Leo é Lucas, 
lhe dá o endereço de Jade. 
Leo e Lucas se encontram 
cara a cara na Medina. Leo 
e Lucas discutem. 

O Clone

Além da ilusão

Quanto Mais Vida Melhor

resumo de novelas

Matias prende Isadora no 
quarto. Leopoldo tem uma 
ideia para Inácio conquis-
tar Arminda. Enrico e Emília 
dão um golpe no cassino. 
Violeta tenta impedir Matias 
de manter Isadora presa. 
Julinha transfere a festa de 
Natal para a casa de Eu-
gênio. Mariana vê Arminda 
subindo na moto com In-
ácio, mas não o reconhece 

também. Benê reclama da 
proximidade de Olívia com 
Heloísa. Tenório beija Olívia 
enquanto está sonolento. 
Davi ajuda Isadora, que 
decide fugir da fazenda. 
Tenório se desculpa com 
Olívia. Mariana conta para 
Julinha que viu Arminda na 
moto de um desconhecido. 
Inácio beija Arminda, e Ju-
linha flagra os dois.

Neném tenta acalmar 
Guilherme. Paula se lamen-
ta para Marcelo. Juca convi-
da Flávia para jantar em sua 
casa. Guilherme grava uma 
cirurgia. Juca avisa a Pau-
la que contará a verdade 
para Flávia. Soraia percebe 
a troca de olhares entre Ti-
grão e Tina. Neném assina 
contrato com o Flamengo. 

Guilherme se sente mal e 
tenta disfarçar na frente de 
Flávia. Paula desiste de ir 
ao jantar na casa de Juca. 
Osvaldo e Nedda se rec-
onciliam. Bibi passa mal e 
todos se preocupam. Daniel 
encontra Guilherme des-
maiado. Flávia descobre a 
verdade e confronta Paula. 
Flávia é hostil com Paula.

Carinha de Anjo
Leonardo diz para Adolfo 

(Luiz Guilherme) que ele foi 
colocado pela família na 
empresa para cuidar da 
imagem da Rey Café, que 
é muito mal administrada 
por Gustavo. Adolfo diz 
acreditar que Gustavo es-
teja apenas visando a her-
ança. No outro dia, Leon-

ardo conta para Gustavo 
que Adolfo está em Doce 
Horizonte. Diana e Inácio 
ficam confusos em relação 
a carreira dos filhos, pois 
se morassem em São Pau-
lo conseguiriam adminis-
trar tudo. Cassandra pede 
ao pai para ir em uma festa 
e ele permite. 

Pantanal
Tadeu defende Guta ao 

flagrar Tenório destratan-
do a própria filha. Tadeu 
declara seu amor a Guta e 
os dois acabam se amando. 
Juma ri do jeito como Jove 
tenta acertar um boi mar-
ruá. Guta diz a Tadeu que 
não está preparada para fi-
car com ele. José Leôncio, 
mais uma vez, desconfia 
do caráter de Tenório. Filó 
e José Leôncio ficam sur-
presos ao se depararem 

com Irma. Maria Bruaca es-
cuta a conversa de Tenório 
e Guta e descobre que o 
marido tem outra família. 
Irma tenta seduzir José 
Leôncio. Tenório questiona 
Maria Bruaca, ao flagrá-la 
chorando. Maria Bruaca não 
revela a Tenório o motivo do 
seu choro. José Leôncio 
leva Irma à tapera de Juma 
para conversar com Jove. 
Filó se ressente ao ver José 
Leôncio com Irma. 

O padre pergunta ao fiel:
– Na sua casa vocês 

rezam antes das refeições?
– Não senhor. A minha esposa é 
uma excelente cozinheira

TEIXEIRA MENDES CONTA
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Mercado e Marketing
CRÉDITO - A Central Sicredi Brasil Central, celebrou no mês de abril, o crescimento exponencial da carteira 
de crédito do Sicredi no Centro-Oeste, que foi de 44% em 2021. Com mais de 5,5 milhões de associados 
em todo o País, a marca tem com a missão de oferecer soluções financeiras para agregar renda e contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Além do recorde, em todo o País a instituição registrou 
crescimento de R$ 133,1 bilhões em sua carteira de crédito. Deste total, cerca de 35% foi para associados do 
setor rural, 34% para pessoas jurídicas e 31% para pessoas físicas.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Melissa chega ao metaverso com coleção de NFTs
SÃO CINCO REELEITURAS DE MODELOS CLÁSSICOS EM ATIVOS DIGITAIS - A Melissa, famosa 
marca de calçados brasileiro, investe em NFT (Tokens Não Fungíveis). A marca é uma das pioneiras 

a investir no mercado fashion 
de ativos digitais no Brasil. Os 
NFTs são releituras dos sapatos 
Flox, Stellar, Beach Slide, 
Flip Flop Free e Possession, 
divididos em quatro categorias: 
Rara, Épica, Mística e Lendária. 
Cada uma delas oferece 
benefícios exclusivos para 
serem usados no “mundo real”, 
como cupons de descontos, 
prioridades na compra de NFTs, 
produtos físicos exclusivos e 

visitas imersivas ao universo da marca. O projeto foi feito em parceria com o Laboratório de Inovação 
da Grendene, empresa responsável pela Melissa, e a One Percent, principal startup especializada no 
desenvolvimento de soluções em Blockchain na América Latina. O valor das NFTs começa em R$350 
e poderão ser revendidas no futuro. As informações sobre os ativos digitais serão armazenadas em 
IPFS, um serviço que permite ao proprietário acessar o token não fungível até mesmo offline e não 
podem ser modificadas sem que haja uma nova transação.

Ecofireplaces apresenta 
modelos variados 
de lareiras
ATENDE DIFERENTES 
ESTILOS E ESPAÇOS - A 
Ecofireplaces, referência em 
lareiras ecológicas no Brasil 
e na América do Sul, oferece 
em seu portfólio peças 
exclusivas e seguras com 
base de aço tipo corten, que 
apresenta um tom fechado de 
terracota. Por não dissiparem 
cheiro ou fumaça, por serem 
alimentadas por Biofluído, 
álcool de cereais 98% puro, 
desenvolvido e licenciado 
especialmente para esse fim, são ótimas opções para todos os projetos. Confira uma seleção de 
peças versáteis (lareiras), todas em aço tipo Corten e pintura eletrostática: 1.- Lareira ecológica; 2.– 
Arandela ecológica; 3.– Lareira ecológica portátil; 4.– Lareira ecológica fire pit; 5. Lareira ecológica fire 
pit 6.– Tocheiro ecológico; 7.– Lareira ecológica portátil; 8.– Arandela ecológica.

A italiana Gucci vai abrir portas no Flamboyant Shopping
COM AMPLA LINHA DE PRODUTOS - Goiânia vai ganhar neste 
ano, uma loja pertencente a uma das marcas de referência em luxo 
do mundo, a Gucci. O estabelecimento será inaugurado Flamboyant 
Shopping Center, ocupando parte da área onde era a Livraria 
Saraiva. Além de bolsas, que é o carro chefe da marca italiana, sua 
linha de produtos inclui roupas, calçados e acessórios, maquiagem, 
fragrâncias e decoração de casa. Os preços dos produtos variam 
de acordo com o tipo e a matéria-prima em que o item foi fabricado. 
Ainda não há uma data precisa a respeito da inauguração. A Gucci 

possui lojas virtuais De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Luxo (Abrael), a receita do 
mercado de bens de luxo no Brasil chegou a US$ 5,2 bilhões em 2020.
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RAAB
BABADEMOÇA

CAIRAÇAI
HBIDL

REUMATOIDE
LANCAD

IDONEIDADE
ELOGIOM
QASOVA

AUXILIADAS
EIIGEC

RICOSESTA
RATAMAR
ORDEMOLA
ZAGUEIROS

Primeira
mulher a
ingressar
na ABL

(?) Batista,
cantor

goiano de
"Princesa"

(?)
Menezes:
precedeu
Tite (fut.)

Trombeta
dos índios
bororos

(MT)

Artrite (?), 
inflamação
articular
(Med.)

Sufixo
que indica
a função

álcool

"(?) Ele-
mentares",
poema de

Neruda

Medida de
receitas

culinárias

Preposição
essencial
ao uso da

crase

Etapa do
preparo

da massa
do pão

Que rece-
beram
ajuda
(fem.)

Gás
essencial

à vida
(símbolo)

Parte 
mais nu-
tritiva do
espinafre

Tamanho
(abrev.)

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

Brincadeira
das tor-

cidas em
estádios

Evento no qual
Romeu e Julieta se
conheceram (Lit.)
Isso, em francês

Apresentadora, atriz 
e ex-modelo 

brasileira
(?) Santana, ator

(?) bem:
vir a

propósito

Creme
clássico
da con-
feitaria

brasileira   

Qualidade
exigida a
um fiador
Avaliação
alheia que

eleva a
auto-

estima

Os típicos 
morado-
res dos
bairros
nobres

O "O", na
sigla OAB

Thiago
Silva e
Gerard
Piqué
(fut.)

Feitio do
ancinho

Fruto 
energético

que faz
parte da 

dieta
paraense

Litro
(símbolo)

Papai, 
em inglês

Programa usado por
arquitetos (Inform.)
Fator essencial à

eficácia do remédio

Massa
(símbolo)

Ande;
caminhe

Queira
muito
bem a

"(?) con-
sumado!":
afirmação
de Cristo
na Cruz

2/ça. 3/cad — dad — ica. 4/babu — odes.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

O que o Batman 
mais gosta 
na internet, 

é o Bat Papo.

É um dia exce-
lente para inovar 
no trabalho. Se 
estiver em busca 

de novas oportunidades 
profissionais ou esperan-
do alguma noticia, o céu o 
abençoa. O céu também fa-
vorece tratamentos de saú-
de e mudanças de hábitos.

Permitir que as 
mudanças acon-
teçam é ir natu-
ralmente se en-

caixando em sua verdadeira 
natureza e em suas neces-
sidades. O céu abre novas 
portas para desenvolver os 
seus talentos e também reci-
cla os sentimentos afetivos.

É um excelente 
dia para promover 
assuntos novos 

em família, seja para conduzir 
projetos para o imóvel ou para 
reciclar laços. Os investimen-
tos ficam em destaque e o 
céu favorece contratos e ne-
gociações. A maturidade deve 
ser exercitada em família.

O céu traz boas 
notícias e lhe 
dá a possibili-

dade de se comunicar com 
as pessoas do seu convívio 
ou com pessoas que estão 
inseridas em seus projetos. 
Busque se expressar de uma 
forma criativa. O céu favore-
ce reuniões e contatos.

O céu traz convi-
tes profissionais 
e favorece os re-

sultados financeiros. É um 
excelente dia para mudar e 
renovar a sua atuação pro-
fissional, com o foco em sua 
vocação. Os caminhos estão 
abertos e uma pessoa o aju-
da a traçar os planos.

Você está em 
destaque. O dia 
está maravilho-

so para criar novas oportu-
nidades e receber notícias 
que o favoreçam. Novas 
ideias ou uma nova forma 
de perceber a vida lhe traz 
aberturas para conduzir pro-
jetos e estudos.

Você está lidan-
do melhor com 
os seus medos 

e está disposto a mudar o 
cenário profissional. Ino-
var é importante para que 
você siga os objetivos de 
uma forma mais criativa e 
independente. O céu lhe traz 
boas notícias e convites.

É um dia ótimo 
para promover 
os projetos e ex-

por ideias e informações 
com um grupo de pessoas. 
Você está traçando um 
caminho novo e isso está 
sendo ótimo para conhecer 
pessoas novas e inovar o 
seu conhecimento.

As metas profis-
sionais estão em 
destaque é o dia 

é ótimo para receber conta-
tos, convites e parcerias in-
teressantes para o seu pro-
gresso. Você está num novo 
ciclo profissional e é preciso 
ser criativo e permitir que as 
mudanças aconteçam.

O céu lhe traz 
excelentes opor-
tunidades em 

outras cidades, com estudos 
e com uma atuação mais di-
nâmica em relação a assuntos 
religiosos e filosóficos. Você 
está mudando a forma de 
perceber si mesmo e a vida. 
Convites abrem novas portas.

O céu favorece 
os investimentos, 
principalmente 
para o imóvel ou 

para o inovar as relações 
familiares. A rotina e a forma 
de trabalhar também pas-
sam por novos impactos. 
Esteja atento às oportunida-
des que batem à porta.

É um dia ótimo 
para renovar os 
votos no casa-

mento ou zerar tudo para 
começar um novo ciclo. 
Se estiver sozinho, esteja 
atento à entrada de novas 
pessoas em sua vida, seja 
no campo afetivo ou em 
parcerias comerciais.

Mafalda

QUADRINHOS


