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Gama vai ganhar sua 14ª 
unidade básica de saúde
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DA REDAÇÃO -  O pré-can-
didato ao Governo de 
Goiás, Gustavo Menda-
nha (Patriota), voltou a 
criticar a atual gestão do 
governo de Goiás pela 
falta de gerência na con-
servação e melhoria da 
malha rodoviária estadu-
al. O governadoriável es-
teve em Porangatu, Nor-
te goiano, neste sábado 

(18), onde comandou o 
5° Encontro Regional dos 
partidos que apoiam sua 
pré-candidatura ao Palá-
cio das Esmeraldas.

“Em pleno século XXI, 
ainda há em Goiás cida-
des com via de ligação 
sem pavimentação. Isso 
mostra a falta de gerência 
de um Estado analógico, 
que não tem um olhar 

voltado para a segurança 
e a qualidade de vida da 
nossa população”, con-
denou Mendanha 

Durante o evento, o 
governadoriável se com-
prometeu a asfaltar a via 
que possibilita aos mora-
dores de Bonópolis aces-
sar a BR-080, rodovia que 
passa por São Miguel do 
Araguaia e outros muni-

cípios importantes da re-
gião. A pavimentação da 
via é uma demanda an-
tiga da população local.  

ENCONTRO
Esta foi quinta edição 

do evento que tem reu-
nido lideranças políticas 
que apoiam o projeto ao 
governo de Goiás enca-
beçado pelo ex-prefeito 

de Aparecida. As regiões 
Sudoeste, Entorno e Sul 
goiano já receberam o 
evento pró-Mendanha. 
A previsão é que sejam 
promovidos dez encon-
tros em todo o estado. 

Atualmente o grupo 
mendanhista conta com 
cinco partidos na chapa: De-
mocracia Cristã (DC), Mobi-
liza, Mais Brasil 35, Agir 36, 

Patriota e Republicanos. 
Nos eventos, o go-

vernadoriável aproveita 
para formar multiplica-
dores do projeto do gru-
po ao governo de Goiás 
e para angariar novos 
apoiadores. Nesta edição, 
o vice-prefeito de Poran-
gatu, Capitão Pires (Agir 
36), formalizou o apoio a 
Gustavo Mendanha.

Mendanha: “Em pleno século XXI, ainda há em 
Goiás cidades com via de ligação sem pavimentação”

ECONOMIA

Especialista em consórcios 
fala sobre a alta da Selic 

Nesta sexta-feira,17, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
o CEO da Class Negócios, 
Franz Friederich que fa-
lou sobre como a alta da 
Selic influencia nos con-
sórcios. O Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) 
do Banco Central decidiu 
na última quarta-feira (15), 
por unanimidade, elevar 
a taxa Selic de 12,75% ao 
ano para 13,25% ao ano, 
um aumento de 0,5 ponto 
porcentual. Para o especia-
lista, a alta de juros (Selic) 
pode indicar um cenário 
positivo para o mercado 
de consórcios, o que in-
clui imóveis, automóveis, 
serviços, cirurgias plásti-
cas e energia solar, entre 
outros. “O consórcio con-
tinua ganhando destaque 
por conta dessa taxa alta, 

e com a restrição bancária 
para análise de crédito, ele 
ganha força e velocidade 
para quem pretende fazer 
a sua aquisição de bens e 
produtos”, pontuou ele. 

Para saber mais sobre o 
assunto basta acessar a 
entrevista que está dispo-
nível na íntegra no portal 
no YouTube Gazeta Play.

DA REDAÇÃO

Especialista em consórcio, Franz Friedrich

GOVERNO DE GOIÁS

Rodrigo Estrela



Segunda-feira, 20 de junho de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3Geral

93% dos eleitores pesquisados não souberam responder em quem votariam para Deputado Federal na Capital

JOICE GABRIELA -  Pesquisa 
encomendada pela TV 
Gazeta ao VOGA Brasil 
Instituto de Pesquisa, 
com o objetivo de ouvir 
a intenção da popula-
ção da Capital Goiânia 
em relação às eleições 
gerais de 2022.

A pesquisa foi reali-
zada entre os dias 25 e 
28 de maio 2022, com 
600 entrevistas, que 
ouviu eleitores estrati-
ficados por sexo, faixa 

etária, grau de escolari-
dade, nível econômico e 
posição geográfica.

O grau de confiança 
da pesquisa  é de 95% e a 
margem de erro é de 4% 
para mais ou para me-
nos. Esta pesquisa está 
registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral pro-
tocolizada sob o nº BR 
- 08512/2022 e no Tribu-
nal Regional Eleitoral sob 
o nº GO - 00614/2022.

Foi pesquisada a in-

tenção de voto espon-
tânea para Deputado 
Federal, quando o entre-
vistador não apresenta 
opções, 93% não soube-
ram responder, 1,83% 
votariam nulo, 0,50% vo-
tariam em Rubens Oto-
ni,  0,17% votariam em 
Thiago,  0,17% votariam 
em Álvaro Guimarães,  
0,17% votariam em Ra-
fael Gouveia,  0,17% vo-
tariam em João Campos,  
0,17% votariam em San-

des Jr, 0,17% votariam em 
Sabrina, 0,17% votariam 
em Lucas Virgílio, 0,17% 
votariam em Anderson 
Sales, 0,17% votariam em 
Coronel Adailton, 0,17% 
votariam em José Nelton, 
0,17% votariam em Jer-
son, 0,17% votariam em 
nenhum dos candidatos, 
0,17% votariam em Dra 
Alana, 0,17% votariam 
em Telma Cruz, 0,17% 
votariam em Edward Ma-
dureira, 0,17% votariam 

em Ismael Alexandri-
no, 0,17% votariam em, 
Adriana Accorsi, 0,17% 
votariam em Francis-
co Junior, 0,17% vota-
riam em Delegado Wal-
dir, 0,17% votariam em 
Professor Alcides, 0,17% 
votariam em Geovana, 
0,17% votariam em Lêda 
Borges, 0,17% votariam 
em Carolina, 0,17% vota-
riam em Coronel Urzeda, 
0,17% votariam em Gus-
tavo Gayer, 0,17% vota-

riam em Charles Bento, 
0,17% votariam em Rod-
ney Miranda e 0,17% vo-
tariam em Daniel Silveira.

Acompanhe a divul-
gação desta pesquisa às 
12h30, no Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço, canal 
38.1 em Goiânia, com Thia-
go Mendes e o time de co-
mentaristas da TV Gazeta. 
A transmissão também é 
feita pelo GazetaPlay.com.
br e disponibilizado no 
youtube.com/gazetaplay.

ELEIÇÕES 2022

Eleitores de Goiânia não sabem em 
quem votar para Deputado Federal
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Instituto Flamboyant anuncia para 2022, uma nova 

edição da Vitrine do Conhecimento, que será realizada de 
junho a outubro deste ano, com programação de projetos 
voltados ao desenvolvimento humano e circuito com pa-
lestras ministradas por renomados profissionais. O público 
poderá conferir quatro grandes nomes ao longo do ano 
adquirindo ingresso simbólico a partir da doação de um 
livro de literatura infantil e 1kg de alimento não-perecível. 
Os organizadores esperam receber um público recorde, 
superior a nove mil pessoas.

2. Serão quatro palestras patrocinadas pelo Flamboyant 
Shopping Center e Unimed Goiânia, em projeto que é reali-
zado pelo Instituto Flamboyant com correalização do Sesc, 
apoiado pela MKT Link, associada da Fundação Dom Ca-
bral. A palestra de estreia será na quarta-feira, 29 de junho, 
com a psicanalista Ana Suy, que traz o tema “A gente mira 
no amor e acerta na solidão”, baseado no livro da autora que 
tem como premissa a narração das experiências de vida. As 
palestras vão ocorrer no estacionamento coberto do Flam-
boyant Shopping Center, Deck Sul 1.

O melhor hambúrguer e sanduiche
Na sexta-feira, dia 17 de junho, começou o Festival Bur-

ger Time, em Goiânia, que tem como meta, eleger o melhor 
hambúrguer e sanduíche da capital. Participam do evento 
50 estabelecimentos entre hamburguerias, pit dogs, bares 
e restaurantes. Cada local criou um ‘lanche’ para concorrer 
no festival. Até o dia 03 de julho, jurados e público poderão 
visitar os estabelecimentos, saborear os lanches e votar 
no melhor. São duas categorias diferentes: hamburgueria 
(mais gourmet) e pit dogs (sanduíche raiz).

Vitrine

Arquivo

ANIVERSARIANTE DO 
DIA - Os cumprimentos 
desta segunda-feira, 
20 de junho, são para 
a comandante da 
Comunicação Sem 
Fronteiras, jornalista 
Raquel Pinho Bubniak, 
ela chega a mais uma 
primavera. Desejamos 
que seu dia seja 
inesquecível e que o novo 
ciclo seja de surpresas 
encantadoras, ao lado 
das pessoas que ama. 
Parabéns e seja feliz!

VIVA A VIDA - Quem está curtindo dias de descanso 
em solo Françês, 
são os primos Alex 
Barbosa Ferreira, 
Leandro Pires e Márcia 
Pires, esposa de 
Alex. Eles estiveram 
em Versailles, no Le 
Grand Bal Masqué du 
Château de Versailles 
(O Grande Baile do 
Castelo de Versalhes), 
no sábado (18). O trio 
está celebrando a vida 
na França com tudo a 
que tem direito: Marcia 

completou nova idade, no dia 21 de maio. Leandro é 
o aniversariante do domingo, 26 de junho, enquanto 
que Alex comemora seu aniversário, no dia 18 de julho. 
Portanto, merecem brindar a vida na Cidade Luz, tendo 
como pano de fundo a Torre Eiffel e todas as maravilhas 
que Paris e a França oferecem

Arquivo pessoal
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n VOCÊ SABIA?  
Consumir café em 
demasia pode causar 
irritabilidade, dor de 
estômago e insônia.

n EM GOIÂNIA - 
Atual vereador por 
São Paulo, Eduardo 
Suplicy, que já foi 
senador durante 24 
anos pelo Estado de 
São Paulo, deputado 
federal, estadual e 
vereador por três 
vezes, em todas elas, 
sendo o candidato 
mais votado da história 
do Brasil, lançou dia 
desses, em Goiânia, 
seu livro “Um Jeito de 
Fazer Política”.

n NOVO COMANDO 
- A secretária 
de Turismo de 
Pirenópolis, Vanessa 
Leal, assumiu a 
presidência da 
Associação Nacional 
dos Secretários e 
Dirigentes Municipais 
de Turismo 
(Anseditur), para o 
biênio 2021/2023. 
Vanessa estava na 
vice-presidência da 
instituição e assumiu 
o lugar da ex-
secretária de Turismo 
de Recife (PE), Cacau 
de Paula.
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QUERO UMA - A servidora pública, Valdirene Ribeiro, 
dos quadros da 
SEDHS (antiga 
Semas) enquanto 
aguardava 
atendimento 
com o cirurgião 
plástico, 
Alessandro 
Martins, no 
Órion Business & 
Health Complex, 
se encantou 
com a belíssima 
poltrona do 
Laboratório 
Núcleo, no Órion, 
e não deixou 
por menos: 
fez o registro 
esnobando a 
moderníssima 
peça

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Sics recebe Seagro, Tocantins Parcerias 
e Senai para debater implantação de 
Centro de Capacitação Tecnológica

Ação do Governo do 
Tocantins busca parceria 
para qualificar mão de 
obra, gerar oportunidades 
de trabalho e atrair novos 
investimentos 

DA REDAÇÃO - A Secretaria 
da Indústria, Comércio e 
Serviços (Sics) recebeu a 
Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Aquicultura (Se-
agro), a Companhia Imo-
biliária de Participações, 
Investimentos e Parcerias 
(Tocantins Parcerias) e Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai/
TO) para debater o projeto 
de implantação do Centro 
de Capacitação Tecnológi-
ca no Tocantins. 

A reunião ocorreu nesta 
semana e integra a ação do 
Governo do Tocantins no 
intuito de otimizar o espa-
ço do Parque Agrotecno-
lógico do Tocantins, atra-
vés de estruturas voltadas 
para qualificação e profis-
sionalização. O projeto de 
implantação do Centro de 
Capacitação Tecnológica 
no Tocantins visa atender 
demandas do setor agroin-
dustrial que busca profis-
sionais especializados para 
áreas como eletrotécnica, 
automação industrial, ma-
nutenção, entre outras. 

Para a diretora regional 
do Senai/TO, Márcia de Pau-
la, a realização desse tipo de 
projeto contribui para o au-
mento da empregabilidade 
e atende às atuais necessi-
dades do mercado.

“Essa é uma ação que 
está sendo articulada pela 
Sics, justamente visualizan-
do a necessidade de profis-

sionais qualificados para 
o desenvolvimento indus-
trial. Nosso estado tem a 
base no agro, por isso há 
essa necessidade de desen-
volvimento tanto de pro-
fissionais na área técnica, 
quanto na qualificação. 
Essa é uma atuação em 
conjunto com a Sics e a Se-
agro, envolvendo o sistema 
S, para que possamos  ter 
ações concretas para elevar 
o número de profissionais 
capacitados no Tocantins”, 
explicou Márcia de Paula.

TRABALHO E NOVOS 
INVESTIMENTOS

O Parque Agrotecnoló-
gico do Tocantins recebe 
anualmente a Feira de Tec-
nologia Agropecuária do 
Tocantins (Agrotins).  De 
acordo com o secretário 
de Estado da Seagro, Jaime 
Café, é essencial destinar 
novas ações para o local, 
visando melhorias para 
o setor do agronegócio e 
para o desenvolvimento 
do Estado. 

“O Tocantins está cres-
cendo cada vez mais no 
Agronegócio.  O setor está 
se aprimorando através da 
tecnologia com equipa-
mentos de última geração, 
além do ingresso do 4.0 na 
agricultura e também do 
serviço 5G, que está che-
gando no nosso Estado. 
Alguns municípios já po-
dem fazer uso de máquinas 
autônomas e esse equipa-
mento precisa de alguém 
qualificado para operação, 
regulação e manutenção. 
Esse centro de capacitação 
viabiliza estruturas para 
termos condições de trei-
nar esse profissional e fa-

zer com que o tocantinense 
busque essa oportunidade 
de emprego, tão importante 
e tão valorizada”, afirmou 
Jaime Café.

Na reunião, o gestor 
da Sics, Carlos Humberto 
Lima, falou sobre a impor-
tância de ações de profis-
sionalização para elevar a 
oferta de empregos e tam-
bém atrair novos investi-
mentos, que buscam se 
instalar em locais que ofe-
recem opções de mão de 
obra qualificada.

“A implantação desse 
centro de capacitação é 
uma forma de atuarmos 
para o desenvolvimento do 
Estado, através da forma-
ção e profissionalização. 
Precisamos estimular essa 
cultura de qualificação, 
para que a população bus-
que esse serviço e entida-
des invistam nesse tipo de 
projeto. Essa prática per-
mite a chegada de novos 
empreendimentos, que vi-
sam se instalar em ambien-
tes com profissionais aptos 
para executarem as de-
mandas da empresa. Des-
sa forma, elevamos nossos 
indicativos, mudando a 
realidade do tocantinense 
através da oportunidade”, 
destacou o secretário.

Também participaram 
da reunião o presidente da 
Companhia Imobiliária de 
Participações, Investimen-
tos e Parcerias, Aleandro 
Lacerda; o presidente da 
Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado do To-
cantins (FAET), Paulo Car-
neiro, e a secretária executi-
va da Sics, Geanny Pinheiro.

COM INF. DE YASMIN SOBRAL/ 
GOVERNO DO TOCANTINS

Matheus Alcântara/ Governo do Tocantins 

Arquivo pessoal

Ação visa qualificação para o setor agroindustrial 
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Com investimento de R$ 5,6 milhões, a UBS 7 está sendo erguida no terreno que 
abrigava o antigo Centro de Saúde nº 8 

DISTRITO FEDERAL

DA REDAÇÃO - O Gama ganha-
rá sua 14ª unidade básica 
de saúde (UBS). Trata-se 
da UBS 7, orçada em R$ 5,6 
milhões, que começou a ser 
construída no local onde 
funcionou o antigo Centro 
de Saúde nº 8. “Mais uma 
UBS para o Gama reforça 
nosso trabalho na atenção 
primária, que é a porta de 
entrada na rede de saúde”, 
explica a secretária de Saú-
de, Lucilene Florêncio. “Ne-
las são resolvidas cerca de 
80% das demandas de saú-
de da população”, completa.

“A construção de mais 
um equipamento de saúde 
no Gama vai valorizar ainda 
mais o acesso com qualidade 
à população adstrita à área 
de cobertura pelas equipes 
de saúde desta unidade bá-
sica, bem como melhorar a 
estrutura de trabalho para 
todos os servidores. É mais 
um avanço do nosso governo 
em melhorar a nossa rede de 
saúde”, disse o superinten-
dente de Saúde da Região Sul 
do DF, Roberto Cortes.

A edificação do equipa-
mento teve início no dia 1º de 

junho. Segundo o projeto, a 
sala de espera terá capacida-
de para atender 160 pessoas. 
A unidade será composta de 
um Centro de Especialida-
de Odontológica (CEO) com 
dez cadeiras de atendimento, 
sendo uma para pacientes 
com necessidade especiais; 
ambiente para acupuntura e 
consultórios de clínica médi-
ca e de ginecologia.

Também haverá consul-
tório para atendimento in-
fantil e de adolescentes, que 
ficará separado do espaço 
destinado ao atendimento 
dos adultos. As informações 
são do Memorial Descriti-
vo da Edificação, fornecido 
pela Diretoria de Engenha-
ria e Arquitetura em Saúde, 
da Secretaria de Saúde.

“A construção dessa 
UBS atende a uma grande 
expectativa da comunidade 
do Gama. O espaço anterior 
estava abandonado. Quan-
do estiver pronto, vai servir 
para desafogar o Hospital 
Regional”, avaliou a admi-
nistradora da região admi-
nistrativa, Joseane Araújo.

“A obra está na fase ini-

cial e seguindo de acordo 
com o cronograma”, disse 
o chefe de Edificações da 
Novacap, empresa respon-
sável pelo gerenciamento e 
fiscalização da obra, Carlos 
Alberto Spies.

A população aprovou 
a construção de mais uma 
unidade de saúde na região 
administrativa do Gama. 
“Vai ser benéfico para todos 
daqui”, avaliou a aposenta-
da Lídia Chaves, moradora 
do Gama há 57 anos.

Outro que comemorou 
a construção da UBS 7 foi 
o também aposentado José 
Gomes, de 73 anos. “A ci-
dade está precisando e será 
muito bom para o Gama. 
Essa UBS vai melhorar os 
serviços de saúde daqui”.

Sandra Gomes de Sou-
za, de 64 anos, 59 dos quais 
vividos no Gama, elogiou a 
prioridade no atendimento 
pediátrico que a UBS dará. 
“O fato de atender crianças 
e adolescentes é muito im-
portante, pois é grande o 
número de doenças nessa 
faixa etária. A UBS é bem-
-vinda”, pontuou.

Gama vai ganhar sua 14ª 
unidade básica de saúde
Joel Rodrigues/Agência Brasília

PODE SER MULTADO

Juiz manda investigar jurado 
do caso Valério Luiz que 
deixou isolamento para ir em 
casa buscar medicação

O juiz Lourival Ma-
chado, responsável 
pelo processo que apu-
ra os responsáveis pela 
morte do radialista Va-
lério Luiz, determinou 
que seja investigada a 
conduta do jurado que 
quebrou o isolamento 
obrigatório na semana 
passada, quando es-
tava sendo realizado a 
sessão do júri popular 
do caso. Ele deixou o 
hotel em que passava 
a noite para ir a sua 
residência suposta-
mente para buscar 
uma medicação. As 
informações são do 
Jornal O Popular.

Com a quebra do 
isolamento, o julga-
mento foi anulado 
após mais de 24 horas 
após o início da ses-
são, com a dissolução 
do Conselho de Sen-
tença. Novo julgamen-
to foi marcado para 5 

de dezembro.
Na madrugada do 

dia 14 passado, o jurado 
alegou ter sofrido intoxi-
cação alimentar e, sem 
avisar o ofocial de Justiça 
encarregado de manter a 
incomunicabilidade dos 
jurados, deixou o local 
e foi até sua residência. 
Em virtude disso, o ma-
gistrado determinou que 
a Divisão de Inteligência 
Institucional do Tribunal 
de Justiça de Goiás abra 
em caráter de urgência 
uma investigação para 
apurar a conduta do ju-
rado. Ele pode ser mul-
tado em até 10 salários 
mínimos caso seja cons-
tatada irregularidade.

MORTE EM 2012
Valério Luiz foi morto 

a tiros, aos 49 anos, quan-
do saía da rádio em que 
trabalhava, no dia 5 de 
julho de 2012. Segundo 
a denúncia feita pelo Mi-

nistério Público, o crime 
foi motivado pelas críti-
cas constantes de Valério 
Luiz à diretoria do Atlé-
tico Goianiense, da qual 
Maurício Sampaio, um 
dos réus, era vice-diretor. 
Atualmente, ele é vice-
-presidente do Conselho 
de Administração.

Além de Maurício 
Sampaio, respondem 
pelo crime Urbano de 
Carvalho Malta, acusa-
do de contratar o policial 
militar Ademá Figueire-
do para cometer o homi-
cídio contra o radialista; 
Marcus Vinícius Pereira 
Xavier (que está em Por-
tugal), que teria ajudado 
os demais a planejar o 
homicídio do radialista; 
e Djalma Gomes da Silva, 
que teria ajudado no pla-
nejamento do assassina-
to e também atrapalhado 
as investigações.

COM INFORMAÇÕES DA 
ROTA JURÍDICA

Key Alves se torna a jogadora 
de vôlei mais seguida do mundo

Libero do Osasco, Key 
Alves se tornou a atleta pro-
fissional de vôlei mais se-
guida do mundo, com 2,2 
milhões de fãs no Instagram, 
ultrapassando a turca Zehra 
Günes, que conta com 2,1 
milhões. Key comemorou a 
noticia nas redes sociais.

- Obrigada, galera. Desde 
pequena falava para os meus 
pais que eu seria conheci-
da mundialmente e não foi 
nada fácil. Na verdade, a in-
tenção disso tudo é que as 
pessoas do mundo inteiro 
conheçam quem sou eu e 
não o que falam de mim. Eu 
conquistei o mundo saindo 
de casa com 14 anos e com 
a simplicidade e humildade 
que meus pais me ensina-

ram a tal da essência e isso 
nunca vai mudar!

Isso é só o começo. Obri-
gada, meu Deus - postou.

A jovem de 22 anos é 
reserva imediata de Ca-
mila Brait, ex-atleta da se-
leção brasileira de vôlei. 

A fama da libero fora das 
quadras pode ser explica-
da por sua atuação como 
modelo - em campanhas 
sobre roupas íntimas, por 
exemplo - e o comparti-
lhamento de sua rotina 
com os seguidores.

Divulgação

Construção da UBS 7 do Gama foi iniciada este mês; unidade incluirá Centro de Especialidade 
Odontológica e ambiente de acupuntura

Sessão de julgamento do caso Valério Luiz

ACESSIBILIDADE
Vereador propõe que curso de Libras seja 
critério de desempate em concursos da 
Prefeitura de Goiânia

Projeto de lei em tra-
mitação na Câmara Mu-
nicipal de Goiânia que 
estabelece curso de ca-
pacitação em Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras) 
como critério de desem-
pate em concursos pú-
blicos promovidos pela 
Prefeitura da capital.

De autoria do ve-
reador Leandro Sena 
(PRTB), a proposta é de 
que o certificado de pro-

ficiência em Libras, con-
forme legislação federal 
vigente, seja apresentado 
durante processo seleti-
vo para concursos mu-
nicipais, além de servir 
como um parâmetro a 
mais para casos de em-
pate entre candidatos.

“Pessoas surdas ou 
com deficiência auditiva 
enfrentam dificuldades 
na comunicação e sofrem 
com dificuldade de rece-

bimento e emissão de in-
formações”, explica Sena. 
Ele acrescenta que “o des-
respeito à acessibilidade 
gera discriminação, uma 
vez que prejudica o exercí-
cio de uma série de direitos 
fundamentais da pessoa 
com deficiência, conforme 
preceitua a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência”.

COM INFORMAÇÕES DA 
ROTA JURÍDICA
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UNIMED DE CALDAS NOVAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA

O Presidente da Unimed de Caldas Novas Cooperativa de Trabalho Médico, no 
uso das atribuições estatutárias convoca os(as) senhores(as) Cooperados(as) para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 4 de julho 
(segunda-feira) de 2022, na sede da UNIMED CALDAS NOVAS situada na Rua 
Antônio Coelho de Godoy, n. 154, Setor Oeste, às 17:00 horas em 1ª Convocação 
com a participação de 2/3 dos cooperados aptos a votar, às 18:00 horas em 2ª 
Convocação com a participação de 50% mais 01 dos cooperados aptos a votar e 
às 19:00 horas em 3ª Convocação com a presença de no mínimo 10 cooperados 
para deliberarem restritamente sobre a seguinte ordem do dia:
  
I. Viabilidade e interesse dos Cooperados na criação de Centro de Especialidades 
Médicas para atendimento ambulatorial dos beneficiários próprios e em regime de 
intercâmbio.
O número de Cooperados Votantes - 53 Cooperados
Caldas Novas (GO), 20 de junho de 2022.

 
 
 
 
 

 

UNIMED DE CALDAS NOVAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA

O Presidente da Unimed de Caldas Novas Cooperativa de Trabalho 
Médico, no uso das atribuições estatutárias convoca os(as) senhores(as)
Cooperados(as) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 4 de julho (segunda-feira) de 2022, na sede da UNIMED CALDAS 
NOVAS situada na Rua Antônio Coelho de Godoy, n. 154, Setor Oeste, às 17:00
horas em 1ª Convocação com a participação de 2/3 dos cooperados aptos a votar, 
às 18:00 horas em 2ª Convocação com a participação de 50% mais 01 dos 
cooperados aptos a votar e às 19:00 horas em 3ª Convocação com a presença de 
no mínimo 10 cooperados para deliberarem restritamente sobre a seguinte ordem do 
dia:

I.Viabilidade e interesse dos Cooperados na criação de Centro de Especialidades 
Médicas para atendimento ambulatorial dos beneficiários próprios e em regime de 
intercâmbio.

O número de Cooperados Votantes - 53 Cooperados

Caldas Novas (GO), 20 de junho de 2022.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 14 de julho de 2022, a partir das 10h00min *. 2º LEILÃO: 21 de julho de 2022, a partir das 14h00min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini 
One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular com Efi cácia de Escritura Pública, contrato nº 
074504230010301, datado de 16/06/2017, fi rmado com os Fiduciantes NAYANE ZÉLIA CARDOSO DE OLIVEIRA, CI nº 5069373 2ª via SSP-GO e CPF 
nº 023.054.281-62 e seu marido RAFAEL LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA, portador da CI nº 4783786 2ª Via PC-GO e CPF nº 017.332.011-22, casados 
sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados Anápolis/GO, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a R$270.653,67 (duzentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído por: “Apartamento nº 103 no Bloco G do Conjunto Quinta Villa Verde I, situado na Rua Elias Aidar Neto, s/nº, Quadra 
02, Conjunto Quinta Vila Verde, Anápolis/GO, com área privativa de 61,25m² e área total de 108,20m²”, melhor descrito na matrícula nº 12.927 do 
Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Anápolis/GO. Cadastro Municipal: 401.445.0387.003. Imóvel ocupado. 
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o 
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$139.897,50 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e sete reais 
e cinquenta centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE 
(www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será 
realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). 
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) 
E NO SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9602 / imoveis.sac@superbid.net (17918 - Dossiê).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO JARDINS VALÊNCIA
 
Em  cumprimento  ao  seu  Estatuto  Social,  a  Associação  Jardins
Valência vem através de seu Presidente do Conselho Deliberativo,
convocar os seus Associados para Assembléia Geral Extraordinária, a
realizar-se  no  dia  20  de  junho  de  2022,  às  20h  em  primeira
convocação e 20h30m em segunda convocação com qualquer número
de  Associados,  na  Av.  Diogenes  Dolival  Sampaio,  s/n°  Jardins
Valência, Goiânia GO, no prédio da administração, localizado ao lado
da Portaria Social, para deliberarem a seguinte ordem do dia:
 
1)Utilização de Motos elétricas nas vias internas do condomínio;
2)Regras de utilização das Quadras de areia;
3)Transporte  interno  para  as  funcionárias  domésticas,  bancos  na
calçada externa do condomínio;
4)Definir medidas que serão adotadas para os professores das aulas
particulares que descumprem as normas internas;
5)Construção Pet place;
6)Aquisição de desfibrilador para a Academia;
7)Aquisição de Aquecimento elétrico para a Piscina;
8)Ratificar a retirada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo de
Reserva 2021;
9)Ratificar a retirada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo de
Reserva 2022;
10)Assuntos Diversos.
 

Goiânia, 08 de junho de 2022.
 

DAVI FREIRE REZENDE
Presidente do Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 ASSOCIAÇÃO JARDINS VALÊNCIA

 
Em  cumprimento  ao  seu  Estatuto  Social,  a  Associação  Jardins
Valência vem por meio de seu Presidente do Conselho Deliberativo,
convocar  os  seus  Associados  para  Assembleia  Geral  Ordinária,  a
realizar-se no dia 20 de junho de 2022 (segunda-feira), às 18h30m em
primeira convocação e às 19h em segunda convocação com qualquer
número de Associados, a Assembleia será realizada na Av. Diogenes
Dolival  Sampaio,  s/n°  Jardins  Valência,  Goiânia  GO no  prédio  da
administração, localizado ao lado da Portaria Social, para deliberar a
seguinte ordem do dia:
Prestação de contas do exercício 2021.
 
Goiânia, 08 de junho de 2022.
                    

Davi Freire Rezende
 Presidente do Conselho Deliberativo
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Januário pede ajuda a 
Lindinha para achar um 
bom negócio. Um vig-
arista aplica um golpe em 
Januário e fica com o din-
heiro dele. Lourdes e Bárba-
ra avisam Fábio que ele vai 
poder falar. Bianca decide 
fugir com Edmundo. Joa-
quim dá dinheiro a Januário 
para ver se ele é capaz de 

fazer um bom negócio. Cel-
so surpreende Serafim com 
Candoca. Candoca estra-
nha o comportamento de 
Petruchio. Fábio teme ser 
desmascarado. Kiki tenta 
fazer as pazes com Celso. 
Heitor diz ao delegado que 
Edmundo estava na festa. 
Catarina prepara um jantar 
à luz de velas. 

O Cravo e a Rosa

Além da Ilusão

Carinha de Anjo

Cara e Coragem

Pantanal

resumo de novelas

Isadora não acredita 
nas acusações de Rafael 
contra Joaquim. Eugênio 
fica desnorteado ao ver 
Dirce. Fátima e Benê con-
tam a história da adoção 
de Olívia. Francisco 
sugere que Leopoldo se 
interne em uma clínica. 
Cipriano desabafa com 
Giovanna sobre Emília, 
que comemora sua for-

tuna. Joaquim exige que 
Eugênio demita Rafael. Vi-
oleta pede que Rafael es-
queça as acusações con-
tra Joaquim. Dirce afirma 
a Eugênio que Úrsula é 
uma vigarista. Tenório 
repreende Benê por não 
contar toda a verdade 
para Olívia. Davi avista Joa-
quim com uma mulher. Davi 
se irrita com Iolanda. 

Anita deixa o bar, e Sam-
uel a segue. Andréa Pratini 
se insinua para Moa. Ani-
ta consegue se esconder 
de Samuel. Danilo convida 
Bob para trabalhar para ele. 
Moa se incomoda com a 
brincadeira de Rico sobre 
os ciúmes de Pat. Leonardo 
pensa em uma estratégia 

para se aproximar do casal 
de dublês. Martha comenta 
com Vini sobre sua descon-
fiança a respeito de Regina. 
Leonardo se opõe ao pedi-
do de Martha sobre a volta 
de Ítalo como segurança 
da empresa. Pat não deixa 
Moa falar sobre seu encon-
tro com Andréa. 

Dulce Maria faz a lição 
na sala e pede a ajuda do 
avô, que resiste, mas acaba 
ajudando a carinha de anjo. 
Diana conta que recebeu 
um e-mail da produção do 
SBT convidado Miguel e 
Zé Felipe para se apresen-
tarem ao vivo no programa 
Domingo Legal. Todos 

festejam, pois essa será a 
primeira apresentação da 
dupla em um programa de 
rede nacional. Flávio retor-
na da viagem e diz para 
Leonardo que não há como 
provar que o equipamen-
to de Tereza foi danificado, 
pois o mesmo não está na 
fazenda da família. 

José Lucas critica Jove 
para Juma, e o Velho do Rio 
o reprova. Renato cogita para 
os irmãos que Tenório possa 
ter vergonha dos filhos por 
serem pretos. Filó demonstra 
para Muda que duvida do 
amor de Juma por Jove. Jove 
diz a José Leôncio que talvez 
não seja a pessoa indicada 
para tocar os negócios do 
pai. Trindade diz a Tibério que 
vê morte cair sobre a casa de 
José Leôncio. Roberto suge-
re a Zuleica que pressione 
Tenório para fazer uma es-

colha. Maria Bruaca procura 
Alcides, que nega para Guta 
que esteja tendo um caso 
com a patroa. Juma não gos-
ta das insinuações de Irma a 
respeito de José Lucas. Guta 
pensa em mandar Alcides 
embora. Marcelo escuta 
Tenório falando sobre Guta 
com Zuleica. Zaquieu incenti-
va Mariana a ir ao casamento 
de Jove. Tibério beija Muda. 
Jove critica o relatório feito 
por Davi e Matilde, que não 
considera a sustentabilidade 
como referência.

Uma jovem saiu 
da igreja gritando:

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

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

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 

INGREDIENTES:
500 g de ervilha 
desidratada (de pacote)
300 g de bacon
300 g de costelinha 
defumada
1 cebola bem picada

3 colheres de óleo

MODO DE PREPARO:
Na panela de pressão 
coloque o óleo, refogue a 
cebola e frite o bacon.
Deixe fritar bem o bacon 

até sair toda a gordura.
Após o bacon bem frito, 
acrescente a costelinha 
defumada e refogue um 
pouco. Depois coloque a 
ervilha e encha a panela 
de água abaixo da marca 

do cabo da panela.
Cozinhe de 25 a 30 minutos. 
Após cozida, mexa para 
dissolver os pedaços de 
ervilha que restaram. É 
melhor servi-la com pão 
murcho do que com torrada.

SOPA DE ERVILHA

GASTRONOMIA

SOUFLÉ DE LEGUMES

INGREDIENTES:
2 colheres de sopa de 
farinha de trigo
300 ml de leite
2 colheres de sopa de 
margarina
1 pitada de sal
50 g de queijo 
ralado
4 ovos
Legumes cozidos, 
chuchu, abobrinha, 
cenoura, cortados 
em cubos

MODO DE PREPARO:
Derreta a manteiga sem 
deixar esquentar muito.
Junte a farinha, depois o 
sal e o leite, mexa sempre 
até engrossar. Retire do 
fogo e deixe esfriar.
Misture as gemas bem 
batidas, o queijo, e os 
legumes e por fim as claras 
em neve. Leve imediatamente 
ao forno em um pirex untado 
com margarina.
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HORÓSCOPO

Hoje temos a Lua 
Cheia, que sempre 
indica um momento 
de intensidade emo-

cional. É uma fase importantís-
sima para perceber se está colo-
cando em prática os seus ideais 
e valores. Assuntos emocionais, 
familiares e ligados à carreira es-
tão em pauta neste momento.

A fase lunar cheia 
representa o ápice 
de um ciclo que se 
iniciou no dia 18 de 

dezembro. Uma fase importante 
para reconhecer como você está 
se transformando emocional-
mente e o que deixou para trás. 
Um ciclo propício para falar mais 
de suas percepções e ideias.

A fase lunar cheia 
tem consequências 
sobre as questões 

materiais dos geminianos. É um 
momento de estar mais atento 
às demandas de suas relações, 
associações e parcerias. O ciclo 
atual mostra a necessidade de 
novas atitudes em suas rela-
ções.

A Lua em seu sig-
no e o Sol no sig-
no oposto indicam 

o momento da Lua Cheia. A fase 
lunar cheia é o ápice do atual ci-
clo e tem importantes caracterís-
ticas emocionais e profissionais. 
É um momento em que você 
percebe mais claramente com 
quem quer estar.

Lua Cheia de pede 
uma maior atenção 
à saúde e à neces-

sidade de descanso, leonino. 
Um momento que pode ser de 
tensão, se você está exageran-
do na carência e na idealização 
emocional. Fase importante para 
estar mais conectado com os 
seus sentimentos.

O momento de 
Lua Cheia sem-
pre retrata uma 

intensidade nas reações emo-
cionais. Tenha cuidado com 
radicalismos, com atitudes ca-
rentes e com a infantilidade. 
É uma fase muito importante 
para situações ligadas à casa, 
à família e às emoções.

A fase lunar 
cheia recai no 
setor de carreira 

dos librianos. É um bom mo-
mento para ter mais clareza 
sobre os propósitos profissio-
nais que quer perseguir em 
2018. É uma fase significativa 
para perceber o que precisa 
estudar e aprimorar.

Fase lunar cheiaque 
representa o ápice 
do ciclo que se ini-

ciou em 18 de dezembro. O 
momento é oportuno para 
ouvir mais a intuição e estar 
atento aos seus insights. Cui-
dado com o excesso de ex-
pectativas que não encontram 
respaldo na realidade.

É preciso resolver 
algumas ques-
tões pendentes do 

ponto de vista emocional e 
material. Você está mais cien-
te de suas dificuldades mas 
também do que almeja afeti-
vamente. É um ciclo de cres-
cimento mas você deve ter 
cuidado com carências.

É no setor de rela-
cionamentos que 
temos hoje a fase 

lunar cheia, e fica muito evi-
dente com quem você quer e 
com quem não quer estar nesse 
momento, capricorniano. É uma 
fase de reflexão e de interioriza-
ção sobre os rumos que a sua 
vida pode tomar em 2018.

A fase lunar cheia 
pode representar 
um momento de 
resolução de uma 

questão ligada à saúde, à fa-
mília ou às emoções. O ci-
clo atual pede que você olhe 
com mais confiança para o 
futuro, já que aprendeu com 
os erros do passado.

A Lua Cheia pode 
trazer um transbor-
damento de emo-

ções aos piscianos. Continua 
forte a importância do amor, 
da amizade e dos relaciona-
mentos. O ciclo atual remete a 
novas atitudes e posturas em 
relação à carreira e às realiza-
ções dos piscianos.

A fase lunar cheia 

o momento da Lua Cheia. A fase sidade de descanso, leonino. 

dos librianos. É um bom mo ciou em 18 de dezembro. O 

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

4 letras, 1 palavra 
e 1 sensação que 
me domina por 
inteiro: sono.
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RETOOAR
CAANECD

RIVALIDADE
DOA

DORTUP
UAPORTAR
BOMBARDEIO

MARMITAPJ
BAICRI

ME
TIM

OFEIAT
ESTEREOTIPO

TARASA
RAR

AS

Unidade
de medida
da Topo-

grafia

Unidade
associada

ao SUS

O benefi-
ciário da
Lei Áurea

(Hist.) 
Programa
de Angéli-
ca aos sá-
bados (TV)

A aluna
assistente

de um
professor

A derrota
mais cate-
górica no

boxe

(?) 
Saudita: a
pátria de
Maomé

Jogo de
(?): com-
portamen-
to teatral

Relação vi-
gente entre
judeus e
árabes

Indivíduos
de má
índole

Rogério
Duprat,
maestro

brasileiro

Raiz
servida

frita como
petisco

Fonte de
órgãos

para trans-
plantes
Tipo de

ataque da
Otan na

Líbia 

Fazer
referên-

cia a

A bruxa,
por sua

aparência
(Lit. inf.)

Unidade
de venda
de meias

Fixações 
"estranhas"

na área
sexual

Serra das 
(?), perigo-
so trecho
da Dutra

Atividade
estética

Adoçante
silvestre

Profissional responsável pela
entrega de uma obra no prazo

prometido
e dentro
do orça-
mento

previsto

Tapir

Convicta; persuadida
Rio (?), cidade natal

da cantora Dalva 
de Oliveira (SP)

Afirmam
de modo
absoluto

(?) vege-
tativo,

conceito
demo-
gráfico

Objeto de
estudo do
ornitólogo

(?) armado, material
de estádios
Age como o 

"amigo do alheio"

Glândula
vital 

para a
imunidade

Lugar-
comum

Remo, 
em inglês
Edifício
(abrev.)

Divisão da
pista de

atletismo

(?) ambiental, alvo do
combate

dos ecolo-
gistas

Levar (o navio) ao cais

Cavidade óssea onde
se aloja o olho

Nesse
lugar

Triturar;
esmagar

Mais alta
instância 
trabalhista

(sigla)

"Prato" do
boia-fria

3/oar — tst. 4/timo. 11/estereótipo. 16/gestor de projetos.

Calvin


