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DA REDAÇÃO -  O pré-candi-
dato ao Governo de Goiás, 
Gustavo Mendanha (Pa-
triota), retornou ao inte-
rior do estado, nesta terça-
-feira (21), para uma série 
de compromissos. O ex-
-prefeito de Aparecida de 

Goiânia promoveu reuni-
ões com lideranças locais 
e recebeu homenagens, 
como Título de Cidadão e 
Moções de Aplausos. 

O primeiro compromis-
so foi na cidade de Palmeiras 
de Goiás, onde participou de 

reuniões. De lá, segue para 
Goianésia para receber o tí-
tulo de cidadão goianesien-
se, proposta pelo vereador 
Carlos Veículos. Esse será o 
primeiro compromisso em 
Goianésia com apoio públi-
co do vice-prefeito, João Pe-

dro Almeida (Almeidinha), 
do União Brasil. 

Já na quarta-feira (22),  
Mendanha concentra a 
agenda em Anápolis, com 
atendimento a veículos de 
comunicação e almoço no 
camelódromo. Em quatro 

dias, a comitiva de Menda-
nha percorrerá seis cidades 
goianas. As homenagens 
continuam na quinta-feira 
(23) no Centro e Noroeste 
goiano, nas cidades de Car-
mo do Rio Verde, Uruana e 
Itapuranga. Nesses muni-

cípios, Gustavo Mendanha 
recebe Moções de Aplau-
sos e Títulos de Cidadão. 
Mendanha finaliza a agen-
da no Entorno do Distrito 
Federal, onde participa de 
agendas na sexta-feira e no 
sábado (24 e 25).

Mendanha recebe homenagens e apoio 
importante em agendas pelo interior

DENÚNCIAS

Paulo Trabalho conta 
detalhes da CPI da saúde

No Jornal da Gazeta, 
edição do almoço de ter-
ça-feira, 21 junho, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com o depu-
tado Paulo Trabalho, que 
é o líder da CPI da saúde 
na Assembléia Legislati-
va de Goiás.

Ele conta que “houve 
várias denúncias envol-
vendo a saúde no Esta-
do de Goiás, pessoas co-
nhecidas e denúncias da 
população pela falta de 
atendimento. Então pre-
cisamos investigar por-
que o dinheiro está sen-
do retirado da população 
através dos impostos e 
não está sendo revertido 
no sistema de saúde”.

O apresentador Thia-
go questiona se essas 
denúncias já estavam 
acontecendo, porque 
abrir só agora em um pe-

ríodo pré-eleitoral, que 
isso não caracterizaria 
apenas algo eleitoral. 
O deputado alegou que 
apenas agora consegui-
ram as 14 assinaturas 
necessárias para abrir a 
CPI, que antes a maioria 
dos deputados compu-
nham a base do gover-
no, falou que existe um 
movimento impedindo 
as investigações, que 
Bruno Peixoto, Líder de 
governo, está fazendo de 
tudo para barrar a CPI.  
Complementou dizendo 
que esse momento não 
é o ideal, mas que não se 
pode omitir em esclare-
cer as denúncias, pois é o 
dinheiro do povo.

Thiago faz outro 
questionamento, quem 
são essas pessoas co-
nhecidas que ele fala, o 
deputado disse que são 

Organizações Sociais, 
empresas privadas da 
saúde, que cuidam das 
policlínicas, algumas já 
envolvidas em corrup-
ção e que já foram subs-
tituídas na licitação, po-
rém a saúde em Goiás 
está sendo privatizada o 
que é um erro na visão 
dele, pois essas organi-
zações apenas visam lu-
cro. O deputado cita na 
entrevista o ex-secretário 
de saúde Ismael Alexan-
drino, que “foi consta-
tado uma transferência 
de 9 milhões de reais de 
uma organização social 
para uma empresa do ir-
mão de Ismael, que hoje 
é pré-candidato a depu-
tado federal”.

Paulo Trabalho decla-
ra que todos devem ser 
investigados: diretores de 
regulação, diretores dos 

hospitais Estaduais e até 
o governador Ronaldo 
Caiado, para apurar os 
dados e informações.

A TV Gazeta é um es-
paço democrático e está 
de portas abertas para re-

ceber a todos  que quei-
ram dar sua entrevista. 
Acompanhe  às 12h30, no 
Jornal da Gazeta Edição 
do Almoço, canal 38.1 
em Goiânia, entrevistas 
exclusivas de segunda 

a sexta.  A transmissão 
também é feita pelo apli-
cativo GazetaPlay.com.br 
e você pode rever todas 
as entrevistas no youtu-
be.com/gazetaplay.

JOICE GABRIELA

POLÍTICA

Divulgação

 As homenagens continuam na quinta-feira (23) no Centro e Noroeste goiano, nas cidades de Carmo do Rio Verde, Uruana e Itapuranga
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A Tv Gazeta realizou uma pesquisa em parceria com o instituto VOGA, 
em Goiânia onde o nome do pré-candidato Novandir, foi o mais bem quisto para Deputado Estadual

DA REDAÇÃO -   Em en-
trevista exclusiva ao 
Jornal da Tv Gazeta, 
o vereador Novandir 
Rodrigues, falou so-
bre a decisão de dei-
xar a Câmara Muni-
cipal para se tornar 
pré-candidato a De-
putado Estadual pelo 
partido AVANTE.

“Gostei muito de ser 
vereador, fui eleito em 
2016, trabalharmos para 
reeleição em 2020 e fe-
lizmente fui o vereador 
mais bem votado no 
exercício do mandato 
e o único vereador no 
Brasil que triplicou a vo-
tação em plena pande-
mia, fizemos muito pela 
cidade e hoje quero tra-
balhar para fazer muito 
pelo Estado de Goiás, o 
qual, tenho um amor e 
carinho muito grande”, 
disse o parlamentar.

A Tv Gazeta realizou 
uma pesquisa em par-
ceria com o instituto 
VOGA, em Goiânia, no 
período de 25 a 28 de 
maio, o nome do pré-
-candidato Novandir, 
foi o mais bem quisto 
para Deputado Estadual, 
como mostra o gráfico. 
Novandir mostrou-se 
surpreso com a pesquisa.

“Quero agradecer a 
Tv Gazeta que trabalhou 
de forma muito honesta 
nessa pesquisa, eu mes-
mo não sabia e fui pego 
de surpresa assistindo 
ao jornal”, pontuou.

Nascido no inte-
rior de Goiás em Ce-
res, Novandir veio para 
Goiânia com aproxi-
madamente sete anos 
de idade e mora no 
Jardim Guanabara 
desde que chegou na 
capital. Seu primeiro 
emprego foi na Ceasa 
como entregador de 
mercadorias. Depois 
fez concurso público 
para ingressar na Po-
lícia Militar e conse-
guiu a aprovação em 
2000, sendo condeco-
rado com medalhas de 
bronze, prata e ouro.

Sargento Novandir 
trabalhou 17 anos na PM 
sendo que 12 anos foram 
nos batalhões especiali-
zados Choque e Giro.

“Sou 2º Sargento da 
melhor Polícia Militar 
do Brasil, trabalhei nós 

batalhões especializa-
dos, 90% da minha car-
reira usei tarde preta e 
camuflada, combaten-
do o bom combate, che-
gando a trocar tiro com 
bandido, felizmente 
nunca fui alvejado, sem-
pre defendendo o cida-
dão de bem, a família e 
o trabalhador, Goiás no 
meu entendimento é o 
Estado mais seguro do 
país”, finalizou.

Esta pesquisa foi en-
comendada pela TV Ga-
zeta junto ao VOGA Bra-
sil Instituto de Pesquisa, 
tendo por objetivo levan-
tar a opinião da popula-
ção da cidade de Goiana 
em relação as eleições 
gerais 2.022, bem como 
avaliar a gestão munici-
pal, estadual e federal.

APRESENTAÇÃO
Este relatório apre-

senta os resultados quan-
titativos e principais cru-
zamentos da pesquisa 
realizada na cidade de 
Goiânia, nos dias 25 a 28 
de maio 2022.

Amostra: 600 en-
trevistas com eleitores 
sendo estratificado por 
sexo, faixa etária, grau 
de escolaridade, nível 
econômico e posição 
geográfica.

Grau de confiança: 
95% Margem de Erro: 
4% para + ou -

A coleta dos dados rea-
lizada através de entrevis-
tas presenciais, com elei-
tores com 16 anos ou mais. 

Para realização da 
pesquisa a amostra foi 
selecionada em duas 
etapas por meio do 
método PPT (Proba-
bilidade Proporcional 
ao Tamanho), conside-
rando o eleitorado resi-
dente nas regiões como 
base para essa seleção 
usamos as 7 regiões da 
cidade, a saber: Cen-
tral, Norte, Leste, Sul, 
Sudoeste, Oeste e No-
roeste. Contemplando 
assim toda a cidade.

A checagem de vera-
cidade foi de no mínimo, 
10,0% das entrevistas.

Esta pesquisa está 
registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral pro-
tocolizada sob o nº BR 
- 08512/2022 e no Tri-
bunal Regional Eleitoral 
sob o nº GO - 00614/2022

PESQUISA TV GAZETA/VOGA

Exclusiva: Vereador Sargento Novandir deixa a Câmara 
Municipal para ser pré-candidato a Deputado Estadual
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A editora ZL Books realiza a sétima edição do Salão 

do Livro de Portugal 2022, este ano, em duas cidades: 
Lisboa, nos dias 22 e 23 de junho, e em Ponta Delgada, 
na Ilha de São Miguel, nos dias 29 e 30 de junho. O salão 
reúne autores dos mais variados estilos literários, levando 
a cultura nacional para a Europa, com a participação de 
escritores recém-lançados e também já reconhecidos por 
suas obras, e que tem um livro lançado no mercado, no 
idioma português. . 

2. Organizado pela jornalista e gestora da ZL Books, 
Jô Ramos, que já tem mais de 9 obras lançadas, o desta-
que desta edição será a possibilidade de estar em duas 
cidades portuguesas. Na programação, os autores par-
ticipantes terão um momento onde podem apresentar 
sua obra, seja com leitura de seus poemas, ou trechos que 
achem interessante ressaltar ao público. Haverá mesas 
com exposição e vendas dos livros de todos os escritores 
envolvidos. Ao final, acontecerá um coquetel exclusivo 
ao time de escritores.

Inscrições prorrogadas
A Enel Distribuição Goiás prorrogou para o dia 24 de 

junho, o prazo de inscrições no edital de patrocínio a pro-
jetos culturais aprovados e aptos à captação de recursos 
via Lei Estadual de Incentivo à Cultura/ Lei Goyazes. No 
total, R$ 3 milhões foram destinados ao edital.

Podem se inscrever projetos culturais a serem realiza-
dos em um ou mais municípios goianos no ano de 2022, 
que contem com 100% de incentivo fiscal aprovado pelo 
Governo de Goiás. Não há limite máximo nem mínimo 
de aporte por projeto e não foram definidas categorias, 
a fim de ampliar as possibilidades de participação das 
diferentes manifestações culturais.

Vitrine

Arquivo

ANIVERSARIANTE DO 
DIA - Hoje, 22 de junho, 
a jornalista, psicóloga e 
designer de bijoux, Jô 
Almeida, completa mais 
um ano de existência. 
Desejamos que tenha 
um aniversário especial, 
repleto de alegrias e 
surpresas encantadoras. 
Que neste novo ciclo 
que se inicia, Deus lhe 
conceda o melhor da 
vida!  Parabéns!

BIS - Uma nova edição da Expedição Cora Coralina 
Ecoturismo nas Rodas do Tempo vai acontecer entre 
os dias 7 e 9 de julho, com organização e realização do 
Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVAGO). Adeptos do 
antigomobilismo vão percorrer o caminho em automóveis 
com mais de 30 anos de existência, objetivando conhecer, 
divulgar e difundir a trilha que homenageia a escritora 
goiana. O passeio conecta diferentes municípios entre 
Cidade de Goiás e Corumbá de Goiás

Divulgação

4

n VOCÊ SABIA? O café 
faz bem para a saúde. 
n PREMIADO - O 
grupo ABL Prime 
recebe hoje, o Prêmio 
Abrasce 2022, 
importante premiação 
para o setor de 
shopping centers, 
em duas categorias: 
Tecnologia e Inovação 
com o Lago Center 
Shopping, localizado 
em Araguaína (TO), 
e a de Expansão e 
Revitalização, com o 
Recanto Shopping, em 
Recanto das Emas, no 
DF. A premiação será 
na Exposhopping 2022, 
em São Paulo.
n ARARA SOLIDÁRIA 
- Segue até o dia 24 de 
junho, a campanha que 
a provedora de internet 
Opyt disponibiliza na 
porta de sua loja em 
Inhumas, com uma 
arara solidária com 
roupas e agasalhos 
destinados à população 
em situação de rua. 
Os colaboradores 
da empresa se 
mobilizam em gincana 
de arrecadação que 
são distribuídas a 
quem precisa e passa 
pelo local. Ao fim da 
campanha, as peças 
arrecadadas serão 
destinadas à LBV, 
em Goiânia.
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NO ENCERRAMENTO - O 114º ano de tradição das 
Cavalhadas de Palmeiras, festividade que faz parte do 
Circuito de Cavalhadas, chancelado pelo Governo de 
Goiás, por meio da Secult Goiás, foi sucesso absoluto. O 
encerramento, domingo (19), contou com a presença do 
governador Ronaldo Caiado, que na foto aparece com o 
prefeito de Palmeiras de Goiás, Vando Vitor e o secretário 
de Estado de Cultura, Marcelo Carneiro

TOCANTINS 

Municípios recebem 
mais de R$ 51 milhões

O repasse é referente 
à terceira parcela, do 
mês de junho do ICMS, 
do IPVA e do Fundeb.
Já está disponível nas 
contas das prefeituras

DA REDAÇÃO - O Governo do 
Tocantins fez o repasse de 
R$ 51.114.939,28 aos muni-
cípios tocantinenses, refe-
rentes à terceira parcela, do 
mês de junho, do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) e do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). O 
recurso está disponível nas 
contas das prefeituras.

Nesta gestão estadual, 
essas transferências cons-
titucionais obrigatórias 

são feitas semanalmente. 
Antes, as prefeituras só 
recebiam os recursos des-
sas fontes no final de cada 
mês. Com o repasse feito 
a cada semana, o Governo 
do Tocantins visa dar mais 
autonomia financeira às 
prefeituras e fortalecer a 
economia estadual com a 
circulação de dinheiro nos 
municípios. “Sabemos das 
necessidades dos municí-
pios e o quanto é impor-
tante cada verba que entra 
nos cofres das prefeituras, 
e que esse recurso possa 
movimentar a economia 
local e manter de pé mui-
tos pequenos negócios que 
prestam serviços às prefei-
turas”, reforça o governador 
Wanderlei Barbosa.

Constitucionalmente, 
os municípios têm direito 
a 25% do total do ICMS ar-
recadado pelo Estado, cuja 
divisão é feita com base no 

Índice de Participação dos 
Municípios (IPM). Com re-
lação ao IPVA, 50% da ar-
recadação do imposto vai 
para o município onde o 
veículo é licenciado.

Já o Fundeb é um fun-
do especial, de natureza 
contábil e âmbito estadual, 
composto por recursos pro-
venientes de impostos e das 
transferências dos estados, 
Distrito Federal e municí-
pios vinculados à educação, 
conforme disposto nos arti-
gos 212 e 212-A da Consti-
tuição Federal.

Os valores detalhados 
de cada fonte, para cada 
município, podem ser con-
sultados no portal www.
transparencia.to.gov.br, aba 
transferências municipais. 
Nessa página, constam os 
repasses mês a mês.

COM INFORMAÇÕES DE 
ARLETE CARVALHO/

GOVERNO DO TOCANTINS

Ademir dos Anjos/Governo do Tocantins 

Divulgação

Valores detalhados de cada fonte, para cada município, 
podem ser consultados no Portal da Transparência
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Governador Ibaneis Rocha visitou a cidade, onde o GDF atua para melhorar 
o tráfego com obras como o túnel, a reforma da Avenida Hélio Prates e o 
atendimento em saúde e educação 

DISTRITO FEDERAL

DA REDAÇÃO - O governador 
Ibaneis Rocha esteve em Ta-
guatinga para ouvir deman-
das da população. A visita 
ocorreu na Feira dos Goia-
nos, onde há grande circula-
ção de pessoas e um intenso 
comércio.

“Estamos fazendo um 
grande investimento em Ta-
guatinga e vim visitar aquele 
que talvez seja o maior sho-
pping da cidade. Aqui temos 
em torno de seis mil feiran-
tes, foram distribuídas cer-
ca de 300 concessões para 
ambulantes e aqui temos um 
grande número de empreen-
dedores. Essa feira abastece 
boa parte do comércio do DF 
e do Entorno, é uma potên-
cia no comércio do DF e só 
temos a agradecer a força e o 
trabalho deles”, disse Ibaneis 
Rocha, que percorreu a feira e 
ouviu comerciantes.

O GDF está investin-
do mais de R$ 322 mi-
lhões em intervenções 
para melhorar o tráfego 
de motoristas e pedes-
tres pelas ruas, esquinas 
e avenidas da cidade. O 
destaque é o Túnel de 
Taguatinga, maior obra 
viária em andamento no 
Brasil, com recursos na 
ordem de R$ 275,7 mi-
lhões.

“Há muitos anos não 
se via um investimento 
tão grande na cidade. O 
túnel é um grande exem-
plo disso, são mais de R$ 

275 milhões investidos 
na obra, que vai trazer 
uma nova vida para a re-
gião. Essa é uma das ci-
dades mais independen-
tes que nós temos e essa 
obra só vai aumentar a 
vontade das pessoas vi-
rem aqui”, avalia Ibaneis 
Rocha.

O alargamento do via-
duto da Estrada Parque 
Taguatinga (EPTG) e da 
Estrada Parque Contor-
no (EPCT/DF-001), que 
passou a contar com 11 
faixas, o recapeamento 
do Pistão Sul e a reforma 
da Avenida Hélio Pra-
tes também compõem 
as melhorias no eixo da 
mobilidade.

Na educação, foram 
entregues a Escola Clas-
se (EC) 52 e o Centro de 
Ensino Infantil (CEI) 10, 
além de reformas nas 
unidades escolares por 

meio do Programa de 
Descentralização Admi-
nistrativa e Financeira 
(Pdaf).

No âmbito da saú-
de, a cidade ganhou um 
centro de radioterapia, 
um posto-base do Samu 
e teve o atendimento de 
emergências no Hospital 
Regional de Taguatinga 
ampliado.

As reformas da 17ª 
Delegacia de Polícia e a 
da 12ª Delegacia de Polí-
cia – esta em andamento 
-, da Feira do M Norte, 
a entrega de um campo 
de gramado sintético na 
QNL 21/23, a construção 
de estacionamentos e a 
reforma de parquinhos 
são algumas das outras 
benfeitorias executadas 
em Taguatinga.

COM INFORMAÇÕES DE 
IAN FERRAZ, DA AGÊNCIA 

BRASÍLIA

Taguatinga em desenvolvimento com 
mais de R$ 350 milhões de investimento Divulgação

Renato Alves/Agência Brasília

SAÚDE
Varíola dos macacos e a Covid-19

No Jornal da Gaze-
ta, edição do almoço 
de terça-feira, 21 ju-
nho, o apresentador

Thiago Mendes 
conversou com o mé-
dico infectologista, 
Boaventura Braz de 
Queiroz sobre o perigo 
da varíola dos maca-
cos e a covid-19.

O médico disse que 
a covid-19 sem dúvida 
ainda é mais preocu-
pante do que a varíola 
dos macacos, o surto 
da pandemia ainda 
está fora de controle, 
com novas variantes a 

cada dia. 
A vacinação contra a 

covi-19 continua sendo 
uma preocupação por-
que as vacinas até o mo-
mento, a cada 4 meses 
os índices de anticorpos 
vão reduzindo, por isso 
a importância das doses 
de reforço para impedir 
os casos de hospitaliza-
ção e mortes.

Muitas pessoas já 
não usam mais a más-
cara, mas o médico re-
força declara que o uso é 
indispensável para pes-
soas com o sistema imu-
nológico comprometido 

e por prudência manter 
o uso em ambientes fe-
chados, lembrando que 
seja máscaras de boa 
qualidade como a más-
cara cirúrgica.

Acompanhe  às 
12h30, no Jornal da Ga-
zeta Edição do Almoço, 
canal 38.1 em Goiânia, 
entrevistas exclusivas 
de segunda a sexta.  A 
transmissão também é 
feita pelo aplicativo Ga-
zetaPlay.com.br e você 
pode rever todas as en-
trevistas no youtube.
com/gazetaplay.

JOICE GABRIELA

Frank Aguiar lembra banda com Simone e 
Simaria: “Elas brigavam, horas depois estavam bem”

Aos 14 anos de idade, em 
1996, Simaria foi aprovada 
em um teste para backing vo-
cal da banda de Frank Aguiar. 
Dois anos depois, em 1998, 
Simone também começou a 
fazer parte do grupo de for-
ró. Ali começava a história 
de sucesso das irmãs que se 
tornariam uma das maiores 
duplas sertanejas do país. 
No entanto, mais de duas 
décadas depois, as canto-
ras passaram a virar notícia 
pela relação estremecida e 
declarações polêmicas, que 
renderam o afastamento da 
primogênita da dupla.

Frank Aguiar, um dos 
responsáveis por alavancar a 
carreira de Simone e Simaria, 
relembrou da convivência 
com as artistas. Ele ainda re-
velou sofrer com comentá-
rios negativos que têm mar-
cado a carreira das baianas ao 
garantir que irá defendê-las 
independente da situação. A 
história de Frank com Simo-
ne e Simaria começou quan-
do elas foram vistas cantando 
em um restaurante. Embora 

muito novas, as duas logo 
foram notadas pelo carisma 
e pela voz. “Ali, eu tive uma 
intuição que seria um instru-
mento também para carrei-
ra delas. Como uma ponte 
para elas galgarem e contar 
a própria história no futu-
ro. Foi um momento muito 
feliz quando as encontrei e 
daí começamos a trabalhar”, 
iniciou ele.

Com Simaria, foram sete 
anos de parceria. Simone 
entrou na banda dois anos 
depois e passou cinco anos 
como backing vocal de 
Frank. Para ele, as viagens 
por todo o Brasil com as ir-
mãs, no auge de sua carreira, 
representaram um momento 
“muito próspero”. “Sou muito 

grato pela passagem delas na 
minha vida”, ressaltou, cheio 
de elogios à personalidade e 
ao talento das cantoras.

Sobre a fase conturbada 
na relação profissional de Si-
mone e Simaria, Frank Aguiar 
não tem dúvidas do laço for-
te entre elas. Como quem já 
trabalhou ao lado da dupla, 
o artista ressalta que elas “se 
amam muito”, são “carne e 
unha”. “Ali não tem nada que 
faça elas ficarem de mal. Elas 
brigavam, tinha os desen-
contros delas, concórdias e 
discórdias como irmão. Eu 
também tenho com meu ir-
mão. Mas, nas horas seguin-
tes, elas estavam igual carne 
e unha: amando, se perdoan-
do, se entendendo”, declarou.

O governador Ibaneis Rocha visitou a Feira dos Goianos e falou dos 
investimentos feitos pelo GDF na cidade

INTERFERE NA AUTONOMIA
Vetado projeto que obriga a instalação 
de salas de apoio à amamentação em 
prédios públicos

O governador Ronal-
do Caiado encaminhou 
à Assembleia Legislativa 
o Processo nº 10153/22, 
que veta integralmente o 
autógrafo de Lei nº 192, 
do dia 20 de abril de 2022. 
Na prática, o Executivo 
veta, em sua totalidade, o 
Projeto de Lei nº1062/19, 
de autoria da deputada 
Delegada Adriana Accor-
si (PT), aprovado ante-
riormente pela Casa.

Na proposta da par-
lamentar, ficaria obri-

gada a instalação de 
salas de apoio à ama-
mentação materna em 
prédios públicos esta-
duais. Na justificativa 
do veto, o Executivo 
escreveu que ouviu a 
Procuradoria Geral do 
Estado que apontou 
que o autógrafo de lei 
interfere no campo de 
autonomia constitucio-
nal do governador.

Para a PGE, ao obri-
gar o poder público a 
instalar salas de apoio à 

amamentação materna 
em prédios públicos es-
taduais, há invasão na 
organização, no funcio-
namento e na gestão de 
órgãos e entidades do 
Poder Executivo.

O veto da Governado-
ria será encaminhado à 
Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação da 
Assembleia, onde será 
distribuído para a rela-
toria de um parlamentar.

COM INFORMAÇÕES 
DA ROTA JURÍDICA
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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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 026/2022. Sistema
de registro de preço (SRP). Tipo - menor preço por item.
Objeto:  FUTURA  E  EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.
Data de abertura: 06/07/2022 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Comissão
Permanente  de  Licitações,  na  Rua  03,  quadra  07,  Área  Especial  -
Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339-1538

Cocalzinho de Goiás, aos 22 de junho de 2022.
Soraya Batista de Siqueira

Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL  Nº 34/2022
 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 06 de julho de 2022, às
09:00horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476, Centro,
Caldazinha,  Goiás,  licitação,  modalidade  Pregão  Presencial,
objetivando  a  aquisição  eventual  e  sob  demanda  de  materiais  de
enfermagem  para  Unidade  Básica  de  Saúde,  para  atender  as
necessidades  do  Fundo  Municipal  de  Saúde  do  Município  de
Caldazinha/GO.  Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  na
Prefeitura  Municipal,  no  endereço  acima  citado.  Cópia  do  Edital
poderá ser obtida no sítio www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 21
de junho de 2022.
 

Evani Esteves Borges
 Pregoeira

DALMI XAVIER RIBEIRO, CNPJ/CPF n° 03.372.080/0001 - 02, torna público que está
requerendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a  Licença
Ambiental Prévia - LP ,  para a seguinte atividade : comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos automotores.  Empresa  localizada na Avenida
Consolação, Número 3230, Quadra 03, Lote 24, Vila Adelia, CEP: 74.323 - 046,
Goiânia-GO.

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS 
PODER EXECUTIVO 

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 025/2022. 
Sistema de registro de preço (SRP). Tipo - menor preço por 
item.  
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
AR-CONDICIONADO. 
Data de abertura: 04/07/2022 às 08:30 horas. 
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a 
Comissão Permanente de Licitações, na Rua 03, quadra 07, 
Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339-1538 
Cocalzinho de Goiás, aos 22 de junho de 2022. 

Soraya Batista de Siqueira 
Pregoeira 

 
ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE CALDAZINHA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL  Nº 33/2022

 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 05 de julho de 2022, às
09:00horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476, Centro,
Caldazinha,  Goiás,  licitação,  modalidade  Pregão  Presencial,
objetivando  a  aquisição  eventual  e  sob  demanda  de  materiais  de
enfermagem  para  Unidade  Básica  de  Saúde,  para  atender  as
necessidades  do  Fundo  Municipal  de  Saúde  do  Município  de
Caldazinha/GO.  Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  na
Prefeitura  Municipal,  no  endereço  acima  citado.  Cópia  do  Edital
poderá ser obtida no sítio www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 21
de junho de 2022.
 

Evani Esteves Borges
 Pregoeira

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
AUTO POSTO COUTO LTDA  CNPJ:  13.895.751/0001-65  TORNA
PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE DE GOIANÉSIA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
F U N C I O N A M E N T O  N º  1 4 / 2 0 1 9  P A R A  R E V E N D A  D E
COMBUSTÍVEIS,  SITUADO NA AVENIDA GOIAS NORTE,  Nº  115,
SETOR SÃO CRISTOVÃO – GOIANÉSIA/GO.

SAFRA  LOGISTICA  LTDA  torna  público  que  requereu  junto  a
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMMA,  as  Licençasde
Instalação e Funcionamento para a atividade de transporte rodoviário
de cargas,  exceto  produtos  perigosos  e  mudanças,  intermunicipal,
interestadual e internacional. Localizado na Rod. BR 060, Km 394, a
esquerda Bloco A,  Zona Rural,  Município de Rio Verde/  GO. Este
empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
SAFRA  LOGISTICA  LTDA  torna  público  que  requereu  junto  a
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMMA,  as  Licençasde
Instalação  e  Funcionamento  para  funcionamento  de  Tanques  de
Abastecimento Aéreo de 15 m³ e 30 m³. Localizado na Rod. BR 060,
Km 394, a esquerda Bloco A, Zona Rural, Município de Rio Verde/ GO.
Este  empreendimento  não  se  enquadra  na  Resolução  CONAMA
001/86.

Oitava Câmara de Conciliação e Arbitragem de Goiânia
Estado de Goiás

www.8cca.com.br
 

EDITAL DE CITAÇÃO
 
 
RECLAMAÇÃO N. ° 113/2021
1° RECLAMANTE: QUINTA DOS SONHOS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
CPF/CNPJ: 04.472.181/0001-00
ENDEREÇO: RUA 3, 825, SALA 02, CENTRO, GOIÂNIA/GO
 
2° RECLAMANTE: ESPÓLIO DE MARILDA MARQUES BARBOSA,
REPRESENTADA PELA INVENTARIANTE NARA BARBOSA DE
ANDRADE
CPF/CNPJ: 634.049.071-91
ENDEREÇO: RUA 90, 821, AP, 704,ST.SUL,GOIÂNIA-GO
3°RECLAMANTE: CONSÓRCIO ALVORADA SUL URBANISMO
CPF/CNPJ: 18.200.539/0001-50
ENDEREÇO: RUA 5, 691, SALA 1204, QD. C-04, LT. 16-E, ED. THE
PRIME TAMANDARÉ OFFICE,ST. OESTE, GOIÂNIA-GO
 
1° RECLAMADO: FRANCISCO RIBEIRO LIMA
CPF/CNPJ: 971.727.745-15
ENDEREÇO; RESIDENCIAL ITAIPU 1ª ETAPA,
LT.16,QD.17,GOIÂNIA-GO
2° RECLAMADO: MARIA CACILDA PINHEIRO LIMA
CPF/CNPJ: 659.353.145-68
 
ENDEREÇO: RESIDENCIAL ITAIPU 1ª ETAPA, LT. 16, QD. 17,
GOIÂNIA-GO
 
Natureza da ação: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
Valor da Causa: R$ 94.591,20 mais acréscimos legais.
Finalidade: Citação do  1° e 2° Reclamado  para  tomar
conhecimento  da ação reclamatória  e da data designada para a
audiência de conciliação ou de instituição do compromisso arbitral.
Data e Hora da Audiência: 17/08/2022 às 10:30 horas.
Local da Audiência: Rua 56, Qd. B 14, LT. 7/8, nº 390, sala O 1 ,
Jardim Goiás, Goiânia/GO, Cep: 74.8 10- 240
 
 
Victória Bernardo da Silva, Conciliadora da 8CCA - Oitava Câmara de
Conciliação e Arbitragem de Goiânia, Goiás no uso das atribuições
legais faz saber que por este Edital , CITA O 1° E 2° RECLAMADO
acima  identificado(s),  que  por  declaração  do  Reclamante,  se
encontra(m)  em  lugar  incerto  e  não  sabido,  para  tomar(em)
conhecimento da ação reclamatória acima identificada, bem como da
audiência de conciliação ou de instituição de com promisso arbitral a
realizar-se  na  data,  hora  e  local  acima  identificados.  Não  sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos  pelo(s) reclamado(s), como
verdadeiros,  os fatos articulados pelo(  s)  reclamante(s)  na petição
inicial.
 
 
Expediu-se o presente Edital em  1O de junho de 2022, o qual será
afixado no quadro de avisos da 8CCA e publicado uma vez no diário
oficial da justiça e duas vezes em jornal de grande circulação, nos
termos do artigo 257, NCPCB . 

 
Victória Bernardo da Silva 

Conciliadora da 8ªCCA
 

MINERAÇÃO  E  TRANSPORTADORA  SÃO  JOÃO  LTDA,  CNPJ
14.850.561/0001-94,  torna  público  que  REQUEREU  junto  a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde – SEMMA, a
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para o empreendimento com atividade
principal  de  Extração  de  areia  em  leito  de  rio,  com  área
construída/utilizada  1.822,46  m².  Localizado  na  Rodovia  -GO  174
sentido Rio Verde a Aparecida do Rio Doce, km 60 a esquerda 12 km
fazenda São João, zona rural, Município de Rio Verde – GO.
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Cassiano conta a Lara que 
Flora o procurou. Lara diz 
que Flora é uma assassina 
fria. Cassiano diz a Lara que 
entregou o cheque à família 
carente. Edivaldo exige que 
Céu lhe dê o dinheiro. Céu 
garante que Cassiano deu 
o cheque para ela e sai. Zé 
Bob pergunta a Donate-
la se Lara é filha de Flora. 

Donatela e Zé Bob acabam 
discutindo. Zé Bob confessa 
estar apaixonado por Do-
natela. Donatela reluta, mas 
acaba dizendo que também 
está apaixonada por ele. 
Cassiano dá uma aliança de 
noivado para Lara. Lara e 
Donatela conversam sobre 
Zé Bob. Silveirinha fica liga-
do na conversa das duas.

A Favorita

Além da ilusão

Cara e Coragem

resumo de novelas

Davi decide dar a joia que 
comprou para Iolanda como 
pagamento a Sueli. Eugênio 
anuncia que fará uma via-
gem e Úrsula fica com medo. 
Mariana revela a Leopoldo, 
Arminda e Isadora os planos 
de Francisco contra o filho. 
Joaquim se recusa a partici-
par da ideia de Isadora para 
salvar Leopoldo e Plínio, e 
Davi se oferece para ajudar 

a amada. Sueli garante a Ra-
fael que contará para Isadora 
de seu relacionamento com 
Joaquim. Giovanna gosta 
quando Cipriano afirma que 
não ama mais Emília. Lorenzo 
declara seu amor por Letícia. 
Sueli alerta Joaquim para os 
planos de Rafael contra ele. 
Leopoldo despista Francisco 
e consegue fugir com a ajuda 
de amigos.

Andréa tenta despistar o 
interesse de Moa em suas 
fotos. Ítalo explica a Rico 
por que não quer voltar a 
trabalhar na siderúrgica. Lou 
conta para Olivia que ela e Pat 
criaram uma coreografia para 
a apresentação que farão jun-
tas na dança vertical. Olívia 
não gosta de ver a proximi-
dade de Lou e Pat. Marcela 

assume o cargo de delegada 
titular após a aposentadoria 
de Peixoto. Leonardo acerta 
com Martha a contratação 
de Moa e Pat para uma nova 
campanha para a SG. Andréa 
observa seu broche em forma 
de flor, igual ao de Clarice, e 
se lembra de quando ela o 
colocou em sua roupa. Pat 
sorri ao ver Moa chegar.

Carinha de Anjo
Haydee diz para Peixoto 

que Flávio sabe fazer as cois-
as sem deixar nenhuma pista, 
mas que essa nova Haydee 
vai virar o jogo. Leonardo 
vai até a casa de Flávio e diz 
que está ansioso para saber 
como Cecília reagiu ao golpe. 
Gustavo diz para Cristóvão 
que jamais trairia Cecília e 

que essas fotos devem ser 
montagem e uma armação. 
Cristóvão diz que Gustavo 
errou ao não comentar so-
bre a modelo que derramou 
café nele ter ido no hotel para 
pedir desculpa. O advogado 
diz ainda para Gustavo ir para 
casa, pois ele não vai deixá-lo 
conversar com Cecília.

Pantanal

Anne

Irma não acredita no pac-
to que Trindade afirma ter 
feito. Maria Bruaca pede a 
Zefa que não conte nada a 
Tenório sobre ela e Alcides. 
Renato diz a Zuleica que 
parece que Tenório está 
fugindo da polícia. Renato 
não entende o motivo de 
Zuleica defender Tenório e 
enfrenta a mãe perguntan-
do se ela realmente não 
esconde algo dos filhos. 
Maria Bruaca pede para Al-

cides esquecê-la, e o peão 
ameaça contar tudo para 
Tenório. Filó sente ciúmes 
do elogio que José Leôncio 
faz a Jove. Juma sente que 
Jove voltou diferente da via-
gem que fez com o pai. José 
Leôncio não gosta de saber 
que Tadeu voltou a namorar 
Guta. Juma atira nos pés 
de Jove e o manda deixar 
a tapera. Juma avisa a Jove 
que não vai mais se casar 
com ele.

Jove pede a Juma para 
morar na casa de 

Você sabe a piada 
da mulher?

- Não! Como é?
- Melhor eu não te contar, 
porque é muito difícil 
de entender!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

GASTRONOMIA

INGREDIENTES
1 lata de leite 
condensado
1 xícara de chá de 
açucar
1 colher de sopa de 
margarina
1 tablete de chocolate 

meio amargo 180 g
1 xícara de chá de 
amendoim torrado sem 
pele sem sal moído 
grosseiramente

MODO DE PREPARO
Levar ao fogo baixo o 

leite condensado, 
o açúcar, a margarina 
e o chocolate
Mexer até desprender do 
fundo da 
panela 10 minutos
Tirar do fogo acrescentar 
o amendoim 

misturando bem
Despejar 
em mármore untado
Deixar na 
espessura desejada
Esperar esfriar 
cortar em 
quadradinhos médios

PÉ DE MOLEQUE COM CHOCOLATE
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HORÓSCOPO

O dia enfatiza as 
amizades e um jeito 
diferente de fazer as 
coisas. Amor e ami-

zade são os temas mais impor-
tantes desse momento e é preci-
so que você aja com maturidade. 
O relacionamento com crianças 
e o resgate de sua criança inte-
rior estão estimulados.

Momento impor-
tante para estabe-
lecer um equilíbrio 
maior entre a de-

dicação à carreira e aspectos 
pessoais. Estar se sentindo bem 
emocionalmente, em casa e em 
família é norteador do sucesso 
dos taurinos. O dia enfatiza o 
contato com amigos e grupos.

A intuição é uma 
fiel companhei-
ra nas decisões 

dos geminianos. O momento 
é oportuno para largar o seu 
campo de interesses, buscan-
do outros aprendizados. O 
planejamento de viagens, de 
cursos e estudos faz parte dos 
propósitos do atual período.

Um momento 
muito interessante 
para agir com mais 

desprendimento e consciência 
de seus talentos. As finanças, as 
emoções e a criatividade estão 
enfatizadas aos cancerianos. A 
presença da Lua regente cance-
riana no signo de Aquário indica 
a importância da intuição.

O momento enfa-
tiza os relaciona-
mentos e a capa-

cidade de compartilhar com 
as pessoas. É preciso que 
tenha uma atitude mais desa-
pegada e amistosa em seus 
relacionamentos. Revisões 
no conceito de casamento, de 
parceria e de amor.

Um dia importante 
para se expressar 
de um modo mais 

livre e independente. Inovações 
na esfera do trabalho estão 
estimuladas e podem gerar re-
sultados interessantes. Aquilo 
que é feito para muitas pessoas 
está estimulado, como o contato 
com grandes instituições.

A presença da 
Lua no setor 
amoroso en-

fatiza os sentimentos dos 
librianos. Você deve ser 
mais amigo e companhei-
ro de quem ama, libriano. 
A fase atual pode repre-
sentar a colheita dos seus 
esforços anteriores.

Uma atitude mais 
independente e au-
tônoma é estimula-

da hoje aos escorpianos. O 
momento é importante para 
equilibrar a atenção dada a as-
pectos da carreira e questões 
da vida pessoal. A intuição 
pode lhe ajudar na tomada de 
decisões delicadas.

É hora de apre-
sentar soluções 
inovadoras e 

inusitadas, sagitariano. O 
momento é positivo para 
investir mais no que lhe 
traga expansão e pro-
gresso. A fase é de pre-
paração para novas con-
quistas e objetivos.

O dia enfatiza as 
suas habilidades 
mais inventivas e 

inovadoras, capricorniano. 
Uma resolução positiva e ma-
dura de aspectos financeiros 
é necessária. Algumas coisas 
importantes estão chegando 
ao final e é necessário saber 
se despedir.

A presença da Lua 
em seu signo enal-
tece os sentimen-
tos e as emoções 

dos aquarianos. O ciclo atual 
remete ao modo como você 
está agindo em seus relacio-
namentos. A fase é oportu-
na para estabelecer vínculos 
mais profundos e sensíveis.

A fase lunar cheia 
pede cuidado redo-
brado com a saúde 

física e psíquica dos piscianos. 
É um momento de revelações, 
onde aquilo que estava oculto 
e reprimido pode vir à tona. 
Você pode estar colhendo o 
resultado de um recente proje-
to profissional.

desprendimento e consciência cidade de compartilhar com 

fatiza os sentimentos dos da hoje aos escorpianos. O 

QUADRINHOS

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

Tudo o que eu vejo 
me faz lembrar você... 
principalmente quando 
eu passo perto de um 
esgoto a céu aberto!

Turma Da Mônica Mauricio de Souza

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

  
V 

 
O 

 
 

 
H 

O 
R 

A 
R 

I 
O 

 
 

 
 

 
 

 
  F 

E 
 

Ã 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

 
A 

R 
Ç 

O 
 

A 
  R R 

 
I 

 
A 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

U 
  A 

Ã 
 

N 
 

Ç 
 

A 
M

 
E 

R 
I 

C 
A 

 
L 

 
 

 
 

S 
  N O 

 
U 

 
N 

 
L 

 
L 

 
 

 
 

A 
I 

U 
Q 

R 
U 

T 
  K 

 
 

 
 

A 
 

E 
 

I 
 

 
 

 
 

R 
 

 
 

 
R 

F
  L 

 
 

O 
 

D 
 

M
 

 
H 

 
 

 
 

 
B 

 
 

 
 

A 
E

  I 
 

 
N 

 
U 

 
A 

 
C 

 
 

A 
 

 
A 

 
A 

 
O 

L 
V

  N A 
 

R 
 

M
 

 
N 

 
 

 
 

 
B 

 
 

 
R 

 
U 

I 
E

   
I 

 
E 

 
 

 
H 

 
 

 
 

 
 

U 
 

 
R 

 
T 

A 
R

   
S 

 
V 

 
 

 
A 

 
 

 
 

 
 

 
C 

 
E 

 
U 

 
E

   
S 

 
O 

C 
E 

A 
N 

I 
A 

 
 

 
 

 
 

 
U 

 
B 

 
I

   
U 

 
G 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
G 

 
R 

 
R

   
R 

 
 

 
 

 
 

 
A 

I 
G 

R 
E 

N 
E 

 
 

 
O 

 
O

Horário de Verão
O Horário de VERÃO é um sistema de MUDANÇA temporária em uma hora 
dos relógios. Foi criado por Benjamim FRANKLIN no século XVIII, mas só 
foi adotado pela primeira vez na ALEMANHA durante a Primeira GUERRA 
Mundial.

O uso do HORÁRIO de Verão é considerado pelos países que o adotam como 
uma medida de economia de ENERGIA e preservação do meio ambiente.

Os países membros da UNIÃO Europeia alteram seus horários de março a 
OUTUBRO, assim como a RÚSSIA, a TURQUIA e CUBA.

Na AMÉRICA do Norte os relógios mudam entre ABRIL e outubro. Na América 
do Sul, o horário de verão é adotado pelo CHILE e pelo Brasil, de outubro a 
FEVEREIRO.

Na OCEANIA, a Nova Zelândia e a AUSTRÁLIA alteram seus relógios entre 
outubro e MARÇO.

No Brasil, a adoção do Horário de Verão significou uma economia de 160 
milhões de reais em 2014, segundo o GOVERNO Federal.

 L V E O B L Y H O R A R I O E H I R T D R F
 F E F Ã L M F A M M R E S F M A R Ç O R A F
 R R G I D A F D T R I S M C B G B H G E U E
 A Ã M N R Ç D A M E R I C A E L I L F A S R
 N O N U M N I L H L O R B A A I U Q R U T C
 K E Y O A A C E N I A H T O A R R M H S R F
 L N C O M D N M I H A R Y A E B R L N L A E
 I O R N R U D A R C F E A G R A B A A O L V
 N A F R F M A N N T R G I B T Y B R C U I E
 T I T E L C E H L S L T R S U G F R S T A R
 R S I V G B S A D L T S B D F C R E T U N E
 H S M O C E A N I A M T R O E G L U T B Y I
 O U N G A M R M I C H T T Y A F R G T R T R
 L R M R I L H D N A I G R E N E D L N O L O

H O R A R I O


