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“É preciso pensar nos 
candidatos que vão 
ajudar a nossa cidade 
mandando emendas”, 
Suair Teles, presidente 
da Câmara de Inhumas
Divulgação

EM GOIANÉSIA

Mendanha recebe título 
de cidadão e apoio de 
vice-prefeito do União Brasil
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GESTÃO

João Antônio 
Ferreira prefeito de 
Inhumas e médico 
destaca em sua 
gestão o Hospital 
Municipal com 
30 leitos

Fotos: Rodrigo Estrela

A relação entre as lideranças de Goianésia com o ex-prefeito de Aparecida foi estabelecida 
durante a pandemia da Covid-19 e também devido ao projeto Cidade Inteligente
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DA REDAÇÃO -  O pré-candi-
dato ao Governo de Goiás, 
Gustavo Mendanha (Pa-
triota), recebeu o título de 
cidadão goianesiense em 
sessão solene, na noite 
desta terça-feira (21), que 
marca o aniversário de 69 
anos de Goianésia. A pro-
posta é de autoria do vere-
ador Carlos Veículos (PSD), 
com aprovação de todos os 
membros da Casa de Leis.

“Essa honraria aumen-
ta meu senso de responsa-
bilidade com Goianésia. 
Eu, que tenho o desejo no 
meu coração de cuidar e 
proteger da Princesinha 
do Vale, estou muito feliz 
de agora ser um filho da-
qui”, disse Mendanha. 

A relação entre as lide-
ranças de Goianésia com 
o ex-prefeito de Aparecida 
foi estabelecida durante a 
pandemia da Covid-19 e 
também devido ao projeto 
Cidade Inteligente, imple-
mentado em Aparecida. O 
propositor da homenagem 
justifica que a iniciativa é 
“pelo suporte aos goianos, 
especialmente aos goiane-
sienses no tratamento de 
saúde, principalmente ofe-
recendo leitos de UTI”, ele 
disse ainda que acredita 

no potencial de Mendanha 
para governar Goiás e cui-
dar de Goianésia. 

O prefeito de Goiané-
sia, Leonardo Menezes 
(União Brasil), lembrou da 
visita feita em Aparecida 
de Goiânia para conhecer 
“os feitos do gestor reeleito 
(Gustavo Mendanha) com 
98% dos votos válidos”. O 
presidente da Câmara, Fá-
bio Oliveira (PROS), agra-
deceu ao ex-prefeito por 
ter aceitado o convite.

Durante entrega do tí-
tulo de cidadão de Goia-
nésia ao governadoriável, 
o vice-prefeito de Goia-
nésia, João Pedro Almeida 
(União Brasil), manifestou 
apoio à pré-candidatura 
de Gustavo Mendanha.

HOMENAGENS
O ex-prefeito de Apareci-

da segue nos próximos dias 
com uma extensa agenda 
pelo interior do estado. A 
comitiva de Mendanha terá 
compromissos em Anápolis, 
Uruana, Itapuranga, Carmo 
do Rio Verde e Entorno do 
Distrito Federal. A série de 
visitas se estende até sábado. 

Em Anápolis, o governa-
doriável participou de reuni-
ões, visitou o camelódromo 

e atendeu aos veículos de 
comunicação do importante 
município para o desenvol-
vimento regional.  Ele apro-
veitou para reforçar que Aná-
polis terá participação efetiva 
no governo, caso seja eleito. 

Na quinta-feira (23), se-
rão entregues várias home-
nagens. Em Carmo do Rio 
Verde, está programada uma 
Moção de Congratulação no 
Legislativo municipal; já em 
Uruana e Itapuranga, Gusta-
vo Mendanha recebe dos ve-
readores dessas respectivas 
cidades moções de aplausos.

Mendanha recebe título de cidadão e 
apoio de vice-prefeito do União Brasil

PALMEIRAS DE GOIÁS

Paulinho recebe apoio 
na terra das cavalhadas

No último domingo 
Paulinho fez parte da co-
mitiva que acompanhou 
o ex-governador Marconi 
Perillo em sua cidade na-
tal, Palmeiras de Goiás, por 
ocasião das Cavalhadas. 

Após o evento Pauli-
nho se reuniu com o ex-
-vereador por sete man-
datos e atual vice-prefeito 
Constantino Tante, com 
o Suplente de vereador 
Dim do calirim e Danilo 
Farmacêutico, além de 
varias Lideranças de ex-
pressão da cidade.

O grupo liderando pelo 
vice-prefeito anunciou 
apoio ao  nome de Pauli-
nho, que é pré candidato 
a Deputado Estadual.

Segundo Paulinho o 
apoio é importante, prin-
cipalmente pela ligação e 
fidelidade do grupo com 
o ex-governador Marconi 
Perillo, “eu e o Constanti-

no falamos a mesma lin-
gua, pois acompanhamos 
o ex-governador Marconi 
em qualquer cenário, es-
tamos com ele para o que 
der e vier”, salientou.

Paulinho fez carreira 
no futebol profissional, 

jogando em times como 
Sport Recife, Vila Nova e 
São Paulo, mas foi como 
prefeito de Hidrolândia 
que ele se destacou para 
a vida pública, adminis-
trando a cidade por dois 
mandatos com aprovação 

de mais de 80% da comu-
nidade, concomitante foi 
presidente da Associação 
Goiana de Municípios-
-AGM, por cinco anos 
contribuindo diretamen-
te para o desenvolvimen-
to das cidades goianas.

EM GOIANÉSIA

Fotos: Rodrigo Estrela

A relação entre as lideranças de Goianésia com o ex-prefeito de Aparecida foi estabelecida durante a pandemia da Covid-19 e também devido ao projeto Cidade Inteligente

Divulgação

ECONOMIA

Receita libera amanhã 
consulta a segundo lote 
de restituição do IR

A partir das 10h de 
amanhã (24), o contri-
buinte que entregou a 
Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física acer-
tará as contas com o Leão. 
Nesse horário, a Receita 
Federal liberará a consulta 
ao segundo dos cinco lotes 
de restituição de 2022. O 
lote também contempla 
restituições residuais de 
anos anteriores.

Ao todo, 4.250.448 
contribuintes receberão 
R$ 6,3 bilhões. Desse to-
tal, R$ 2.697.759.582,31 se-
rão pagos aos contribuin-
tes com prioridade legal, 
sendo 87.401 idosos aci-
ma de 80 anos de idade; 
675.495 entre 60 e 79 anos; 
48.913 contribuintes com 
alguma deficiência física 
ou mental ou doença gra-
ve e 661.831 contribuintes 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério.

O restante do 
lote será destinado a 

2.776.808 contribuintes 
não prioritários que en-
tregaram declarações de 
exercícios anteriores até 
19 de março deste ano. 

O dinheiro será pago 
em 30 de junho. A consulta 
pode ser feita na página da 
Receita Federal da internet. 
Basta o contribuinte clicar 
no campo “Meu Imposto 
de Renda” e, em seguida, 
“Consultar Restituição”. A 
consulta também pode ser 
feita no aplicativo Meu Im-
posto de Renda, disponível 
para os smartphones dos 
sistemas Android e iOS.

A consulta no site 
permite a verificação de 
eventuais pendências que 
impeçam o pagamento da 
restituição – como inclusão 
na malha fina. Caso uma 
ou mais inconsistências 
sejam encontradas na de-
claração, basta enviar uma 
declaração retificadora e 
esperar os próximos lotes.

WELLTON MÁXIMO/ABR
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DA REDAÇÃO -  O pré-candidato 
ao Senado, Alexandre Baldy 
(Progressistas), comemora a 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que definiu 
nesta terça-feira (21), por 
unanimidade, que partidos 
de uma mesma coligação 
podem lançar mais de um 
candidato ao Senado. A deci-
são permite que as legendas 
lancem candidatos isolados 
na disputa. Para Baldy, a me-
dida oferece respaldo jurídi-
co a candidaturas indepen-
dentes de chapa majoritária 
e coligação ao governo.

No mês passado, o vice-
-procurador-geral eleitoral 
Paulo Gustavo Gonet Branco 
concedeu parecer favorável 
sobre as candidaturas isola-
das ao Senado. Antes da si-
nalização positiva de Gonet, 
em fevereiro, a chefe da as-
sessoria consultiva do tribu-
nal, Elaine Carneiro, enviou 
parecer técnico favorável às 
candidaturas isoladas ao mi-
nistro Edson Fachin, relator 
da ação e presidente do TSE. 

O Pré-candidato defende 
que a decisão dá segurança 
jurídica para todo o processo 
democrático. Baldy acredita 
que todos os pré-candida-
tos têm a ganhar com essa 
novidade. “Restringir candi-
daturas é muito ruim para o 
eleitor. Quem ganha é a de-
mocracia”, comemora. 

Ele também defende que 
essa possibilidade pode favo-
recer o governador Ronaldo 
Caiado (UB) que, em meio 

a decisões de formação de 
uma chapa majoritária, fica 
livre para nomear um candi-
dato sem precisar excluir ou-
tros da disputa. Essa demora 
para o governador em esco-
lher seu ‘pupilo’ veio depois 
da saída de Henrique Meirel-
les (antes no PSD e agora no 
União Brasil) da corrida elei-
toral ao Senado por Goiás. 

Seu nome era ventila-
do como o favorito para 
compor com Caiado, vis-
to que era um nome leve, 
com capacidade financeira 
favorável para campanha 
e estava bem avaliado nas 
pesquisas de intenção de 
voto. Baldy acredita que tem 
o mesmo perfil e poderia 
facilmente assumir esse lu-
gar, mas caso o governador 
não tome essa decisão, sua 
candidatura avulsa agora 
tem garantia jurídica.

O parecer do TSE favore-
ce outros cinco pré-candida-
tos ao Senado por Goiás que 
pleiteiam o apoio de Caiado. 
Ao todo, 12 nomes já foram 
lançados em Goiás para dis-
putar a única cadeira no Se-
nado este ano.

Coligações cruzadas
Na mesma sessão, o TSE 

vetou as coligações cruzadas 
e decidiu que partidos políti-
cos que formaram coligações 
para o cargo de governador 
não podem se unir a legen-
das diferentes visando as elei-
ções para o Senado. O placar 
foi 4 a 3, e mantém a regra 
que já estava em vigor.

‘Candidatura isolada traz segurança jurídica 
e fortalece a democracia’, diz Baldy

ELEIÇÕES

Divulgação

Um dos primeiros a defender essa nova modalidade de candidatura ao Senado, Alexandre Baldy comemora decisão do TSE

João Antônio Ferreira prefeito de Inhumas e médico 
destaca em sua gestão o Hospital Municipal com 30 leitos

No Jornal da Gazeta, edição 
do almoço de quarta-feira, 22 
junho, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com o pre-
feito de Inhumas, João Antônio 
Ferreira, que também é médico 
formado pela UFG-GO.

O prefeito contou sobre 
o progresso em Inhumas, 
destacando a construção de 
unidades estendidas nas pe-
riferias, cmeis, escolas, trans-
formação do CAIS, de 9 leitos, 
em Hospital Municipal para 
o enfrentamento da pande-
mia, totalizando 30 leitos e 
complementou que Inhumas 
hoje conta com uma equipe 
de mais de 40 médicos.

Com a crise da saúde de-
vido a pandemia, o prefeito 
disse estar trabalhando junto 
aos deputados: Lucas Calil, 
Humberto Teófilo, Professor 

Alcides, Dr Zaccarias, “tenho 
mendigado atrás de verbas e 
segurando na prefeitura, por-
que o Estado realmente não 
tem condições, não adianta 
ficar brigando com o gover-
nador, vamos fazer o dever 
de casa”, declarou o prefeito. 
Informou que o dinheiro do 
SUS é insuficiente, dessa for-
ma pagam extra para os mé-
dicos com o dinheiro do mu-
nicípio, evidentemente com a 
autorização do conselho mu-
nicipal de saúde e da câmara 
municipal de vereadores.

Reconheceu e agradeceu o 
apoio da população na pande-
mia, que assim como muitos 
gestores teve muitas dificulda-
des, mas que conseguiu supe-
rar todas as crises. A população 
foi muito solidária, ajudando e 
doando para os mais necessita-

dos, relembrou o prefeito.
Em outubro de 2015 foi 

cedido, pela prefeitura do mu-
nicípio de Inhumas, uma área 
para a construção do Hospital 
do Câncer de Goiás – HCG, 
com o objetivo de atender à 
população que sofre com essa 
enfermidade e o prefeito pre-
tende entregar a obra até o 
fim do seu mandato.

A TV Gazeta é um espaço 
democrático e está de portas 
abertas para receber a todos. 
Acompanhe  às 12h30, no Jor-
nal da Gazeta Edição do Almo-
ço, canal 38.1 em Goiânia, en-
trevistas exclusivas de segunda 
a sexta.  A transmissão também 
é feita pelo aplicativo Gazeta-
Play.com.br e você pode rever 
todas as entrevistas no youtu-
be.com/gazetaplay.

JOICE GABRIELA

GESTÃO
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1.  A temporada de festas juninas está em evidência no 

Shopping Cerrado que promoverá dois eventos abertos ao 
público. O primeiro acontece hoje, quinta-feira, dia 23 de 
junho, a partir das 18 horas, com entrada franca, com um 
show de samba e forró com Lucas e Os Caras, e uma apre-
sentação de quadrilha dos alunos do projeto Cerrado em 
Movimento e também uma quadrilha improvisada, além 
de comidas típicas como canjica, caldo, pamonha, chica 
doida, pé de moleque, arroz doce, maçã do amor e cachorro 
quente, entre outras, e, ainda, brincadeiras como cadeia e 
correio elegante.

2. Os frequentadores do Shopping Cerrado terão a chan-
ce de prestigiar também o segundo evento, que será promo-
vido pelo Colégio Atlanta, no dia 24, a partir das 19 horas, e 
terá apresentações de danças típicas, pescaria, pula-pula, 
touro mecânico e muito mais. O ingresso individual poderá 
ser adquirido pelo valor de R$ 20. O Shopping Cerrado ofe-
rece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera 
nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Mobilidade em pauta
Está marcada para esta quinta-feira, (23), na Casa de Vi-

dro, a primeira reunião mensal do Fórum Empresarial, com 
a presença do prefeito Rogério Cruz. A pedido da Fecomér-
cio, um dos itens da pauta é a mobilidade, pois, a entidade 
busca solução para o trânsito pesado do cruzamento da Rua 
90 com a Avenida 136, que impacta toda a região, e já iniciou 
o debate com a Secretaria Municipal de Mobilidade e deve 
avançar no futuro para outros pontos de Goiânia, e também 
contratou o Grupo Quatro, comandado pelo arquiteto e ur-
banista Luiz Fernando Teixeira, para apresentar propostas 
para a melhoria do Trânsito, ao Paço.

Vitrine

RECONHECIMENTO - A Associação Empresarial da 
Região da 44 (AER44) figurou entre as homenageadas 
da 1ª Edição do Troféu Iris Rezende, realizada pelo Grupo 
Alô Comunicação. A cerimônia de entrega dos prêmios 
aconteceu no Cel da OAB. Na foto, o vice-presidente da 
AER44, Lauro Naves, seu diretor de Comunicação, Célio 
Abba, o presidente de honra Jairo Gomes e o tesoureiro da 
associação Sérgio Naves

Anderson Costa
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n VOCÊ SABIA? O 
consumo moderado 
de café é associado 
ao menor risco de 
doenças do coração.
n ARRAIAL - Hoje, a 
partir das 17h, acontece 
o Arraiá dos Anjos, na 
Bigbox CrossfitAl. Os 
valores arrecadados 
com as vendas de 
ingressos e de comidas 
serão para compras 
de cestas básicas, 
destinada para pessoas 
que vivem em situação 
de vulnerabilidade. 
n FESTIVAL – De 23 a 
25 de junho, acontece 
o 6º Festival ABC da 
Boa Mesa de Cristalina, 
chancelado pela 
Associação Comercial 
Agroindustrial 
(ACAIC), pela CDL 
de Cristalina mais a 
Prefeitura Municipal. A 
empreendedora Janielle 
Leão que fabrica 
pães caseiros com 
fermentação natural e 
outras quitandas terá 
uma base de venda no 
evento.
n LIVE - Logo mais, 
às 20 horas, estreia de 
forma online e gratuita 
o  projeto “Katú Leão: 
Quase Acústico”, com 
o guitarrista Luiz Mauro 
Aguiar Leão, conhecido 
no meio musical 
como Katú Leão. A 
live ficará disponível 
por três meses e 
será transmitida pelo 
canal do artista no 
YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v= 
QlXeFaNEv78).
n PALESTRA - Hoje 
às 14h30, acontece a 
palestra “Os Segredos 
do Envelhecimento 
Saudável”, no auditório 
da Goinfra, ministrada 
por Ricardo Quirino, da 
Associação Brasileira 
de Gerontologia (ABG), 
dentro do projeto 
Saúde, Bem-estar e 
Qualidade de vida no 
Trabalho, iniciativa do 
Setor de Assistência 
ao Servidor da 
Gerência de Gestão e 
Desenvolvimento de 
Pessoas (GI-GEDEP), 
da Goinfra.
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APERFEIÇOAMENTO - A cirurgiã dentista Alessandra 
Kichese, que integra o K.Club MedBeauty, grupo de 
renomados cirurgiões dentistas brasileiros, participou 
de treinamentos, aperfeiçoando técnicas e capacitação 
em Fios de PDO e ácido hialurônico inteligente com os  
idealizadores das técnicas na fábrica I-Thread, em Seul, 
capital da Coreia do Sul. Alessandra foi recepcionada por 
Song Miheee, CEO da I-Thread

TOCANTINS

GOIÂNIA

Tabela de diárias dos servidores 
é reajustada em até 25%

Horta Comunitária produz 14 toneladas destinadas 
a famílias em situação de vulnerabilidade social

Conforme a nova 
tabela, o maior reajuste 
é o de 25%, que 
contempla o grupo de 
servidores de níveis 
fundamental e médio

DA REDAÇÃO - O Governo do 
Tocantins reajustou a tabe-
la de diárias dos servidores 
públicos do Executivo Esta-
dual em até 25%. A medida 
foi publicada, via Decreto 
n° 6.468/2022, no Diário 
Oficial do Estado (DOE) 
dessa terça-feira, 21.

Conforme a nova tabe-
la, o maior reajuste é o de 
25%, que contempla o gru-
po de servidores de níveis 

fundamental e médio, que 
desenvolvem serviços ope-
racionais, como é o caso dos 
motoristas, fiscais do Detran, 
técnicos de enfermagem, 
entre outros. Já o reajuste de 
20% engloba os servidores 
com cargos de nível superior, 
tais como gerentes, enge-
nheiros, enfermeiros, assis-
tentes sociais, entre outros.

“Fizemos um estudo 
para entender os impactos 
em cada pasta. Por meio 
desse novo reajuste, reafir-
mamos mais uma vez que o 
posicionamento do Gover-
no do Tocantins é buscar as 
melhores alternativas para o 
servidor público. Os maiores 
beneficiados com este au-

mento serão os servidores 
que recebem os menores 
salários”, frisa o secretário 
de Estado da Administração, 
Paulo César Benfica.

O Governo do Tocantins 
tem buscado constantemen-
te o diálogo e colocado em 
prática ações de interesse dos 
servidores públicos, a exem-
plo do pagamento das da-
tas-bases e das progressões 
e dos seus retroativos, além 
de jornada laboral de 6 horas 
(das 8 às 14 horas).

A tabela com os reajustes 
das diárias entrou em vigor 
na data de publicação do De-
creto, nessa terça-feira, 21.

COM INFORMAÇÕES DO 
GOVERNO DO TOCANTINS

Márcio Vieira/Governo do Tocantins 

Divulgação

A Prefeitura de Goiânia 
realizou a colheita da produ-
ção de hortaliças de um dos 
canteiros do projeto Horta 
Comunitária. A iniciativa faz 
parte da Gerência de Assis-
tência Técnica Rural e Fo-
mento à Agricultura Familiar, 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Econo-
mia Criativa (Sedec).

Além do canteiro mon-
tado no Paço Municipal, as 
hortaliças são cultivadas nos 
Centros de Referência de As-
sistência Social (Cras) Bairro 
Floresta, Setor Recanto do 
Bosque e Conjunto Riviera. 
Neles, são plantadas varie-
dades de cebolinha, alface, 
espinafre, berinjela, quiabo, 
jiló, coentro, brócolis, couve 

flor, agrião, rúcula e salsinha. 
A expectativa é de que a pro-
dução alcance 14 toneladas 
de alimentos, que serão do-
ados a 198 instituições fi-
lantrópicas e beneficiarão, 
diretamente, mais de 320 
mil pessoas, dentre crianças, 
adolescentes e adultos.

Toda a produção é desti-
nada ao Banco de Alimentos 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano 
e Social (Sedhs). “Tantas fa-
mílias sendo beneficiadas 
enche nosso coração de or-
gulho, por isso, trabalhamos 
sempre empenhados em 
produzir alimentos de qua-
lidade”, afirma o gerente de 
Assistência Técnica Rural e 
Fomento à Agricultura Fami-

liar, Weliton Carlos Pereira.
Mais 7.300 mudas já fo-

ram plantadas para a pró-
xima colheita, programa-
da para daqui a 60 dias. Os 
servidores são responsáveis 
por todo o processo de ma-
nejo dos alimentos, que não 
possuem nenhum tipo de 
insumo químico ou agrotó-
xicos. A Sedhs viabilizou a 
participação de voluntários 
no projeto.

O secretário da Sedec, 
Silvio Sousa, explica que, 
além de ajudar, “voluntários 
aprendem sobre o manejo 
da terra e como fazer a ma-
nutenção das hortas para 
produzir o próprio alimento”.

COM INFORMAÇÕES 
DA SEDEC/GOIÂNIA

Tabela com os reajustes das diárias entra em vigor na data de publicação do Decreto
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Apoio político ao governo de Goiás já está definido para Gustavo Mendanha

POLÍTICA

JOICE GABRIELA - No Jornal 
da Gazeta, edição do al-
moço de quarta-feira, 22 
junho, o apresentador 
Thiago Mendes conver-
sou com Suair Teles, ve-
reador e presidente da 
Câmara de Inhumas.

Thiago começou a 
entrevista falando o que 
acontece na política: em 
muitos casos os vereado-
res são funcionários do 
prefeito que “atuam” na 
Câmara, tendo familiares 
empregados, apoiando 
tudo, ou o oposto: vere-
adores todos do contra 
e não aprovam nada que 
o prefeito queira fazer, 
atrapalhando o desem-
penho da gestão. Ques-
tionou como é o rela-
cionamento dele como 
vereador e presidente da 
Câmara com a prefeitura 
de Inhumas. Ele respon-
deu que Inhumas é in-
dependente nesse senti-
do, que são 9 vereadores 
compondo a base do go-
verno e 4 vereadores da 
oposição, compondo um 
total de 13 vereadores 
em Inhumas. Procuram 
sempre dialogar com o 
prefeito, fazendo reuni-
ões periódicas, o prefeito 
tem uma disponibilidade 
em atender juntamente 
com seus secretários, tem 
desenvolvido um bom 
relacionamento com a 
prefeitura, com o legisla-
tivo, executivo e entrado 
em comum acordo para 
o bem do povo.

Avaliou a gestão do 
prefeito de Inhumas 

como regular, devido a 
pandemia, e que agora 
o prefeito terá melhores 
condições para trabalhar, 
tudo está ocorrendo sob 
o planejado.

Para deputado estadu-
al e federal o presiden-
te da Câmara orienta o 
eleitores de Inhumas a 
avaliarem bem antes de 
votar, “vai ser um novo 
congresso a partir do pró-
ximo ano, que manda 
no Brasil, que dá as car-
tas em Brasília, é preciso 
pensar nos candidatos 
que vão ajudar a nossa 
cidade mandando emen-
das”, declarou Suair Teles.

Ele deu uma nota para 
o governo de Goiás entre 
6 e 7, falando que  Caiado 
vem cumprindo o com-
bate ao Coronavírus, aju-
dando o prefeito Dr. João, 

indo em Inhumas, “não 
posso reclamar do Gover-
no Caiado, Inhumas foi 
bem assistida”, afirmou 
o presidente da Câmara. 
Porém terminou a entre-
vista informando que seu 
apoio político ao governo 
de Goiás já está definido 
para Gustavo Mendanha.

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.

“É preciso pensar nos candidatos 
que vão ajudar a nossa cidade 
mandando emendas”, Suair Teles, 
presidente da Câmara de Inhumas

Milton Ribeiro e os crimes 
pelos quais ex-ministro é acusado

Preso preventivamente 
pela Polícia Federal nesta 
quarta-feira (22), o ex-mi-
nistro da Educação Mil-
ton Ribeiro teria cometido 
pelo menos quatro crimes. 
O mandado de prisão, ex-
pedido pelo juiz federal 
Renato Borelli, aponta os 
crimes de corrupção pas-
siva, prevaricação, advo-
cacia administrativa e trá-
fico de influência.

A operação Acesso 
Pago deteve Ribeiro em 
sua casa em Santos, no 
litoral paulista. Também 
foi detido o pastor Gilmar 
Santos, ligado ao presiden-
te Jair Bolsonaro (PL). Eles 

são acusados de instaurar 
um balcão de negócios no 
MEC (Ministério da Edu-
cação) utilizando verbas 
do FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação), ligado à pasta.

Os crimes dos quais o 
ex-ministro é acusado tem 

relação com um esquema 
de corrupção orquestrado 
por pastores evangélicos, 
a partir da distribuição de 
recursos do FNDE durante 
sua gestão.

Na mesma decisão, 
o juiz determinou que 
Ribeiro seja transferido 
para a Superintendência 
da PF em Brasília. O ex-
-ministro deve participar 
de uma audiência de cus-
tódia nesta quinta-feira 
(23), às 14h, na sede da 
15ª Vara Federal.

Além de Ribeiro e Gil-
mar Santos, o pastor Aril-
ton Moura também foi 
alvo da operação.

HONRARIA
Advogado Denis de Jesus de Cidade 
Ocidental recebe Homenagem na Alego 

Denis de Jesus, es-
pecialidade em direito 
em processo e direito 
do trabalho. Advoga-
do há 10 anos, rece-
beu certificado outor-
gado pela Assembleia 
Legislativa de Goiás 
em homenagem pe-
los relevantes serviços 
prestados ao Estado 
de Goiás.

A honraria, entre-
gue no Plenário da 
Alego na noite da úl-
tima terça-feira, (07) 
de junho, é em reco-
nhecimento à atuação 
do advogado e foi pro-
posta pelo deputado 
Humberto Teófilo.

“Fico lisonjea-
do com homenagem 
prestada, reflexo do 
trabalho árduo, e com-
prometido, com a so-
ciedade do nosso esta-
do. Com certeza esse 
reconhecimento parte 
não só do ilustre De-
putado, como de toda 
sociedade Goiana”. 
Afirmou o advogado 
em entrevista a nossa 
equipe de jornalismo.

DA REDAÇÃO

Divulgação
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14 de julho de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de julho de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - 
Mooca - São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente 
a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular 
com força de escritura pública datado de 28/12/2017, cujo Fiduciante é IURY TEIXEIRA DO PRADO, CPF nº 01 4.432.051-76, 
em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 402.160,60 (Quatrocentos e dois mil  cento 
e sessenta reais e sessenta centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 
806, localizado no Bloco A, com área privativa de 70,5287m² (59,0087m² do apartamento e 11,5200m² do Boxe nº 132) e área 
total de 100,2124m², no Residencial Reserva Buriti, situado na Avenida Vitória, nº 51, Lote nº 01/02-23/26 da Quadra 04, Vila Rosa, 
Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 323.770 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca 
de Goiânia/GO”. 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$ 254.353,92 (Duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e três reai s e noventa e dois centavos - nos termos do 
art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de 
modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE 
EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17390-BC_1746-02).

C KAROLYNE MARTINS DA SILVA, CNPJ/CPF n° 28.887.927/0001-04, torna público
que está requerendo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Licença
Ambiental Simplificada – LAS processo 2022011658  para as seguintes atividades :
comércio  varejista  de  produtos  farmacêuticos,  sem manipulação  de  fórmulas,
comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Empresa localizada na Avenida 8E , Quadra 27, Lote 26, Garavelo Residencial Park,
CEP:  74.932  –  250,  Aparecida  de  Goiânia  -  GO.  O  empreendimento  não  se
enquadra na Resolução CONAMA n° 001/86. A AMMA reserva o direito de exigir
estudos complementares e/ou documentos quando houver necessidades.

A empresa R M GOIABEIRA LAVA JATO ME,  inscrita  no CNPJ
37.247.670/0001-17, situada à Rua Orlando Rosa de Oliveira, Quadra
14, Lote 01, Bairro Nova Vila, Caldas Novas - GO, torna público que
requereu junto à SEMMARH/CN, a renovação da licença ambiental
para atividade de serviços de lavagem, lubrificação e polimento de
veículos automotores.

MINERVA S.A., inscrita no CNPJ 67.620.377/0004-67, torna público
que  requereu  junto  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  –  SEMAD,  Licença  de  Instalação  -
Ampliação,  para  a  atividade  de  Frigorífico  -  abate  de  bovinos,
FAZENDA PALMEIRAS Lugar "SUCURY”. Rodovia 050 km 41, S/N,
zona  rural,  Município  de  Palmeiras  de  Goiás  –  GO.  Este
empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

JB SUCATAO PECAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF n° 46.264.915/0001 - 05, torna
público que está requerendo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a
Licença Ambiental Simplificada – LAS para a seguinte atividade : comercio a varejo
de peças e acessórios usados para veiculos automotores. Empresa localizada na
Rua E esquina com Rua A,  ,  Quadra 02,  Lote 01,  Itapoã,  CEP:  74.940 -  350,
Aparecida  de  Goiânia-GO.  O  empreendimento  não  se  enquadra  na  Resolução
CONAMA n° 001/86. A AMMA reserva o direito de exigir estudos complementares
e/ou documentos quando houver necessidades.

PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2022
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2022
DATA DE ABERTURA: 07 de Julho de 2022. Horário: 09h00min. Objeto:
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  O  FORNECIMENTO  DE
MATERIAL  DE  HIGIENE  E  LIMPEZA  PARA  OS  VEÍCULOS,
HERBICIDA E ITENS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº007/2022,  EM  ATENDIMENTO  A  SOLICITAÇÃO  DO
DEPARTAMENTO  DE  ALMOXARIFADO,  CONFORME
ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA – (ANEXO I). O Edital
poderá ser retirado no Departamento de Licitações do DEMAE ou pelo
site:  https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.  Informações
adicionais  podem  ser  obtidas  junto  à  comissão  permanente  de
licitações através dos telefones (64) 3454-7400 ou (64) 3454-7433 ou
pelo email licitação@demae.com.br.
                                                     

Caldas Novas, 23 de Junho de 2022.
FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO

PREGOEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 SRP 006/2022
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2022 SRP 006/2022
DATA DE ABERTURA: 07 de Julho de 2022. Horário: 14h00min. Objeto:
REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  FORNECIMENTO  DE:
FERRAMENTAS  E  MÁQUINAS  PARA  USO  DAS  EQUIPES  DE
OBRAS  DO  DEMAE  (Itens  fracassados),  EM  ATENDIMENTO  A
SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO,  CONFORME
ESPECIFICADO NO  TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. O Edital
poderá ser retirado no Departamento de Licitações do DEMAE ou pelo
site:  https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.  Informações
adicionais  podem  ser  obtidas  junto  à  comissão  permanente  de
licitações através dos telefones (64) 3454-7400 ou (64) 3454-7433 ou
pelo email licitacao@demae.com.br.    

 
Caldas Novas, 23 de Junho de 2022.

FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO
PREGOEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2022
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2022
DATA DE ABERTURA: 11 de Julho de 2022. Horário: 09h00min. Objeto:
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ENGENHARIA  DE  SANEAMENTO  PÚBLICO,  O  PROJETO  SERÁ
PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO
DEMAE,  EM  ATENDIMENTO  A  SOLICITAÇÃO  DO  DIRETOR  DE
ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de
acordo  com  as  descrições  e  especificações  no  TERMO  DE
REFERÊNCIA  –  (ANEXO  I).  O  Edital  poderá  ser  retirado  no
Depar tamento  de  L ic i tações  do  DEMAE  ou  pe lo  s i te :
https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.  Informações
adicionais  podem  ser  obtidas  junto  à  comissão  permanente  de
licitações através dos telefones (64) 3454-7400 ou (64) 3454-7433 ou
pelo email licitação@demae.com.br.
                   

Caldas Novas, 23 de Junho de 2022.
FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO

PREGOEIRA

MUNICÍPIO DE GUAPÓ-GO
EXTRATO DO EDITAL 

DE PREGÃO PRESENCIAL-SRP nº 015/2022
A presente licitacao tem por objeto futura, eventual e parcelada aquisicao 
de materiais de construcao, destinados a manutencao das atividades de 
todas as unidades administrativas, orgaos, setores, secretarias, autar-
quia e fundos deste, deste Municipio de Guapo-GO,  a realizar-se no dia 
06/07/2022 as 8:00h, na sala da CPL predio anexo a Prefeitura Municipal, 
conforme especificacoes e condicoes constantes no Edital e seus Ane-
xos. Maiores informacoes junto a CPL das 8:00h as 12:00h e das 14:00h 
as 17:00h ou no site da www.guapo.go.gov.br, ícone LICITACOES. DATA: 
22/06/2022. LUCY AVILA DOS SANTOS - Pregoeira -Presidente da CPL.



Mercado e Marketing
DESCARTE DE LIXO ELETRÔNICO - O Bretas instalou três pontos de coletas para descarte de lixo 
eletrônico, duas em unidades de Goiânia e uma em Aparecida de Goiânia. Nos locais podem ser entregues, 
objetos como computador, teclado, celular, câmera, carregadores e fones de ouvido, até o dia 31 de junho. Os 
materiais recolhidos vão ter seus valores convertidos em desconto na fatura de energia da Vila São Cottolengo, 
em Trindade. 

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

WAM Comercialização se prepara para a inauguração do Laghetto Château
MODELO DE MULTIPROPRIEDADE - O Château du Golden, localizado na cidade de Gramado (RS) 

foi inaugurado na sexta-feira, dia 10 
de junho. O empreendimento reforça 
a presença da WAM Comercialização 
nos principais polos turísticos 
brasileiros. Levando os benefícios 
da multipropriedade, a empresa 
assina diversos outros cases no País. 
Agora, juntamente com os parceiros 
Laghetto Hotéis, ABL Prime, WERT 
Estada & Co, Construtora PRG e 
Athivabrasil, a WAM Comercialização 
se prepara para a inauguração do 
Laghetto Château. Lançado em 
2019, o hotel segue sendo vendido 
pela WAM Comercialização no 
modelo de multipropriedade. Para 
o projeto, foram investidos mais de 
R$50 milhões. Construído no nobre 
Vale do Quilombo, que fica a poucos 

minutos do centro da cidade, na Rua Cláudio Candiago, 15, Jardim Bela Vista. O local é coberto 
de sofisticação e lazer, consolidando uma das mais completas e confortáveis infraestruturas da 
região. Para mais informações sobre o empreendimento, acesse: https://wamcomercializacao.com/
empreendimentos/chateau-du-golden-2/

Feira Gaúcha no Buriti Shopping
GASTRONOMIA, DECORAÇÃO, ROUPAS 
E ACESSÓRIOS - O Buriti Shopping abriga 
até o dia 30 de junho, a Feira Gaúcha. 
Nos estandes montados no Piso Térreo, o 
público tem a oportunidade de conhecer 
muito sobre a cultura de uma das regiões 
mais frias do País. No local, os visitantes 
vão encontrar artigos de decoração, 
queijos especiais, doces típicos, cuias 
para chimarrão, facas, além de roupas 
e acessórios. A entrada é gratuita. O 
funcionamento da feira é de segunda a 
sábado, das 10h às 22h e aos domingos 
das 14h às 20h.

Luminárias em madeira por Ronald Sasson
ALIAM O PROCESSO ARTESANAL AO INDUSTRIAL - As luminárias assinadas pelo designer 
Ronald Sasson, que estão à venda na Odara, por sua vez, expressam equilíbrio e leveza por exibirem 
a madeira como protagonista, além de serem caracterizadas por aliar o processo artesanal ao 
industrial. A apresentação de uma convergência extraordinária entre design e indústria fez com que 
as peças se tornassem a expressão de uma abordagem atemporal, afirmando uma proposta estética 
ampla e que se encaixa nos dias atuais. Confira os modelos, assinados por Ronald Sasson e à 

venda na Odara:1. 
Luminária suspensa 
Wey; 2. Luminária 
Plato; 3. Luminária 
suspensa Joy; 4. 
Luminária Suspensa 
Wash; 5. Luminária 
Asiana – Oxi 
Metalizado.
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Alícia insiste em conver-
sar com Arlete. Arlete deixa 
claro que não vê Romildo 
há anos. Alícia vê uma foto 
de Damião criança com um 
cachorro que era de Didu. 
Alícia garante que a conver-
sa entre elas não acabou. 
Iolanda diz que Cida voltou 
para arrumar confusão. Léo 
jura a Catarina que Cida deu 

em cima dele. Catarina toma 
satisfações com Cida e diz 
que ela não é mais bem-vin-
da em sua casa. Manu, 
Sharon e Luma brigam por 
causa de Halley. Dodi conta 
a Donatela que Zé Bob se 
encontra com Flora. Flora 
vai à redação e mostra a Zé 
Bob as cartas que Marcelo 
escreveu para ela. 

A Favorita

Além da ilusão

Cara e Coragem

resumo de novelas

Leopoldo despista Fran-
cisco e consegue fugir com 
a ajuda de amigos. Letícia 
confessa a Lorenzo que está 
confusa com seus sentimen-
tos e pede um tempo. Danilo 
Dantas revela a Eugênio que 
nunca teve um caso com 
Dirce e que ele caiu em um 
golpe de Úrsula. Bento con-
segue mover suas pernas 
e acredita que conseguirá 

voltar para o Brasil. Cipria-
no arma um escândalo no 
cassino e retira Emília do lo-
cal. Matias questiona a aus-
ência de Violeta, que viajou 
com Eugênio. Heloísa sente 
enjoos. Olívia revela a Leôni-
das que foi adotada. Sueli e 
Joaquim armam contra Ra-
fael na presença de Isadora. 
Davi acusa Joaquim de ter 
um caso com Sueli .

Anita apaga diversas fo-
tos de Clarice com Samuel. 
Regina manda Ângelo sumir 
com Samuel do Rio. Renan 
muda a ordem das apresen-
tações, e Lou fica insegura. 
Ângelo avisa a Regina que 
sua mãe, Dagmar, não está 
bem de saúde. Ela não se 
importa com a notícia. Danilo 
tenta convencer Vini a colo-

car Leonardo na presidência 
da SG. Joca se desespera ao 
saber que Nadir pretende ir 
à apresentação de Pat com 
Lou na companhia de dança. 
Olívia dá um ultimato em 
Joca. A apresentação de Lou 
e Pat no leilão é um sucesso. 
Jarbas avisa a Ítalo que Paulo 
e Marcela estão empenhados 
no caso de Clarice.

Carinha de Anjo
Haydee diz para Peixo-

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

trairia Cecília e que essas fo-
tos devem ser montagem e 
uma armação. Cristóvão diz 
que Gustavo errou ao não 
comentar sobre a modelo 
que derramou café nele ter 
ido no hotel para pedir des-
culpa. O advogado diz ainda 
para Gustavo ir para casa, 
pois ele não vai deixá-lo.

Pantanal

Anne

Juma avisa a Jove que 
não vai mais se casar com 
ele. Tibério fica apreensivo 
com o interesse de José Lu-
cas por Juma. José Leôn-
cio apoia a decisão de Jove 
de não procurar por Juma. 
José Lucas diz a Trindade 
que Juma será dele. Tenório 
avisa a Guta que, se José 
Leôncio não pedir a mão 
da filha em nome de Tadeu, 
não haverá casamento. Irma 
pede a Jove para convenc-

er Mariana a morar no Pan-
tanal. José Leôncio e Filó 
deixam claro para Tenório 
que não concordam com o 
namoro de Tadeu com Guta. 
Irma comenta com Mariana 
sobre as mudanças de Jove. 
Alcides diz a Tadeu que 
ele não deveria brigar com 
José Leôncio por causa da 
Guta. Tenório pergunta a Ta-
deu como eles resolverão 
a situação. Tadeu elogia as 
cabeças de gado de Tenório.

Jove pede a Juma para 
morar na casa de 

O professor de matemática 
pergunta ao aluno:

— Joãozinho.
— Pode perguntar, professor.

— Se você tivesse trinta reais num bolso e 
setenta no outro, o que teria?
— A calça de uma outra pessoa, professor!

TEIXEIRA MENDES CONTA
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Entretenimento

HORÓSCOPO

Hoje o seu planeta 
regente, Marte, pas-
sa a atuar no setor 
de carreira. É um 

momento importante para agir 
com mais disciplina, tenacidade 
e perseverança em relação aos 
seus objetivos. A maturidade, a 
responsabilidade de suas atribui-
ções estão enfatizados.

O novo movi-
mento de Marte 
enfatiza estudos, 
viagens e apri-

moramento profissional aos 
taurinos. É hora de agir no 
cotidiano mais de acordo 
com as suas metas e ideais. 
Impulso para cursos, estu-
dos, concursos e viagens.

O novo trânsito as-
trológico de Marte 
enfatiza negocia-

ções e questões emocionais. É 
preciso que esteja mais cons-
ciente de seus sentimentos e da 
forma como vivencia a intimida-
de e as emoções. Deve agir com 
muita maturidade e responsabi-
lidade em assuntos financeiros.

O planeta Mar-
te passa a atuar 
no signo oposto 

ao seu enfatizando os rela-
cionamentos. Os contatos e 
parcerias de trabalho ficam 
muito estimulados a partir de 
agora. Uma atitude mais ma-
dura é necessária nas suas 
associações e parcerias.

O movimento do 
planeta Marte 
estimula cuida-

dos maiores com a saúde 
e o trabalho. É preciso que 
você esteja ciente de suas 
atribuições e do que deverá 
aprimorar. Mais energia no 
cotidiano para realizar os 
seus objetivos.

Ênfase nas emo-
ções e na expres-
são afetiva e cria-

tiva dos virginianos. Momento 
oportuno para estar mais cons-
ciente da sexualidade e das 
atividades e interesses que lhe 
dão prazer. O novo movimento 
de Marte enfatiza os seus pro-
jetos a médio e longo prazo.

Importância de 
interesses vin-
culados à casa, 

família e construção de novas 
bases pessoais. Poderá ha-
ver conflitos com familiares 
se houver excessiva rigidez. 
É o momento de concentrar 
esforços no que lhe traga es-
tabilidade e segurança.

O novo trânsito 
astral de Marte fa-
vorece estudos e 

contatos relacionados a suas 
ambições. Falar, escrever e 
se expressar poderão ter um 
efeito importante sobre os 
seus projetos. É necessário 
ter mais determinação para 
alcançar os seus objetivos.

Forte ênfase em fi-
nanças, negócios 
e na expressão de 

suas habilidades. O novo 
trânsito de Marte favorece o 
desenvolvimento de novos 
valores e recursos. Impor-
tantes questões financeiras 
associadas ao trabalho, sa-
gitariano.

O planeta da 
ação, motivação 
e energia física e 

sexual, Marte, passa a atuar 
em seu signo. Você tende 
a se sentir mais energizado 
e motivado, o que contribui 
para suas realizações. É hora 
de focar a energia em interes-
ses que lhe são essenciais.

Marte passa a se 
mover no signo 
anterior ao seu, pe-
dindo consciência 

maior de suas atitudes. As ati-
vidades nos bastidores e a re-
solução de pendências ficam 
enfatizadas a partir de agora. 
Momento em que é necessá-
rio cuidar mais da saúde.

Marte passa a atuar 
no setor de amiza-
des, instituições e 

projetos para o futuro. Uma 
fase favorável para empreen-
der projetos junto com outras 
pessoas. Habilidade para con-
tornar obstáculos e para se 
concentrar no que lhe é essen-
cial, pisciano.

ao seu enfatizando os rela dos maiores com a saúde 

família e construção de novas contatos relacionados a suas 

QUADRINHOS

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

-Não entendo como 
alguns escolhem 

o crime, quando há 
tantas maneiras legais 

de ser desonesto

Mafalda

CAÇA-PALAVRAS
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Informatiquês
BOOT:  ato de ligar o COMPUTADOR ou iniciar o sistema operacional. 

HARDWARE: qualquer parte física do computador.

INTERFACE: interação entre hardware e software ou de ambos com o USUÁRIO.

MEMÓRIA: lugar onde ficam armazenadas as informações que o CPU processa. 

MODEM: aparelho que transforma sinais DIGITAIS do computador em analógicos, 
possibilitando seu transporte pela linha telefônica.

PERIFÉRICO: qualquer componente do computador que não é conectado à placa-
mãe.

PIXEL (picture element): menor ponto que um computador pode exibir. 800x600 
significa ter 800 pixels na  horizontal e 600 na vertical.

PLACA-MÃE: peça principal do computador, onde são conectadas todas as outras 
peças.

RESOLUÇÃO: quanto mais pixels couberem na tela, maior será a resolução de um 
computador e, portanto, melhor será a imagem na tela do MONITOR.

SISTEMA operacional: programa que permite acessar as funções básicas do compu-
tador e rodar outros programas. WINDOWS e Mac OS são sistemas operacionais.

SOFTWARE: qualquer programa que rode no computador, como jogos, editores 
de textos ou sistemas operacionais.
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