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JULLIANA CARDOSO -  Em-
presário e pré-candida-
to a Deputado Federal, 
Professor Alcídes (PL), 
relembrou em sua rede 
social a 16º edição do 
Movimento Científico e 
Cultural de Aparecida de 
Goiânia (MOCCA) que 
aconteceu em 2018 e 
teve suas seguintes edi-
ções pausadas, devido a 
pandemia de Covid-19.

“Nesta época 40 mil 
pessoas passaram pelo 
evento e arrecadamos 
com o apoio dos alunos, 
professores e colabora-
dores da Unifan ( Facul-
dade Alfredo Nasser), 
80 toneladas de alimen-
tos que foram doadas 
a diversas instituições 
filantrópicas”, explicou 
o parlamentar.

O MOCCA é o maior 
programa de extensão 
universitária do Centro- 

Oeste brasileiro e para o 
Professor Alcides Ribeiro 
Filho, um aliado de alto 
valor para o nível de qua-
lidade de ensino que a 
instituição oferece. 

“É um projeto de ex-
tensão institucional que 
surgiu da ideia de expor o 
conhecimento adquirido 
e produzido por meio da 
pesquisa à população de 
maneira geral. Esse é o 
objetivo desse projeto, 
incentivar o aprendizado 
dos alunos, desenvolver 
a solidariedade e valori-
zar nosso povo”, ressalta 
o diretor da Faculdade.

Alcides afirma que 
o evento retornará com 
força total

“Devido a pandemia 
o MOCCA teve que ser 
pausado, mas é um movi-
mento forte e tradicional, 
que voltará com força to-
tal”, enfatizou.

Professor Alcides (PL), afirma que o 
evento MOCCA voltará com força total 

Brenda Calaça Ferro, se 
prepara para concorrer 
ao Mini Miss Universo 2023

No Jornal da Gazeta, 
edição do almoço de quin-
ta-feira, 23 junho, o apre-
sentador Thiago Mendes 
recebeu nos estúdios da 
TV Gazeta,  Brenda Cala-
ça Ferro, de Paraúna, Mini 
Miss Brasil Oficial 2022 
juntamente com seus pais: 
Rodrigo Ferro e Stephanye 
Calaça, que a acompa-
nham em todos seus even-
tos, afinal a nossa mini 
miss tem 8 anos.

Brenda tem pouco mais 
de um ano e meio de carrei-
ra e foi descoberta em uma 
sessão de fotos. No ano pas-
sado venceu o título de Miss 
Goiânia Mirim 2021, depois 
venceu o concurso Miss Goi-
ás Mirim 2021, realizado em 
Goiânia e venceu recente-
mente, no dia 21 de maio, 
o concurso Mini Miss Bra-
sil Oficial 2022, realizado no 
Recife (PE). Agora Brenda se 
prepara para concorrer ao 
Mini Miss Universo 2023, na 
Colômbia, ainda sem data 
definida, devido a pandemia.

Brenda pretende conci-
liar a carreira de modelo com 
a medicina, ela sonha em ser 
médica. Parabéns Brenda, 
todo sucesso para você no 
miss Universo e na vida.

JOICE GABRIELA

PROJETO

Fotos: Rodrigo Estrela

“O objetivo desse projeto, incentivar o aprendizado dos alunos, desenvolver a solidariedade e valorizar nosso povo”

Divulgação

BRASIL

Senado quer ampliar 
programas sociais em troca 
da desoneração do ICMS

O líder o governo no 
Senado, Carlos Portinho 
(PL-RJ), disse nesta quin-
ta-feira (23) que a equipe 
econômica do governo 
avalia a possibilidade de 
não levar adiante a pro-
posta de compensação 
integral aos estados e 
municípios que zerarem 
as alíquotas de ICMS so-
bre o diesel.

Segundo ele, embo-
ra seja considerada pelo 
Ministério da Economia 
a melhor proposta, os 
cerca R$ 30 bilhões que 
inicialmente seriam uti-
lizados no ressarcimento 
dos estados deverão fi-
nanciar a ampliação de 
programas sociais como 
o Auxílio Brasil, de R$ 400 
para R$ 600, e para am-
pliar o valor do Auxílio-
-Gás, hoje de R$ 53, por 
causa da resistência por 
parte de governadores à 
medida. A ideia, ainda se-
gundo o líder, é criar um 
voucher no valor de R$1 
mil para compensar os 
caminhoneiros.

“Há um receio de que 
os governadores, pelos 
últimos gestos, não te-
nham a mesma sensibili-
dade com a população. E 
por isso, como é uma PEC 

autorizativa para aque-
les que zerarem o ICMS 
do diesel, é importante 
que ela seja eficaz. E, se 
há esse receio, existem 
outros mecanismos que 
estão sendo, por inicia-
tiva de diversos senado-
res, avaliados, e há uma 
convergência para que se 
chegue na ponta ao con-
sumidor”, explicou.

Ao ser perguntado se a 
concessão dos benefícios 
não poderiam resultar em 
problemas com a legis-
lação eleitoral, Portinho 
avaliou que não. Segundo 
ele, dois programas já exis-
tem e seriam apenas am-
pliados. Já o voucher teria 
respaldo no “momento de 
emergência internacional”.

O assunto foi discuti-
do em uma reunião vir-
tual, na manhã de hoje, 
entre o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), e líderes da 
base e da oposição. Pela 
proposta original, apre-
sentada por Portinho no 
início de junho, estava 
previsto um repasse da 
União aos estados e ao 
Distrito Federal no valor 
de até R$ 29,6 bilhões, e 
caso a perda de arreca-
dação ultrapassasse esse 
montante, não haveria 
compensação da diferen-
ça. A desoneração não 
seria obrigatória, e os es-
tados ficariam livres para 
aderir ou não.

KARINE MELO/ABR

PARAÚNA 

Jefferson Rudy/Agência Senado
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16ª Exposição Agropecuária de 
Acreúna,  prefeito Claudiomar 
Portugal convida a todos 

No Jornal da Gazeta, 
edição do almoço de 
quinta-feira, 23 junho, 
o apresentador Thia-
go Mendes conversou 
com o prefeito de Acre-
úna, Claudiomar Con-
tin Portugal.

O prefeito recebeu o 
Prêmio: Prefeito Ami-
go da Agricultura Fa-
miliar,  com o projeto 
“Semeando Incentivos 
Colhendo Resultados’’ 
e contou nos estúdios 
da Gazeta os passos que 
levaram Acreúna a rece-
ber essa premiação. Ele 
destaca que o principal 
foi implantar a EMA-
TER- Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária  no muni-
cípio, o credenciamento 
de todos o produtores 
de baixa renda, a ajuda 
do deputado Adriano 
do baldy que concedeu 
um trator com todos os 
equipamentos, uma as-
sociação comunitária 

que possui até panifica-
dora, fazendo distribui-
ção nas escolas e cmeis, 
governo estadual e fede-
ral fazendo o pagamen-
to para essas cooperati-
vas. Ele ainda disse que 
vão começar a criação 
de camarões em tanque 
em água doce.

Claudiomar diz des-
tacou o trabalho de 
Adriano do Baldy como 
deputado federal, Caio 
Salim e Caio Cesar como 
deputado estadual e fa-
lou: “não gosto de ciú-
mes, todos os deputa-
dos que ajudarem nosso 
município vão ter uma 
base e temos 16 mil vo-
tos. Reconheceu que o 
governo de Goiás tem 
ajudado o município de 
Acreúna e disse que ter 
um bom relacionamen-
to com todos os candi-
datos é o que ele tem 
procurado fazer.

Depois de 09 longos 
anos de espera, a 16ª Ex-
posição Agropecuária de 

Acreúna vai acontecer 
de 29 de junho a 03 de 
julho de 2022, o prefei-
to convida a todos para 
essa grande festa que vai 
contar com famosas du-
plas nacionais: Bruno e 
Marroni, Bruno e Gui-
lherme, George Henri-
que e Rodrigo, Bruno e 
Barretto. A entrada é gra-
tuita e você pode con-
tribuir levando 1kg de 
alimento não perecível.

A TV Gazeta é um 
espaço democrático e 
está de portas abertas 
para receber a todos  
que queiram dar sua en-
trevista. 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

JULHO 2022 

Festa Agropecuária de Acreúna vai acontecer de 29 de junho a 03 de julho de 2022

Por isso, o Procon 
Goiás faz um alerta aos 
consumidores sobre 
os principais cuidados, 
problemas e os direitos 
dos consumidores

PROCON-GO

Comsumidores são 
alertados sobre cuidados 
na contratação de 
cooperativas habitacionais

DA REDAÇÃO - Conquistar a 
casa própria é o sonho da 
maioria dos brasileiros. Um 
dos caminhos escolhidos 
para realizar esse sonho, 
considerado mais acessível, 
é através das cooperativas 
habitacionais. Mas esse so-
nho pode se tornar uma dor 
de cabeça se o consumidor 
não tiver todas as informa-
ções em mãos para entender 
o regime jurídico desse siste-
ma antes de fechar negócio 
ou se fizer uma má escolha.

Além disso, é preciso sa-
ber o histórico das empresas 
que atuam neste segmento 
para saber sobre os riscos e 
conseqüências. Por isso, o 
Procon Goiás faz um alerta 
aos consumidores sobre os 
principais cuidados, pro-
blemas e os direitos dos 
consumidores em caso de 
desistência e atraso na en-
trega dos imóveis.

De acordo com o su-
perintendente Levy Rafael 
Alves Cornélio, as cooperati-
vas oferecem condições me-
lhores porque o cooperado 
é o “dono” da cooperativa. 
“Como a empresa não visa 
lucro, as taxas são mais aces-
síveis na comparação com as 
taxas convencionais de mer-
cado. No entanto, caso acon-
teça algum problema estru-
tural no empreendimento, o 
cooperado também terá que 
arcar com o ônus em forma 
de rateio.”, alerta.

O regime jurídico da 
cooperativa consiste na 
responsabilização soli-
dária dos cooperados, ou 
seja, os clientes terão que 
fazer o rateio e desem-
bolso das quantias cor-
respondentes a eventuais 
reparos e despesas.

VEJA ALGUMAS 
ORIENTAÇÕES:

1 – Verifique a situação 
legal da cooperativa: confi-
ra se a empresa tem ata de 
constituição e estatuto regis-
trados na Junta Comercial, 
se possui inscrição na Orga-
nização dos Cooperados do 
Estado, se é ligada à Organi-
zação das Cooperativas do 
Brasil (OCB) e se há registro 
do CNPJ na Receita Federal;

2 – Saiba como a coo-
perativa é gerenciada: des-
cubra quem são os funda-
dores, administradores, os 
cooperados que compõem 
a diretoria da Cooperativa e 

os consultores que prestam 
serviços e afins;

3 – Verifique se a reputa-
ção da empresa: descubra 
se a cooperativa já realizou 
outros empreendimentos. 
Faça buscas na internet 
acerca da reputação da co-
operativa na qual você se 
interessou. Sites como o Re-
clame Aqui são ótimas fon-
tes de informação quanto a 
esse quesito;

4 – Esclareça suas dúvi-
das com um advogado ou 
órgão de defesa do consu-
midor : antes de fechar ne-
gócio, busque sanar todas as 
suas dúvidas com o Procon 
da sua cidade ou Procon 
Estadual, ou procure um 
advogado imobiliário que 
saberá analisar a situação.

Confira quais são os 
principais problemas e seus 
direitos como consumidor

1 – Cancelamento da 
compra: na grande maioria 
dos casos, as cooperativas 
habitacionais se aproveitam 
da frágil situação financei-
ra de seus cooperados e 
cobram multas altíssimas 
para que eles desistam da 
compra. Saiba que o Poder 
Judiciário considera abusiva 
qualquer cláusula que ultra-
passe os limites do Código 
de Defesa do Consumidor. 
Nessas situações, procurar 
um advogado especialista 
em contratos com coopera-
tivas é muito indicado.

2 – Atrasos ou não en-
trega dos imóveis: os atra-
sos na entrega dos imóveis 
são a maior causa de ações 
na justiça contra coope-
rativas, sendo geralmente 
consequência dos dois pro-
blemas anteriores. Quando 
isso ocorre, as cooperati-
vas aparecem com uma 
quantidade enorme de 
justificativas para acalmar 
os ânimos dos cooperados. 
No entanto, independente 
do motivo, não respeitar 
os prazos fere o direito do 
cooperado, justificando o 
ajuizamento de uma ação 
contra a cooperativa.

3 – Falta de transparên-

cia na prestação de con-
tas: quando há fraudes nas 
eleições da cooperativa, 
faltam explicações sobre 
o uso do dinheiro da co-
ta-parte, falta de informa-
ções sobre problemas com 
as obras ou omissões de 
termos e prazos, a dor de 
cabeça é garantida.

VOCÊ SABIA?
1 – O que é cota-parte?
É o valor com o qual 

cada cooperado contribui 
mensalmente a fim de 
contribuir com a realiza-
ção de todos os projetos 
da entidade, constituindo 
os fundos administrados 
pela cooperativa.

2 – O que é cota-terreno?
É um valor pago men-

salmente pelo cooperado 
para a aquisição de um 
lote ou fração ideal de ter-
reno onde será construída 
sua casa na cooperativa. 
Essa quantia é definida 
pelo próprio cooperado 
com base em sua capaci-
dade financeira.

3 – O que são as taxas de 
admissão e administração?

A taxa de admissão cor-
responde a um valor pago 
com o objetivo de custear os 
gastos com a admissão de 
cada novo cooperado.

4 – Tenho direito a reem-
bolso caso eu desista de ser 
um cooperado?

Sim, todos os coopera-
dos têm direito à devolução 
de um valor entre 80 e 100% 
da quantia total que foi 
paga. Ressalta-se da quantia 
TOTAL que foi paga.

Aqui é válido ressaltar 
que a maioria das coopera-
tivas tenta pagar um valor 
muito abaixo dos 80% do 
valor total pago pelo coope-
rado e ainda de forma par-
celada a perder de vista, o 
que gera grandes prejuízos 
ao comprador.

Segundo várias decisões 
do Poder Judiciário, essa de-
volução deve ser feita em 
parcela única e calculada 
sobre o valor total pago. 

COM INFORMAÇÕES 
DO PROCON-GO

Divulgação
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A Prefeitura de Goiânia realiza na Antiga Estação 

Ferroviária, na Praça do Trabalhador, nos dias 24, 25 e 26 de 
junho, o 19º Grande Arraial de Goiânia, que é tradição desde 
2002. Com barraquinhas de comidas típicas e apresentação 
de 16 grupos profissionais de quadrilha, nos três dias de 
festa, o espaço será aberto ao público a partir das 19h. A 
expectativa dos organizadores é de que mais de 10 mil pes-
soas prestigiem o evento, que é promovido pela Secretaria 
Municipal de Cultura (Secult Goiânia), em parceria com a 
Federação das Quadrilhas Juninas de Goiás (Fequaju).

2. Os grupos de profissionais de quadrilha que se apre-
sentarão nesta sexta-feira (24), são o Explosão do Cerrado, 
o Mandacaru, o Renascer e Balancê do Cerrado. No sábado 
(25), tem apresentação do Grupo Viva, Luar do Sertão, Fogo 
de Palha e Tradição e Ritmo. Já no domingo (26), são os gru-
pos, Bernar Dance, Nação Junina, Aconchego, Thradição, 
Filhos do Sertão, Arriba Saia, Flor do Cerrado e Arrasta Pé. 
Esta etapa faz parte do 14º Circuito Goiano de Quadrilhas 
Juninas, promovido pela Fequaju. O vencedor das duas eta-
pas estaduais representará Goiás, no concurso nacional, que 
será realizado em Minas Gerais nos dias 12, 13 e 14 de agosto.

Amazing Tenors - Sings Bocelli
O espetáculo “Amazing Tenors” será apresentado às 

19h30, desta sexta-feira, dia 24 de Junho, no Teatro da FacUni-
camps. No palco, três jovens tenores: Henrique Moretsohon, 
Murilo Trajano e Paulo Paolilo, acompanhados de uma belís-
sima orquestra ao vivo, homenagearão “Bocelli” (com clássi-
cos como: “Vivo Per Lei”, “Com Te Partirò”), além dos famosos 
boleros, tangos e temas de filmes italianos. Os ingressos para 
sessão única já estão disponíveis no site furandoafila.com.br. 
Mais informações em @amazingtenorsoficial

Vitrine

João Carlos Soares

CASA AURA - A 
engenheira civil Cristiane 
Moussa assina o espaço 
à Casa Aura, na Casa 
Cor Goiás 2022.  O 
ambiente, que tem 
90m², foi dividido em 
loft com sala, cozinha, 
quarto e banheiro, 
projetado para uma 
mulher que trabalha fora 
e faz de sua morada um 
grande porto seguro, 
afirma a profissional. A 
Casa Cor Goiás 2022 
segue até o dia 05 
de julho, no 
Flamboyant Shopping

OLHAM ELAS - A servidora pública, dos quadros da 
SEDHS (antiga Semas) Valdirene Ribeiro, mais as irmãs, 
empresária dona da Lavanderia Stone CLAYR, Simone 
Ribeiro, e a estilista da Rhero Jeans e Mac Jeans, Regina 
Marinho Melo, levaram a mãe, dona Almiria Raimunda 
Ribeiro (de óculos) para curtir dias de descanso, nas 
águas quentes do Privê das Thermas II, na cidade de 
Caldas Novas

Divulgação
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n VOCÊ SABIA? O 
consumo moderado 
de café é associado 
a um menor risco de 
obesidade, depressão e 
diabetes.
n EM GOIÂNIA - Nesta 
sexta-feira (24), o 
embaixador Suresh 
Reddy e o presidente 
da Câmara de 
Comércio Brasil-Índia, 
Roberto Paranhos, 
mais comitiva da Índia, 
vão ser recebidos pela 
diretoria da Associação 
Empresarial da Região 
da 44 (AER44).
n ENCONTRO 
- Com o tema 
‘Desafios no Ensino 
de Administração 
Pós-Pandemia: como 
transformar a sala de 
aula num ambiente 
dinâmico, interessante 
e inovador’, o 
Conselho Regional 
de Administração de 
Goiás (CRA-GO), realiza 
no sábado, 25, a 18º 
edição do Encontro 
de Professores e 
Coordenadores 
de Administração 
(Eprocad). Haverá a 
emissão de certificado.

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO
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COMEMORAÇÃO EM FAMÍLIA - O aniversário de Gabriela 
Spindola Vieira, aluna do 6º ano do Centro Educacional 
Omini (Colégio Omini) foi celebrado com a avó, tios, primos 
e amiguinhos, no Jeronimo Truck T-10, com tudo o que 
ela tinha direito. Na foto, Gabriela, o irmão Vitor, e a mãe, a 
psicóloga Michelle Spindola 

TOCANTINS
Escola Estadual com ensino médio 
em Buritirana e quebra será construída
Licitação da obra 
seguirá concorrência 
do tipo menor preço e 
está prevista para ser 
realizada no 
dia 25 de julho

DA REDAÇÃO - O Governo do 
Tocantins anunciou a cons-
trução de uma unidade esco-
lar no distrito de Buritirana, 
a cerca de 50 km de Palmas, 
na tarde desta quarta-feira, 
22, em solenidade que reu-
niu lideranças políticas das 
esferas estadual e municipal. 
Pleiteada em 2007 e com ter-
reno doado ao Estado desde 
2010, a população de Buriti-
rana aguardava o anúncio da 
construção dessa Escola há 
15 anos e, hoje, o Governo do 
Estado faz história ao assegu-
rar essa unidade educacional 
com ensino médio ao distrito.

“A população de Buriti-
rana e região, que envolve 
mais quatro assentamen-
tos, espera há décadas pela 
construção dessa escola e 
nós vamos entregá-la pron-
tinha com previsão de no 
máximo um ano, para que 
os nossos estudantes não 
precisem mais sair daqui 
para assistir aula em Taqua-
ruçu ou em Santa Tereza”, 
salientou o governador Wa-
nderlei Barbosa.

A escola seguirá forma-
to padrão do Estado, com 
seis salas de aula, bloco de 
refeitório, quadra poliespor-
tiva coberta, unidades de 
combate a incêndio e pâni-
co, além de auxiliar na ur-
banização de Buritirana. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
a licitação desta obra seguirá 
concorrência do tipo menor 
preço e está prevista para ser 
realizada no dia 25 de julho, 
com valor disponível esti-
mado em R$ 6.229.684,65.

A pasta adianta, ainda, 
que estão sendo concluídos 
todos os trâmites licitatórios 
legais para início da constru-
ção e o prazo para entrega da 
unidade escolar será de um 
ano. Os assentamentos da re-
gião que também serão aten-
didos com a construção des-
ta escola são: Veredão, Entre 
Rios, PA Sítio e PA Três Penas.

Atualmente, Buritirana 
conta apenas com uma uni-
dade de ensino municipal 
no distrito. A Escola Mu-
nicipal Luiz Nunes atende 
crianças do pré 1 ao 9° ano 
e quando os alunos passam 
para o ensino médio, a saída 
é descer a serra até Taquaru-
çu, ir para Santa Tereza ou 
Palmas. “As crianças preci-
sam acordar muito cedo e 
isso prejudica o rendimen-
to escolar delas. Essa escola 
trará benefícios, porque vai 
diminuir a distância para 
esses estudantes até sala de 
aula, consequentemente o 
transporte e o cansaço tam-
bém serão reduzidos, me-
lhorando seu aprendizado”, 
comentou o diretor da Es-
cola Municipal Luiz Nunes, 
Ademir Bandeira.

A luta por esta unidade 
escolar é antiga. A lideran-
ça política Gilberto Gomes, 
conhecido como Betinho 
de Buritirana, destacou que 
a comunidade busca essa 
construção há 20 anos. “Só 
o Estado poderia promover 
a obra desse colégio e trazer 
essa demanda. Com ela, a 
gente ganha tempo, o custo 
fica menor para a comuni-
dade e traz vários benefícios 
aos moradores de Buritira-
na”, destacou. Betinho rela-
tou ainda que grande par-
te da juventude do distrito 
trabalha com a agricultura 
e é desmotivante ter de se 
deslocar para outro local a 
fim de estudar. “E é perigo-

so descer e subir a serra de 
Taquaruçu todos os dias, 
às vezes até de madrugada. 
Eles vivem correndo risco de 
tragédias. Essa escola vai mi-
nar isso também”, projetou.

A certeza de que os alu-
nos estudarão perto de casa 
é uma satisfação que entu-
siasma a professora Marizan 
Barros, que também é mãe 
de uma estudante do 3° ano 
do ensino médio que acorda 
diariamente às 4 da manhã 
para assistir aula em Taqua-
ruçu. “Essa escola represen-
ta o sonho das mães que 
ficam aflitas todos os dias, 
quando seus filhos pegam 
o ônibus para descer a serra 
de Taquaruçu. O sonho de 
vê-los estudando aqui, de tê-
-los por perto”, comemorou.

O secretário de Estado 
da  Educação, Fábio Vaz, 
contou que esta obra esta-
va prevista no passado, mas 
que não avançava. “A Ges-
tão Estadual determinou 
que viéssemos fazer esse 
reconhecimento e entregar 
à população de Buritirana. 
Nós temos parceria inclusive 
com a Unitins e um prédio 
desse nível pode ofertar qua-
lificação profissional e tec-
nológico”, mencionou Fábio.

Estiveram presentes no 
evento de lançamento do 
edital o governador do Esta-
do do Tocantins, Wanderlei 
Barbosa; os deputados esta-
duais Léo Barbosa, Cleyton 
Cardoso e Vanda Monteiro; o 
prefeito de Santa Tereza, An-
tônio Campos; o vereador de 
Palmas, Marilon Barbosa, o 
secretário de Estado da Edu-
cação, Fábio Vaz; os coman-
dantes da Polícia Militar, co-
ronel Barbosa, e do Corpo de 
Bombeiros, coronel Farias; 
além de lideranças políticas 
e empresariais da região. 

COM INFORMAÇÕES DE KAIO 
COSTA/GOVERNO DO TOCANTINS

Divulgação
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Manuela Duarte, �lha de Gabriela 
Duarte é comparada com Marina Ruy Barbosa

Um registro de Gabrie-
la Duarte com a primogê-
nita durante viagem em 
Nova York, nos Estados 
Unidos, chamou a atenção 
dos seguidores da atriz. 
Em passeio pelos princi-
pais cantos da Big Apple, 
Manuela Duarte aparece 
em foto publicada pela 
mãe nas redes sociais.

“Hoje o dia foi longo. 
Teve exposição do Bas-
quiat, teve patinação 
com chuva no Rockfel-
ler Center… Teve Manu 
no teatro com a amiga e 
a mãe (eu) com as ami-
gas no happy hour…Ou 
seja. Até amanhã amigos 
meus. Game over. Can-

sei”, escreveu a filha de 
Regina Duarte na legenda 
do Instagram.

Nos comentários, fãs 
de Gabriela não poupa-
ram elogios para a jovem 
de 15 anos de idade. “Que 

lindas! Aproveitem mui-
to!”, escreveu um perfil. 
“Como ela cresceu”, co-
mentou outro internauta.

O detalhe é que uma 
possível semelhança 
com a Marina Ruy Bar-
bosa não passou des-
percebida. “A Manu está 
parecida com a Marina 
Ruy Barbosa”, publicou 
uma seguidora em um 
dos comentários.

Lembrando que a atriz 
cresceu em frente aos ho-
lofotes por ser atriz desde 
bem pequena. Seu pri-
meiro papel de destaque 
na televisão foi como a 
pequena Aninha em “Co-
meçar de Novo”, de 2004.

APARECIDA DE GOIÂNIA
Eficiência e economia são os benefícios da 
iluminação de LED que será implantada

A Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia, através 
de Parceria Público Priva-
da (PPP), vai trocar todo 
o sistema de iluminação 
pública do município, 
substituindo lâmpadas 
fluorescentes e incan-
descentes por luminárias 
LED. A tecnologia apre-
senta uma série de vanta-
gens para população be-
neficiada e também para 
o município.

Conforme previsto 
em edital, a proposta vai 
modernizar, otimizar e 
expandir a cobertura de 
iluminação pública em 
Aparecida de Goiânia. 
Com a implantação, a ci-
dade vai oferecer serviço 
eficiente e com menor 
custo, melhorando a lu-
minosidade com uso de 
equipamentos modernos 
que consomem menos 
energia elétrica e conse-
guem iluminar períme-
tros maiores.

A PPP prevê investi-
mento de R$ 684 milhões 
para exploração do servi-
ço durante 24 anos. Ainda 
de acordo com edital, o 
serviço deve ser execu-
tado com excelência e 
com emprego de equi-
pamentos de qualidade 
e resistentes. No caso das 
luminárias, por exemplo, 
a durabilidade estimada é 
de 50 mil horas, com fun-
cionamento de 12 horas 
por dia, o que representa 
cerca de 15 anos. A vida 
útil das lâmpadas de va-
por de sódio, que são uti-
lizadas na cidade, é quatro 
vezes menor.

“A parceria público 
privada é modelo de ges-
tão eficiente que estamos 
buscando implantar em 
Aparecida. Uma ilumina-
ção pública de qualidade 
ajuda na segurança pú-
blica, comentou o prefei-
to de Aparecida, Vilmar 
Mariano.

“A implantação deve 
ocorrer, conforme contra-
to, em um período de até 
quatro anos. A empresa 
vencedora será responsá-
vel pela iluminação pú-

blica e a administração será 
responsável pela fiscalização 
desse serviço. O valor do in-
vestimento será pago ao lon-
go do período de 24 anos”, 
aponta o secretário munici-
pal da Fazenda, André Luís 
Rosa.

Secretário de Desen-
volvimento Urbano, Aldivo 
Araújo, aponta que além de 
melhorar a iluminação, a 
tecnologia também irá ge-
rar economia para os cofres 
da Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia. “A iluminação é 
parte da gestão energética e 
podemos promovê-la com 
consumo sustentável. Outro 
ponto positivo é que a cidade 
vai ficar mais bonita”, aponta.

A PPP, que dispõe sobre o 
projeto de mudança de toda 
iluminação em Aparecida 
de Goiânia, também prevê 
criação de outros mecanis-
mos que devem colaborar 
com a iniciativa. Entre eles, 
aplicação de software para 
gestão de sistemas de ilumi-
nação pública, que realize 
o gerenciamento informati-
zado e georreferenciado de 
pontos , operação de sistema 
de tele atendimento 24 horas 
por dia, abertura de ocorrên-
cias através da internet por 
meio de dispositivos móveis 
e implantação e operação 
de sistema de telegestão que 
permita aferir em tempo real 
o correto funcionamento da 
iluminação, possibilitando 
comando de seu funciona-
mento, dimerização e detec-
ção de falhas em tempo real.

A implantação da ilumi-
nação de LED será iniciada 
logo após assinatura da or-
dem de serviço da PPP.

Principais benefícios da 
iluminação LED

n Eficiência: As luminárias 
LED são mais eficientes que 
as lâmpadas fluorescentes e 
usam apenas 15% da energia 
das lâmpadas incandescentes, 
garanto mais luz por watt.

n Durabilidade: LED são 
construídos para terem 
durabilidade estimada em até 
cem mil horas de uso. Quanto 

à durabilidade dos produtos, 
estima-se menor tempo de vida 
(iluminação pública, cinquenta 
mil horas; e aplicação geral, 25 
mil horas) em função do módulo 
eletrônico empregado.
n Economia: Produz mais luz 
(lúmens) por watt consumido, 
levando à economia de energia 
– de 50% a 80% – quando 
comparado a tecnologias 
tradicionais, resultando 
em redução de custo e de 
emissões de carbono. Nas 
lâmpadas incandescentes, mais 
de 90% da energia elétrica é 
desperdiçada em forma de calor 
(radiação infravermelha)
n Segurança: LED oferecem 
visibilidade superior nos 
ambientes, bem como reduzem 
a poluição visual. Diversos 
estudos apresentam uma 
correlação estatística entre a 
instalação de luminárias de 
LED e a redução de ações 
criminosas e acidentes.
n Meio ambiente: LED 
não emitem radiação UV 
e não contêm mercúrio, 
substância tóxica encontrada 
principalmente nas lâmpadas 
de descarga de alta pressão de 
vapor de mercúrio e, em menor 
quantidade, nas fluorescentes 
e fluorescentes compactas. A 
energia consumida é o fator 
de maior impacto ambiental 
durante o ciclo de vida das 
lâmpadas – período entre a 
fabricação, utilização ao fim 
de vida (descarte) . Ademais, a 
fase de produção das lâmpadas 
mencionadas (incandescentes, 
CFL e LED) é insignificante 
quando comparada à de 
fabricação, visto que utiliza 
cerca de 2% do total de 
energia demandada. Essa é a 
razão pela qual, mesmo não 
contendo materiais tóxicos, 
as lâmpadas incandescentes 
geram maior impacto ambiental 
em comparação com as CFL e 
as LED.
n Custos: redução da 
demanda de energia, proteção 
contra elevação de preços, 
menor custo de manutenção 
e de inspeção. Com isso, o 
custo total de propriedade 
total é reduzido.

COM INFORMAÇÕES DE 
RODRIGO AUGUSTO

Claudivino Antunes 

Tecnologia deve ser implantada em um período de até quatro anos na cidade

Certame terá 350 vagas para provimento imediato e mais 1.050 para o cadastro 
reserva, distribuídas entre os cargos de professor e tutor de educação superior

DISTRITO FEDERAL

DA REDAÇÃO - A Universidade 
do Distrito Federal Professor 
Jorge Amaury Maia Nunes 
(UnDF) dá mais um passo 
decisivo para consolidar o 
sistema de educação supe-
rior público no âmbito do 
Distrito Federal e Região In-
tegrada de Desenvolvimento 
do DF e Entorno (Ride).

Foi publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal 
(DODF) desta quarta-feira 
(22) o edital do primeiro con-
curso público para docente 
da universidade distrital, em 
atendimento ao que preco-
niza a legislação norteadora 
da política de educação su-
perior pública local. Acesse 
aqui o edital. A publicação do 
edital normativo é uma das 
mais expressivas entregas da 
recém-criada universidade, 
instituída em julho de 2021. 
A divulgação do certame 
ocorre menos de um ano 
após a criação da Carreira 
de Magistério Superior do 
Distrito Federal (Lei nº 6.969, 
de 8 de novembro de 2021) e 
sinaliza o compromisso do 
Governo do Distrito Federal 
(GDF) com a efetivação des-
sa política pública.

“A contratação dos pro-
fessores por meio de concur-
so público é o passo definiti-
vo para a instalação da nossa 
universidade. É a coroação 
do trabalho desenvolvido 
pelo professor Jorge Amaury 
e que foi abraçado pela rei-
tora Simone Benck, um ser-
viço para os moradores do 
DF, especialmente os mais 
carentes”, afirma o governa-
dor Ibaneis Rocha.

O concurso público 
será conduzido pelo Insti-
tuto Americano de Desen-
volvimento (Iades) e terá 
350 vagas para provimento 
imediato e mais 1.050 para 
o cadastro reserva, distribu-
ídas entre os cargos de pro-

fessor e tutor de educação 
superior. Todas as despesas 
com a execução dos serviços 
serão provenientes do valor 
da inscrição arrecadado pela 
contratada, não havendo ne-
nhum ônus para o GDF.

“A realização do primeiro 
concurso público docente 
da UnDF representa um dos 
mais importantes capítulos 
da educação pública do Dis-
trito Federal. Tenho a convic-
ção de que os tutores e pro-
fessores que vierem a atuar 
na instituição serão grandes 
agentes de um projeto de 
ensino superior arrojado e 
transformador, em que o en-
sino, a pesquisa e a extensão 
serão desdobrados de forma 
inclusiva e equitativa para 
toda a população do DF”, co-
menta Simone Benck, reitora 
pro tempore da UnDF.

INSCRIÇÕES
As inscrições para o con-

curso público serão feitas 
exclusivamente pela inter-
net, no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br, 
entre as 8h do dia 25 de julho 
e as 23h59 do dia 21 de agosto 
de 2022.

O concurso público de 
que trata o edital será com-
posto por duas etapas:

A primeira etapa terá 
duas fases:

a) prova objetiva, de ca-
ráter eliminatório e classifi-
catório;

b) prova discursiva, de 
caráter eliminatório e classi-
ficatório;

A segunda etapa será 
composta também por 
duas fases:

a) curso de formação pro-
fissional, de caráter classifi-
catório; e

b) avaliação de títulos, de ca-
ráter unicamente classificatório.

Segundo o edital nor-
mativo divulgado, a data 
provável de realização das 
provas objetivas e discur-
sivas é 25 de setembro de 
2022, e a previsão é de que o 
concurso público tenha seu 
resultado final divulgado 
em março de 2023.

REMUNERAÇÃO
A remuneração de pro-

fessores e tutores de educa-
ção superior é definida nos 
termos do anexo único da Lei 
nº 6.969. Os cargos se orga-
nizam em padrões e etapas, 
cujas remunerações básicas 
vão de R$ 2.860 (professo-
res e tutores com título de 
especialização, em regime 
de tempo parcial) a R$ 6.760 
(professores e tutores com 
título de doutorado, em regi-
me de tempo integral).

COM INFORMAÇÕES DA UNDF

Universidade distrital 
abre primeiro concurso para professor

Arquivo Agência Brasília

Na UnDF, estão previstos cursos nas áreas de ciências da saúde e 
humanas, gestão governamental de políticas públicas e de serviços, 
educação e magistério, entre outros
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Colinas do Sul- Goiás, por meio 
do Fundo Municipal de Saúde torna público, que estará realizando na 
sede da prefeitura, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por 
intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2022, cujo objeto consiste 
na AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO AMBU-
LANCIA (SUPORTE BASICO TIPO A) JÁ TRANSFORMADA PARA 
TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL-
-GO, CONFOME PROCESSO N° 202200010009800, conforme espe-
cificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, 
com abertura marcada para o dia 08 de julho, às 10h:00min. O início 
de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 27 
de junho de 2022, às 16h:00min. Maiores informações e entrega de 
editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa 
Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo 
telefone (62) 3486-1117. Colinas do Sul,27 de junho de 2022.

 Naiara Alves Ferreira - Pregoeiro(a) Municipal

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO  003/2022
CREDENCIAMENTO – PROFISSIONAIS DA SAUDE

O Fundo Municipal de Saude de Guapo-GO, com fundamento na 
Lei nº 8.666/93 e alteracoes posteriores, vem tornar publico que 
estara cadastrando profissionais na area da saude, para formacao 
de CADASTRO RESERVA e futuro credenciamento  nos termos 
do Edital e seus anexos (pessoa fisica ou juridica) entre os dias 
01/07/2022 ate 31/12/2022, no horario de expediente 8:00 as 12:00 
e das  14:00 as 17:00. Aos interessados o Edital e seus anexos 
encontram-se a disposicao na CPL da Prefeitura Municipal, sediada 
na Rua Padre Vicente,  n  356, Centro, Guapo ou atraves do site 
www.guapo.go.gov.br icone LICITACOES. Guapo-GO. 22/06/2022. 
LUCY AVILA DOS SANTOS – Pregoeira e Presidente da CPL.

MUNICIPIO DE GUAPO
EXTRATO DO EDITAL DE 

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2022
O Municipio de Guapo-GO, com fundamento na Lei nº 8.666/93 e alteracoes 
posteriores, vem tornar publico que estara cadastrando empresas especializa-
da na area de planos de saude, para credenciamento  nos termos do Edital 
e seus anexos, objetivando atender os servidores públicos municipais de to-
das as unidades administrativas deste município de Guapo-GO, entre os dias 
01/07/2022 ate 31/12/2022, no horario de expediente 8:00 as 12:00 e das  14:00 
as 17:00. Aos interessados o Edital e seus anexos encontram-se a disposicao 
na CPL da Prefeitura Municipal, sediada na Rua Padre Vicente,  n  356, Centro, 
Guapo ou atraves do site www.guapo.go.gov.br icone LICITACOES. Guapo-GO. 
22/06/2022. LUCY AVILA DOS SANTOS – Pregoeira e Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. A Secretaria da Segurança Pública torna público a 
realização de procedimento licitatório, em sessão pública, na modalidade 
Tomada de Preços 056/2022, cujo objeto é: Contratação de empresa 
especializada na realização de obras e serviços de engenharia para Reforma, 
Adequação e Ampliação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 
– DEAM de Águas Lindas de Goiás. As propostas e documentos serão 
recebidos presencialmente no Auditório da SSP/GO, situado na Av. 
Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, no dia 12/07/2022 às 09h 
(Horário de Brasília), conforme especificações e normas contidas no Edital e 
seus Anexos, disponíveis no site www.seguranca.go.gov.br. Iris Pereira da 
Silva Arruda – Presidente da CPL/SSP

ESTADO DE GOIÁS - SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

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
 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria da Segurança Pública torna público a realização de procedimento 
licitatório, em sessão pública, na modalidade Tomada de Preços 062/2022, cujo 
objeto é: Contratação de empresa especializada na realização de obras e 
serviços de engenharia para Reforma, Adequação da Delegacia de Carmo do 
Rio Verde - GO. As propostas e documentos serão recebidos presencialmente 
no Auditório da SSP/GO, situado na Av. Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário, 
Goiânia-GO, no dia 11/07/2022 às 09h (Horário de Brasília), conforme 
especificações e normas contidas no Edital e seus Anexos, disponíveis no site 
www.seguranca.go.gov.br.

Iris Pereira da Silva Arruda – Presidente da CPL/SSP

ESTADO DE GOIÁS - SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

PREGÃOELETRÔNICONº 038/2022–UASG989395
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS torna público
que realizará, pregão eletrônico, através do Portal de Compras do
Governo Federal – Compras Net, tipomenor preço por item, objetivando
a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de
transporte escolar rural dos alunos da rede municipal e estadual, no dia
07/07//2022 às 08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura
Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min,
pelos telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2022

 
Processo nº. 237/2022
Objeto:  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  GÁS  LIQUEFEITO  DE
PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA).
Proponentes  Vencedores:  ALDAIR  PEREIRA  DA  SILVA,  CNPJ  n°
33.155.497/0001-76.
Porcentagens adjudicadas e homologadas respectivamente: 1%.
Ata de Registro de Preço Pregão n° 008/2022.
Data da Ata: 20/06/2022
Multa Contratual: 30% 
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2022

 
Processo nº. 234/2022
Objeto:  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  ITENS  DE  HIGIENE  E
LIMPEZA.
Proponentes  Vencedores:  JOSE  CARLOS  RAMOS  DOS  REIS
52467244172,  CNPJ  n°  33.761.051/0001-95,  LEANDRO PEREIRA  DA
SILVA,  CNPJ  n°  20.657.148/0001-00,  LOJAS  REAL  EIRELI,  CNPJ  n°
33.664.265/0001-43  e  VIRTUE  COMERCIO  LTDA,  CNPJ  n°
42.600.732/0001-62.
Valores adjudicados e homologados respectivamente: R$ 1.841,65, R$
13.627,35, R$ 3.720,00 e R$ 1.620,00;
Ata de Registro de Preço Pregão n° 020/2022.
Data da Ata: 21/06/2022
Multa Contratual: 30% 
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores

SÔNIA DE AZEVEDO LIMA RABELO
Secretária Municipal de Ação e Desenvolvimento Social

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO
DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2022

 
Processo nº. 235/2022
Objeto:  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  ITENS  DE  COPA  E
COZINHA.
Proponentes  Vencedores:  JOSE  CARLOS  RAMOS  DOS  REIS
52467244172,  CNPJ  n°  33.761.051/0001-95,  LEANDRO PEREIRA  DA
SILVA,  CNPJ  n°  20.657.148/0001-00,  LOJAS  REAL  EIRELI,  CNPJ  n°
33.664.265/0001-43  e  ZOOM  COMERCIAL  SUDESTE  LTDA,  CNPJ  n°
45.822.500/0001-47.
Valores adjudicados e homologados respectivamente: R$ 1.841,65, R$
13.627,35, R$ 3.720,00 e R$ 250,00;
Ata de Registro de Preço Pregão n° 022/2022.
Data da Ata: 21/06/2022
Multa Contratual: 30% 
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores

SÔNIA DE AZEVEDO LIMA RABELO
Secretária Municipal de Ação e Desenvolvimento Social

GUSTAVO MOTOS SUCATA EIRELI, CNPJ/CPF n° 37.744.362/0001-05 torna público
que está anexando o Relatório de Gerenciamento de Resíduos – RGR Semestral
na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia referente ao processo
86878859 para a seguinte atividade: comercio a varejo de peças e acessórios
usados  para  motocicletas  e  motonetas,  localizado  na  Avenida  Presidente
Washington  Luiz,  Número  650,  Quadra  60,  Lote  03,  Jardim  Presidente,  CEP:
74.353 - 500, Goiânia – GO.

MONTANA COMERCIO DE PEÇAS LTDA , CNPJ/CPF n° 06.942.252/0001-16, torna
público que está requerendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de
Goiânia a renovação da Licença Ambiental de Operação N° 008/2019, processo N°
70087180 para a seguinte atividade:  DESMANCHE DE VEICULOS -  comércio  a
varejo  de  peças  e  acessórios  usados  para  veículos  automotores.  Empresa
localizada na Avenida das Bandeiras, Número 757 ,Quadra 35,  Lote (s) 16 e 17,
Jardim Ana Lúcia, CEP:74.315 – 030, Goiânia-GO.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO PÔR DO SOL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA 001/2022.

DATA DA ASSEMBLÉIA: 07 de AGOSTO de 2022.
HORÁRIO: ÀS 09h em primeira chamada e às 10h em segunda chamada, se 
necessário. 
LOCAL: Sede da Associação de Moradores do Condomínio Pôr do Sol.
PAUTA: ELEIÇÃO DE DIRETORIA DA AMCPS PARA O EXERCÍCIO 2022 – 2025.

Pelo presente Edital são convocados os Srs. Associados da AMCPS para a Assem-
bléia Geral ORDINÁRIA que se fará realizar no dia, horário e local mencionados.
Os Srs. Associados poderão se fazer representados por procuradores devidamente 
habilitados que atendam as formalidades legais.
Terão direito a voto, apenas os Associados quites com suas cotas condominiais.
Informamos que as decisões tomadas na Assembléia Geral pelos presentes servirão 
para todos os Associados.

Luziânia (GO), 24 de junho de 2022.

JEAN WESLEY AMORIM
Presidente

A  empresa  ECO  HOME  CARE  MEDICINA  LTDA ,  CNPJ:
10.416.032/0001-26,  torna  público  que  requereu  junto  a  Agência
Municipal  do  Meio  Ambiente  de  Goiânia  –  AMMA,  a  Licença
Ambiental  de  Operação  e  Licença  Ambiental  de  Instalação  para
atividades  referente  à  86.40-2-08  -  Serviços  de  diagnóstico  por
registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos. E atividades
secundarias  86.10-1-  01;  86.30-5-01.  Sito  na Al.  Das Rosas,  1949,
Quadra  R-7;  Lote  21;  Sala  1  e  2,  Setor  Oeste.  Goiânia-GO.  CEP:
74.125-010.

A empresa UNICA - UNIDADE CARDIOLOGICA DO HOSPITAL DE
ACIDENTADOS SANTA IZABEL LTDA, CNPJ: 09.343.881/0001-18,
torna  público  que  requereu  junto  a  Agência  Municipal  do  Meio
Ambiente de Goiânia – AMMA, a Licença Ambiental de Operação e
Licença  Ambiental  de  Instalação  para  atividades  referente  à
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e
outros  exames  análogos.  E  atividades  secundarias  86.30-5-01;
86.30-5-02;  86.30-5-99;  86.40-2-09.  Sito  na  Al.  das  Rosas,  1949,
Quadra  R-7;  Lote  21;  Sala  03,  Setor  Oeste.  Goiânia-GO.  CEP:
74.125-010.

I M P E R I A L P E T R O  C O M B U S T I V E I S  L T D A  C N P J :
26.093.661/0001-00 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO
A SEMMADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  IPORÁ  A
RENOVAÇÃO  DA  LICENÇA  DE  FUNCIONAMENTO  Nº
0108/2020 PARA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SITUADO
NA RUA BAHIA, Nº 331, BAIRRO MATO GROSSO, IPORÁ/GO.
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Zé Bob diz que ama e 
acredita em Donatela. Do-
natela coloca Zé Bob para 
fora de sua casa por que 
o viu com Flora. Lara se 
recusa a andar com se-
guranças como deseja 
Gonçalo. Gonçalo contrata 
Halley como segurança da 
neta, sem que ela perceba. 
Gonçalo recomenda que 

Halley se matricule na mes-
ma faculdade de Lara e se 
torne amigo dela. Flora pede 
que Silveirinha descubra os 
extratos bancários de Do-
natela. Halley se aproxima 
de Lara no clube. Shiva vai 
morar com Elias e deixa um 
bilhete para Augusto. Au-
gusto vai à casa de Elias.

A Favorita

Além da ilusão

Cara e Coragem

resumo de novelas

Davi acusa Joaquim de ter 
um caso com Sueli e Isadora 
fica confusa. Eugênio expul-
sa Úrsula de casa. Matias 
tenta destruir o sapatinho 
da filha de Heloísa e Leôni-
das a ajuda. Matias ameaça 
Leônidas. Úrsula sugere que 
Joaquim tenha uma amante 
única. Margô aconselha Úr-
sula. Bento consegue ficar 
de pé e Silvana se emocio-

na. Letícia aceita namorar 
Lorenzo. Iolanda não se ab-
ala com a vingança armada 
por Isadora. Úrsula afirma a 
Eugênio que está grávida. 
Leônidas revela a Fátima que 
Heloísa é a mãe biológica de 
Olívia. Joaquim beija Iolanda.
Joaquim propõe que ele 
e Iolanda sejam amantes 
e aliados. 

Regina disfarça para 
Samuel. Moa pensa em 
não aceitar o trabalho com 
Andréa por causa de Pat. 
Moa chega ao cemitério 
com Ítalo, que encontra 
uma chave no túmulo do 
pai de Clarice. Leonardo 
tenta persuadir Martha 
para ficar com a presidên-
cia da SG. Lou fica tensa 

quando Nadir pede para 
conhecer Olívia. Moa tem 
um ataque de pânico den-
tro do cemitério. Duarte 
ainda não sabe se aceit-
ará a proposta de Danilo. 
Moa reclama com Andréa 
por ter tirado Pat da cam-
panha. Leonardo fica sa-
bendo que Pat e Moa são 
os sócios de Rico. 

Carinha de Anjo
Cecília mostra para a 

Madre Superiora e o Padre 
Gabriel as fotos que rece-
beu. A religiosa diz que ela 
não pode agir de forma im-
pulsiva. O padre estranha 
as imagens, pois Gustavo 
nunca desrespeitou nenhu-
ma mulher. Adolfo decide 
ir passear no parque e diz 

para Silvestre lhe acompan-
har. Cecília vai conversar 
com Gustavo, mas não 
deixa ele encostar nela. A 
mulher joga as fotos que 
recebeu no chão. Gustavo 
diz que as fotos são uma 
armação e explica o que 
aconteceu. Cecília não abre 
espaço para conversar.

Pantanal

Anne

Tadeu elogia as cabeças 
de gado de Tenório, sem 
saber que o pai de Guta rou-
bou os animais da fazenda 
de José Leôncio. Mariana 
não aceita o convite de Irma 
para ir ao Pantanal. Nayara 
e Gustavo voltam para casa. 
Guta diz aos pais que não vai 
se casar com Tadeu. Tadeu 
discute com José Leôncio e 
exige do pai o dinheiro pelo 
seu trabalho como peão. 
Trindade garante a Tibério 

que Irma não gosta mais de 
José Lucas. Irma e Gustavo 
conversam sobre a situação 
de Mariana. Juma recusa a 
visita de José Lucas a sua 
tapera. Zefa afirma a Tadeu 
que Guta não o ama e que 
o interesse de Tenório é pe-
los bois de José Leôncio. 
Tenório diz a Maria Bruaca 
que o casamento de Guta 
não dará certo. Mariana in-
siste em dizer que não vai 
para o Pantanal.

Jove pede a Juma para 
morar na casa de 

O policial militar chegou na 
sorveteria e pediu um sorvete, 

a moça colocou o sorvete na 
casquinha e perguntou:

- Seu policial, o senhor quer cobertura?
E o policial:
- Positivo, segure esse oitão e se esconda 
atrás daquele muro!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

GASTRONOMIA

INGREDIENTES
2 cenouras 
descascadas e raladas
1 cebola 
pequena picada
1 ovo batido
1/2 xícara (chá) 
de farinha de arroz
1 colher (chá) 
de gengibre em pó
1 colher (cobremesa) 
de curry

1 colher (chá) 
de semente de chia
1 colher(chá) 
de salsinha picada
1/2 colher (sopa) 
de azeite
sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO
Numa tigela, bata o 
ovo e acrescente as 
cenouras raladas, a 

cebola, o gengibre, o 
curry, a chia, a salsinha, 
o azeite, o sal e a 
pimenta e misture bem
Acrescente a farinha 
de arroz e misture bem 
para dar consistência
Se precisar, acrescente 
mais farinha
Forre uma forma 
com papel alumínio e 
disponha os bolinhos, 

moldados com o auxílio 
de duas colheres 
para ficarem uniformes
Leve ao forno por, 
cerca de, 35 minutos
Se for forninho 
elétrico, use a 
graduação grelhar
Se for forno 
convencional, regule
 o fogo de médio 
para alto

Bolinho de cenoura com curry e chia sem glúten



Sexta-feira, 24 de junho de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 8 Entretenimento/Dirversão

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Se você olhar 
pra trás, deixa de 
olhar pra frente.

Passado o caos do 
dia de ontem, o céu 
o ajuda a negociar 
e a conversar com 

uma pessoa reservadamen-
te. É preciso ter flexibilidade 
para interagir com as mudan-
ças. As responsabilidades 
são altas, mas você está em 
condições de resolvê-las.

O céu lhe traz 
soluções signi-
ficativas. É um 
dia para expres-

sar o que pensa com pes-
soas pertinentes às mu-
danças pelas quais você 
vem passando. A sua de-
senvoltura vai ajudá-lo a 
criar novas oportunidades.

O céu aponta uma 
conversa reservada 
com uma pessoa 

que atua diretamente em suas 
decisões profissionais ou em 
suas metas. O céu pede de você 
uma nova desenvoltura e mais 
flexibilidade. O momento está óti-
mo para fazer negociações pro-
fissionais e expor informações.

É um dia de 
mudanças e de 
consciência da 

sua atuação com um grupo de 
pessoas. O céu pede flexibi-
lidade e consciência das res-
ponsabilidades que devem ser 
assumidas. É preciso ter um 
campo de visão amplo para 
averiguar as suas escolhas. 

Hoje a mente ten-
de a estar mais 
clara, proporcio-

nando-lhe novas posturas e 
bons negócios. O dia pede 
que você explore as suas 
ideias com as pessoas cer-
tas e crie uma nova ambiên-
cia. É momento de colocar 
as suas ideias em prática.

Os estudos e 
uma nova forma 
de pensar vêm 

movendo novas parcerias e 
contatos mais interessantes 
para o seu desenvolvimento. 
O céu pede de você flexi-
bilidade para interagir com 
novas ideias. Uma pessoa 
agrega ideias positivas.

A rotina passa 
por mudanças 
positivas. O 

seu foco é mudar e deixar ir 
embora tudo aquilo que não 
deve mais ser mantido. Esteja 
aberto a negociações promis-
soras e à inserção de novas 
atividades se quiser ter uma 
rotina mais produtiva.

Passado o caos de 
ontem, hoje é um 
bom dia para co-

locar a conversa em dia com 
uma pessoa especial. Com 
flexibilidade, você e a pes-
soa tocada encontrarão uma 
ponte interessante para o de-
senvolvimento de ambos. O 
céu colabora com a relação.

É um bom dia 
para colocar em 
movimento as 

suas ideias e para resolver 
pendências com o imóvel. 
As responsabilidades são 
altas, mas é o momen-
to certo para organizar as 
pendências se quiser ser 
mais produtivo.

O dia está ótimo 
para movimentar 
os assuntos do 

seu interesse e para olhar mais 
atentamente para as suas ne-
cessidades. A troca com pes-
soas próximas é positivo e o 
céu traz boas notícias. Priorize 
as suas necessidades e o seu 
autodesenvolvimento.

O céu colabora 
com investimen-
tos para a casa 
e para a família. 

É um excelente dia para 
promover negociações e 
trâmites comerciais para o 
imóvel. Uma notícia pode 
circular na família e deixar os 
seus planos em destaque.

O dia vem com 
boas notícias e ati-
va a troca com pes-

soas próximas. Existe a ne-
cessidade de conversar com 
algumas pessoas e você está 
em destaque. A Lua Nova 
toca os investimentos e a for-
ma como você administra os 
seus recursos materiais.

Peanuts

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 6

XAHB
RETAGUARDA

MINOTAUROT
ECOEHALTA

AFRESCOSRL
CROSTABBAH

DBRORAIMA
BOIAISAD
CAATINGAEC

MALFAIATE
SOBHTDSR
PROFANOVER

ILDERMEO
AMENOINDICO

ROVIAAIR
PROMISSORIA

Local de
criação de
cavalos de

corrida

"(?) Fantas-
ma", filme
com Daniel
Day-Lewis

Você, na
linguagem
do matuto

Decoram 
o teto da
Capela
Sistina

Indica
repetição,
na letra de

música

Marca no
corpo de

Cristo
(Rel.)

Interjeição
clássica

do gaúcho

Triste, em
inglês

Profissão
do pai de
Aladim
(Lit.) 

Compo-
sição de

Ravel

(?)-o-Peso,
mercado
de Belém
do Pará

Que des-
respeita 
as coisas
sagradas

Paulo (?):
iniciou a 

Contrarre-
forma

Oceano que
banha a

costa leste
da África

Adobe (?),
platafor-
ma para
websites

Preconceito carac-
terizado pela aversão

aos estrangeiros
Certificar por escrito

O guardião
do Labirin-

to (Mit.) 

Posição 
oposta à de
vanguarda

(fig.)

Um dos participantes
do 

"Manhattan
Connection" Lista

Episódio da Guerra do
Paraguai em que foi
morto o ditador Sola-

no López

Casca de
queijo

Comida
(pop.)

Licença de
internação
Impostas

por lei

Porta de entrada de
imigrantes vene-

zuelanos no Brasil
Que ficou isolado

Verbo de
ligação
Registro

de reunião

Vegetação
do sertão
Durante o
reinado de

Entidade que compõe
o Banco Mundial

Coordena as eleições
no Brasil (sigla)

Senhor
(abrev.)
Fechar;
tapar

Tudo, na
internet
A hora

decisiva

A 2ª cama-
da da pele
Nome, em

francês

Indignos;
abjetos
Estrada;
caminho

Garantia do paga-
mento de uma dívida

Aprazível pelo clima

3/air — nom — sad. 5/trama. 9/xenofobia. 18/batalha de cerro corá.

QUADRINHOS


