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JOICE GABRIELA -  No Jornal 
da Gazeta, edição do almo-
ço de sexta-feira, 24 junho, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
Manoel Buco, Doutor das 
Celebridades, especialista 
em Harmonização Facial.

O doutor explica que 
harmonização facial é 
uma análise facial do pa-
ciente, através dela você 
estipula um plano de 
tratamento a ser feito de 
acordo com as demandas 
de cada caso, melhorando 
a beleza da face.

Existem vários procedi-
mentos, cirúrgicos ou não 
cirúrgicos, como: peeling 
químico, peeling mecâ-
nico, microagulhamento, 
bichectomia, lipo de pa-
pada, preenchimento la-
bial,  entre muitos outros. 
A harmonização facial 
veio para ajudar em casos 
mais simples como uma 

insatisfação com os lábios 
pequenos, rugas, até casos 
mais complexos como si-
metria facial, pacientes em 
pós operatórios, acidentes, 
retirar marcas e sequelas 
de doenças.

Os homens têm pro-
curado cada dia mais pela 
harmonização e pedem 
principalmente a projeção 
da mandíbula, para melhor 
definição, demonstrando 
poder. Já as mulheres con-
tinuam querendo exaltar a 
sensualidade e o procedi-
mento mais procurado é o 
preenchimento de lábios.

Para cada caso, Ma-
nuel Buco diz que é preci-
so avaliar  detalhes como: 
Linhas de expressão, ida-
de do paciente, qualida-
de da pele, para não ter 
exageros e alerta que é 
preciso procurar um bom 
profissional para avaliar o 
melhor tratamento.

Manoel Buco, Doutor das Celebridades, 
especialista em Harmonização Facial

Suprema Corte dos EUA 
reverte decisão histórica 
relativa ao aborto

A Suprema Corte dos 
Estados Unidos deu um 
passo dramático, nesta úl-
tima  sexta-feira (24), ao 
reverter uma decisão de 
1973 que reconheceu o 
direito constitucional de 
uma mulher a um abor-
to e o legalizou em todo o 
país, em uma importante 
vitória para os republica-
nos e conservadores reli-
giosos que querem limitar 
ou proibir o procedimento.

O tribunal, em decisão 
tomada por 6 votos a 3, 
impulsionada pela maio-
ria conservadora na corte, 
manteve uma lei do Mis-
sissippi apoiada pelos re-
publicanos que proíbe o 
aborto após 15 semanas.

Os juízes sustentaram 
que a decisão Roe v. Wade, 
dada pela corte em 1973 e 
que permitia abortos rea-
lizados antes que um feto 
fosse viável fora do útero 
- entre 24 e 28 semanas 
de gravidez -, foi errone-
amente tomada porque a 
Constituição dos EUA não 
faz menção específica ao 
direito ao aborto.

Uma versão preliminar 
da decisão agora anuncia-

da indicando que o tribu-
nal provavelmente rever-
teria Roe v. Wade foi vazada 
em maio. A lei do Mississi-
ppi havia sido barrada por 
tribunais inferiores como 
uma violação do prece-
dente da Suprema Corte 
sobre o direito ao aborto.

ENTENDA
A Jackson Women’s 

Health Organization con-
testou a lei de 2018 e teve 
o apoio do governo do 
presidente democrata Joe 
Biden na Suprema Cor-
te. A lei permite abortos 
quando há uma “emer-
gência médica” ou uma 
“anomalia fetal grave”, 
mas não tem exceção para 
gestações resultantes de 
estupro ou incesto.

Um juiz federal em 
2018 derrubou a lei, ci-
tando o precedente Roe 
v. Wade. O 5º Tribunal de 
Apelações dos EUA, com 
sede em Nova Orleans, 
chegou à mesma con-
clusão em 2019.

O julgamento de Roe 
v. Wade reconheceu que o 
direito à privacidade pes-
soal sob a Constituição dos 

EUA protege a capacidade 
da mulher de interrom-
per a gravidez. A Suprema 
Corte, em uma decisão de 
1992 chamada Planned 
Parenthood of Southeas-
tern Pennsylvania v. Casey, 
reafirmou os direitos ao 
aborto e proibiu as leis que 
impõem um “ônus inde-
vido” ao acesso ao aborto.

VAZAMENTO
O presidente da Supre-

ma Corte, John Roberts, 
criticou o vazamento de 2 
de maio do parecer preli-
minar do juiz Samuel Alito 
sobre o caso e anunciou 
uma investigação para 
identificar o culpado. Vaza-
mentos da Suprema Corte 
são extremamente raros, 
especialmente no que diz 
respeito às deliberações 
internas antes de uma de-
cisão ser emitida.

Após o vazamento, Biden 
condenou a derrubada de 
Roe v. Wade como um passo 
“radical” e instou o Congres-
so a aprovar uma legisla-
ção que proteja o acesso ao 
aborto nacionalmente.

LAWRENCE HURLEY  
WASHINGTON/ABR

DOUTOR DAS CELEBRIDADES
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O doutor explica que harmonização facial é uma análise facial do paciente, através dela você estipula um plano de tratamento a ser feito de acordo 
com as demandas de cada caso, melhorando a beleza da face

SAÚDE

Anvisa determina 
recolhimento de remédios 
à base de losartana

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) determi-
nou, a interdição e o 
recolhimento de lo-
tes de medicamentos 
contendo o princípio 
ativo losartana, que é 
um anti-hipertensivo e 
um dos remédios para 
insuficiência cardíaca 
mais utilizado no Bra-
sil. Segundo a agência, 
a decisão foi tomada 
em razão da presença 
da impureza “azido” 
em concentração aci-
ma do limite de segu-
rança aceitável.

O prazo máximo re-
gulamentar para con-
clusão do recolhimen-
to dos produtos das 
farmácias é de até 120 
dias, contados a par-
tir de hoje, data da pu-
blicação da resolução, 
para a qual a Anvisa 
avaliou o impacto no 
mercado brasileiro e a 
necessidade de continui-
dade dos tratamentos.

A Anvisa orienta que 
pessoas que utilizam 
o remédio não devem 
interromper o seu tra-

tamento. Acrescentou 
que a hipertensão e in-
suficiência cardíaca exi-
gem acompanhamento 
constante e qualquer al-
teração no tratamento 
deve ser feita somente 
pelo médico que acom-
panha o paciente. Dei-
xar de tomar o remédio 
pode trazer riscos para 
a saúde.“ 

A medida preventi-
va foi adotada após a 
evolução do conheci-
mento sobre as impu-
rezas e ela serve para 
adequar os produtos 
usados no Brasil aos 
limites técnicos pre-
vistos para a presença 
deste contaminante, 
explicou a Anvisa.

LOTES AFETADOS 
EM USO

Nos casos de pesso-
as que estejam usando 
lotes afetados do medi-
camento, a orientação 
da Anvisa é continuar 
o tratamento e con-
versar com o médico 
em caso de dúvida ou 
necessidade de orien-
tação. Os pacientes po-

dem, ainda, entrar em 
contato com o Servi-
ço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) do 
laboratório para se in-
formar sobre a troca do 
remédio por um lote 
que não tenha sido afe-
tado pelo recolhimento 
ou interdição. Os meios 
para contato com as 
empresas estão dispo-
níveis na embalagem e 
bula dos produtos.

Por meio de nota, a 
Anvisa esclareceu que, 
desde a descoberta da 
possibilidade de pre-
sença do “azido” na lo-
sartana, em setembro 
de 2021, vem adotando 
medidas para garantir 
que os medicamentos 
disponíveis para a po-
pulação brasileira este-
jam dentro dos padrões 
de qualidade.

A Anvisa notificou 
os detentores de regis-
tro desses remédios para 
apresentarem os resul-
tados da avaliação sobre 
a existência dessa impu-
reza em seus produtos.

KARINE MELO /
AGÊNCIA BRASIL

INTERNACIONAL
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No dia 16 de Julho, no clube Jaó, em Goiânia, Perillo deve  definir sua pré-candidatura ao Senado ou ao Governo em um encontro de lideranças

ELEIÇÕES 2022

Em entrevista exclusiva à Tv Gazeta o ex-governador de 
Goiás, Marconi Perillo, ressalta crescimento nas pesquisas 

JULLIANA CARDOSO - A TV 
Gazeta recebeu o ex-go-
vernador de Goiás e pre-
sidente do diretório esta-
dual do PSDB, Marconi 
Perillo, que foi Governa-
dor de Goiás por quatro 
mandatos, além de ter 
sido Senador, Deputado 
Estadual e Federal. 

No atual cenário políti-
co, Perillo encontra-se divi-
dido em relação a sua pré-
-candidatura, que dá fortes 

sinais de que será ao Gover-
no, através do movimento 
chamado “Desperta Goiás”. 

“Passei muitos anos 
da minha vida com a mi-
nha imagem muito ex-
posta, foram 20 anos sem 
pausa, como Governa-
dor e Senador, exercendo 
funções majoritárias. O 
tempo que estive afasta-
do foi importante para 
descansar, refletir e tra-
balhar em outras áreas. 

Em setembro, começa-
mos a fazer encontros 
de lideranças em cada 
região do Estado e con-
tinuamos fazendo isso, 
e é natural que às pes-
soas me cobrarem um 
posicionamento político 
nesse momento, e nes-
se ano no “Movimento 
Desperta Goiás”, muitas 
pessoas começaram a le-
vantar meu nome como 
pré -candidato ao Gover-

no de Goiás”, enfatizou.
Desde o ano passado a 

Tv Gazeta realizou a primei-
ra pesquisa com o instituto 
VOGA, colocando Marco-
ni como pré-candidato ao 
Governo. De lá pra cá, a Tv 
Gazeta vem consultando a 
população e às pesquisas 
mostraram que o tucano vem 
crescendo nas pesquisas. 

Questionado sobre o 
que se deve essa crescente, 
Marconi foi enfático.“ São 

vários fatores: o Kajuru e o 
Caiado criaram uma nar-
rativa completamente fal-
sa ao meu respeito nesses 
últimos três anos e meio. 
Mas, sou temente a Deus e 
sempre soube que a verda-
de apareceria e prevaleceria 
e é o que está acontecendo. 
Aos poucos as pessoas vão 
lembrando dos benefícios, 
desafios que enfrentamos 
e vencemos, programas so-
ciais que mataram a fome 

de muitas pessoas, ajuda-
ram muitos estudantes, 
dos empregos e oportuni-
dades gerados. Acho que 
as pessoas começaram a 
comparar a minha humil-
dade com a arrogância de 
quem está no poder”,  disse 
Marconi Perillo.

No dia 16 de Julho no 
Clube Jaó em Goiânia, 
Perillo deve definir sua 
pré-candidatura em um 
encontro com lideranças.

Divulgação
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O BBQ Mix, maior churrasco do mundo, traz para 

Goiânia os melhores cortes do tradicional churrasco acom-
panhado de muita música e originalidade, proporcionando 
uma experiência gastronômica única para os goianiense, 
no domingo, dia 03 de julho. O BBQ Mix recebeu em 2020, o 
título de “Melhor Churrasco do Mundo” pelo Guinness World 
Reccords e tem o recorde batido pela maior quantidade de 
porções de churrasco de carne bovina servidas em 8h. Na 
segunda edição do evento a estimativa de público é de 40 mil 
pessoas, segundo a organização.

2. O BBQ Mix será realizado no estacionamento do Está-
dio Serra Dourada e uma programação com grandes chefs da 
culinária e shows com a dupla, Bruno & Marrone, Barões da 
Pisadinha, Edson & Hudson e Gian & Giovani com o projeto 
Boate Azul, George Henrique e Rodrigo, o rei do eletrofunk 
Wam Baster, Sevenn, Kamisa 10, Os Parazim e Neto e Jr. 
Ingressos pelo site nutix.com.br, com opções para o BBQ MA-
TURATA (Open Bar e Open Food), BBQ FRONT (sem Open 
Bar, com churrasco e bebidas à venda) e LOUNGE (para 15 
pessoas, com Open Bar e Open Food).

Como educar o filho para ter sucesso amanhã
Didático e atento ao comportamento familiar atual, Ros-

sandro Klinjey é o convidado do Colégio Simbios, para um 
momento de reflexão sobre a educação e futuro dos filhos, 
hoje, no Centro de Convenções da PUC Goiânia. Com orien-
tações relevantes para o momento, seus vídeos já alcançaram 
milhões de visualizações nas redes sociais, além de ser autor 
de best-sellers que o colocam numa posição de referência. A 
proposta educacional da escola, também tem o objetivo de 
oferecer recursos para um melhor planejamento e projeto 
de vida dos alunos.

Vitrine

Arquivo

JUSTA HOMENAGEM 
- A biomédica 
Tânia Agostinho, foi 
homenageada pelo 
Conselho Federal de 
Biomedicina, como 
a Biomédica do ano. 
Ela se destaca pelo 
seu profissionalismo 
e dedicação em anos 
de trabalho e amor ao 
que faz. Tânia é mestre 
em Nutrição e Saúde, 
especialista em Saúde 
Pública, auditora da 
SMS Goiânia, auditora 
para o Alimento 
Confiável do Siaeg e 
Master Coaching

PRAZERES GASTRÔNOMICOS - A advogada goiana, 
Mari Silveira (ao centro) que há muitos anos, divide Goiânia 
com a cidade de Porto, em Portugal, vem se destacando 
em solo lusitano, em empreendedorismo no mercado 
de salgadinhos. A empresária encontrou-se com o 
renomado chef de cozinha portuguesa, Carlos Capote, 
na comemoração do aniversário da amiga Lara, no dia 11 
de junho, em Recarei, distrito de Porto, que rendeu largos 
elogios do chef sobre os salgadinhos produzidos pela 
empresa de Mari. O chef provou e aprovou

Divulgação
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n VOCÊ SABIA? Aveia 
com leite retira as 
impurezas e hidrata a 
pele.
n EXPEDIÇÃO - De 07 
a 09 de julho, o Clube 
do Veículo Antigo de 
Goiás, pilota a segunda 
edição da expedição 
Caminho de Cora 
Coralina Ecoturismo 
nas Rodas do Tempo.
n FESTA JUNINA - 
Logo mais, a partir 
das 17h, o restaurante 
Belíssimo Botequim 
realiza o seu ‘Arraiá do 
Belíssimo Botequim’. 
A festa contará com 
comidas e danças 
típicas e muita música 
boa. Neste ano os 
‘caipiras’ embaixadores 
são os influenciadores 
goianos Thays Jubé 
e Murillo Rabelo, e as 
atrações, Victor & Neto 
e DJ Jarson. É sugerido 
trajes a caráter. Os 
ingressos estão à 
venda, pelo WhatsApp: 
(62) 99254-6342 ou 
telefone: (62) 
3645-6831.
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SHOW DE ELEGÂNCIA - A empresária Renata Oliveira 
participou da comemoração de gala de “Meio-médico” 
de sua filha Murielle Oliveira, em renomado restaurante de 
Goiânia. Mãe e filha desfilaram pura elegância, revelando 
os segredos do luxo e sofisticação do mais comentado 
evento dos últimos tempos, na capital

Warley Oliveira

TOCANTINS

EDUCAÇÃO

Servidores começam fim de semana 
com salários pagos na sexta-feira

Unitins apresenta projeto de 
construção do novo câmpus Dianópolis

Foram pagos pelo Executivo Estadual, no final da tarde desta sexta-feira, 
R$ 251.674.030,01 referentes à folha de pagamento do mês de junho

DA REDAÇÃO - Mais de R$ 251 
milhões foram injetados na 
economia do Estado, pelo 
Governo do Tocantins, no 
final da tarde de ontem, 
com o pagamento dos ser-
vidores públicos, ativos e 
pensionistas. Ao todo, R$ 
251.674.030,01 serão pagos 
pelo Executivo Estadual, re-

ferentes à folha de pagamen-
to do mês de junho. 

O pagamento antecipado 
dos salários dos servidores 
estaduais é uma das priori-
dades da atual gestão, que 
trabalha para manter a adim-
plência com funcionalismo 
público, sem comprometer 
a receita corrente líquida 

com despesa de pessoal, 
respeitando o limite pruden-
cial recomendado pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
Investimentos estes que 
aquecem o comércio local e 
contribuem com o desenvol-
vimento do Estado.

COM INFORMAÇÕES DO 
GOVERNO DO TOCANTINS

A Universidade Estadual 
do Tocantins (Unitins) apre-
senta na próxima quarta-fei-
ra,  29 de junho, o projeto de 
construção do seu novo câm-
pus em Dianópolis, região 
sudeste do Estado. O evento 
ocorrerá às 10 horas, na Praça 
Aurélio Antônio Araújo, cen-
tro do município.

A estrutura própria possi-
bilitará a ampliação de atendi-
mento da universidade, com  
a expectativa de que passe de 
850 alunos matriculados por 
ano para 1,5 mil acadêmicos/
ano no câmpus Dianópolis.

O prédio será erguido em 
um terreno de 15 mil me-
tros quadrados doado pela 
prefeitura, com anuência da 
Câmara de Vereadores. “É 
um marco para a Unitins em 
Dianópolis essa construção 
da sede própria. É um desejo 
da comunidade acadêmi-
ca, que há muitos anos usa 
estrutura compartilhada, e 
tem a parte administrativa 
separada da sala de aula. 
Então, agora, caminhamos 
para unificar a partir desse 
novo complexo educacio-
nal que será construído em 
Dianópolis”, ressalta o reitor 
Augusto Rezende.

O projeto prevê inves-
timentos de R$ 12 milhões, 
recursos liberados pelo Go-
verno do Tocantins à Unitins.

O  prédio terá quase 6 mil 

metros quadrados de área 
construída. Serão quatro 
blocos com 30 salas de aula, 
cada uma com capacida-
de para 42 alunos, além de 
quatro salas de orientação e 
atendimento aos acadêmi-
cos, sala dos professores e 
toda a estrutura administra-
tiva para atender graduação, 
pesquisa e extensão.

A estrutura contará, ain-
da, com laboratórios de in-
formática, uma biblioteca 
com 200 metros quadrados, 
dentro dos padrões exigidos 
pelo Conselho Estadual de 
Educação, um auditório com 
capacidade para 150 pesso-
as, rampas de acessibilidade, 
cantina, pátio coberto e ba-
nheiros adaptados. O proje-
to foi elaborado dentro dos 
padrões arquitetônicos mais 
modernos, que priorizam a 

acessibilidade e a sustenta-
bilidade. A construção tem 
previsão para ser concluída 
em até 24 meses.

A diretora do câmpus 
Dianópolis, Ana Felícia Ca-
valcanti, diz que é uma hon-
ra participar do lançamento 
do projeto de construção da 
unidade, por ser algo tão de-
sejado pela comunidade do 
município e região. “A im-
portância desse projeto sair 
do papel será a realização 
do sonho de muitos. Com 
um câmpus próprio, outros 
cursos poderão ser implan-
tados, oportunizando um 
número maior de vagas e, 
consequentemente, cresci-
mento para a região sudeste 
do Tocantins”, arremata.

COM INFORMAÇÕES 
DE JOSIANE MENDES/

GOVERNO DO TOCANTINS

Marcio Vieira

Com nova estrutura, que deve ser concluída em 24 
meses após início das obras, universidade poderá ampliar 
atendimento na região sudeste do Estado

Unitins/Governo do Tocantins
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O QUE DIZER DO GESTOR PÚBLICO 
QUE NÃO É TRANSPARENTE COM AS 
CONTAS PÚBLICAS? CITANDO AS 
NORMAS QUE REGEM OS PROCES-
SOS LICITATÓRIOS COMO EXEMPLO, 
É SALUTAR LEMBRAR QUE O GESTOR 
PÚBLICO DEVE FAZER PUBLICAR OS 
AVISOS QUE NOTICIAM as abertu-
ras de processos para reali-
zação das compras públicas. 
Diz a máxima popular: “Pro-
paganda é a alma do negó-
cio”. Essa lógica também se 
aplica às contratações pú-
blicas, na medida em que 
a licitação amplamente di-
vulgada atrai um número 
maior de concorrentes, e, 
por lógica, os preços caem.

Outra importante divul-
gação é o resultado dos cer-
tames, que informa a toda a 
população os dados dos ven-
cedores, os preços dos contra-
tos e suas respectivas vigên-
cias. Inclusive, foi por meio da 
publicação de extrato de con-
trato em jornal que foi dada 
ampla divulgação dos custos 
dos shows de cantores serta-
jenos muito recentemente.

Sabemos que o agente 
público que não divulga os 
atos relacionados aos pro-
cedimentos de compra com 
dinheiro do povo está sujei-
to a uma série de sanções 
que vão desde a nulidade até 
ato de improbidade, uma 
vez que a Lei de Improbida-
de Administrativa diz que a 
negativa de publicidade dos 
atos oficiais é censurável e 
merece reprimenda (art. 11, 
IV, da Lei nº 8.429/92). 

E nem se diga que a 
publicidade em portais de 
transparência, portais de 
associações municipais ou 
pátio da sede do órgão é su-
ficiente. As normas que cui-
dam do tema dizem que a 
publicidade dos atos oficiais 

Um prêmio para transparência 
nas contratações com dinheiro público

Artigo

n Bruno Camargo 

DEVE ser efetivada em diá-
rios oficiais, jornais de gran-
de circulação no Estado e, 
também, em jornal de cir-
culação local ou regional. A 
lei não traz exceções à regra.

Por isso, as sanções 
por negar a publicidade 
são “pesadas”. 

Mas e aquele órgão que 
realiza adequadamente as 
publicações, noticiando 
amplamente como é gasto 
o dinheiro público?

Ele cumpre sua obri-
gação, por óbvio, uma vez 
que a atividade dos gesto-
res públicos deve ocorrer 
totalmente dentro dos li-
mites da lei.

Ainda assim, a título de 
reconhecimento, diversas 
entidades associativas se 
uniram e resolveram criar 
um “SELO DE TRANSPA-
RÊNCIA”. Isso mesmo, se-
rão premiados os órgãos 
do Poder Público, prefeitos 
e membros de equipes de 
licitações que seguem à 
risca os comandos legais 
sobre o tema.

Uma comissão julga-
dora, que será composta 
por advogados, adminis-
tradores e contadores pú-
blicos, irá analisar o histó-
rico de publicações legais 
realizadas pelo órgão ao 

longo de um ano e definirá 
se a gestão foi plenamente 
transparente no uso de di-
nheiro público.

Os eleitos a receber o 
SELO DE TRANSPARÊN-
CIA serão convocados a 
participar presencialmente 
da solenidade de premia-
ção, em evento que conta-
rá com a participação de 
renomados palestrantes 
que abordarão temas re-
lativos às diversas áreas da 
administração pública. As 
entidades envolvidas na 
premiação vão divulgar a 
data do congresso a nível 
nacional, que acontecerá 
até meados de 2023.

O SELO DE TRANS-
PARÊNCIA será mais uma 
ferramenta para o cidadão 
se certificar do correto uso 
do dinheiro público, e o 
ajudará a escolher um can-
didato transparente nas 
eleições seguintes.

BRUNO CAMARGO DA 
SILVA É ADVOGADO TITULAR NA 

CAMARGO SILVA CONSULTORIA, 
JORNALISTA E PROFESSOR 

DE DIREITO PROCESSUAL. 
ESPECIALIZADO EM LICITAÇÕES 

E PATRONO DA ALEGAL 
(ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS E 
CORRETORES ESPECIALIZADOS 

EM PUBLICIDADE LEGAL) DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

Biden: ‘Mulheres serão forçadas 
a ter o �lho de seu estuprador’

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
fez um pronunciamento 
a respeito da decisão da 
Suprema Corte de revogar 
o acesso ao aborto legal 
—válido desde 1973 em 
todo o país.

O mandatário ameri-
cano chamou a decisão de 
“ideologia extremista”, e afir-
mou que agora “a vida das 
mulheres está em perigo”.

 “É tão extremo que as 
mulheres podem ser puni-
das por proteger a sua saú-
de. É tão extremo que agora 
mulheres e meninas terão 
de carregar um filho fru-

to de um estupro. Isso terá 
consequências”, declarou.

Biden disse também 
que além das mulheres 
poderem ser punidas por 
quererem proteger a pró-
pria saúde, os médicos 
serão criminalizados por 
fazer seu dever de cuidar.

“Isso vai levar as mu-
lheres a mais de 150 anos 
de regressão nos direitos. 
Mas não significa que a 
luta acabou.”

A decisão restaura a 
capacidade dos estados 
de aprovar leis que proí-
bem o aborto. Vinte e seis 
estados são vistos como 

certos ou propensos a 
proibir o aborto a partir 
de agora. O aborto prova-
velmente permanecerá 
legal em estados liberais.

Biden afirmou que 
as mulheres estão livres 
para viajar para outros 
estados e buscar o cuida-
do que precisam.

“O meu governo vai 
defender esse direito 
fundamental. Qualquer 
estado, qualquer au-
toridade que impedir 
uma mulher viajar parai 
isso, sofrerá consequ-
ências”, disse o presi-
dente americano.

APARECIDA DE GOIÂNIA
Prefeito Vilmar Mariano apoia iniciativa 
de criação da Faculdade do Comércio 

Convocações estão em edição extra do Diário Oficial do DF. Aprovados têm até 30 
dias para a posse

DISTRITO FEDERAL

DA REDAÇÃO - O Governo do 
Distrito Federal convoca 150 
enfermeiros para fazer par-
te do quadro de efetivos da 
Secretaria de Saúde (SES). O 
decreto de chamamento foi 
publicado nesta sexta-feira 
(24), em edição extra do Diá-
rio Oficial do DF. Os candida-
tos, aprovados em concurso 
público de 2018, têm até 30 
dias para entregar a docu-
mentação à administração 
central da SES e assinar o ter-
mo de posse.

“O reforço nos equi-
pamentos e do pessoal 
da saúde pública tem 
que ser constante. Mes-
mo com a pandemia, 
nomeamos milhares de 
servidores e essa é mais 
uma etapa deste esforço 
para recuperar, definiti-
vamente, um serviço tão 
essencial para a nossa 
população”, diz o gover-
nador Ibaneis Rocha.

A secretária de Saúde, 
Lucilene Florêncio, des-
taca a importância dessa 
convocação, pois melho-
rará a qualidade do aten-
dimento já prestado. “Es-

tamos muito felizes com 
essas nomeações que 
vêm para melhorar a qua-
lidade do atendimento à 
população. Além desse 
reforço na enfermagem 
do DF, vamos realizar, no 
domingo, um concurso 
para contratar mais mé-
dicos, enfermeiros e ci-
rurgiões dentistas. São 47 
especialidades médicas 
para este momento em 
que precisamos ampliar 
a força de trabalho”, res-
salta a secretária.

Em maio, foram no-

meados outros 63 servi-
dores efetivos do concur-
so público feito em 2018. 
As vagas foram para es-
pecialistas em saúde e 
enfermeiros, sendo 48 
para enfermeiro da fa-
mília e comunidade, sete 
para técnico de laborató-
rio – hematologia e he-
moterapia, quatro para 
administrador, dois para 
contador e dois para ana-
lista de sistemas.

COM INFORMAÇÕES 
DE KAMILA FARIAS, 

DA AGÊNCIA BRASÍLIA

Mais 150 enfermeiros são nomeados 
para reforçar a saúde pública 

Divulgação/Agência Brasília

O prefeito de Apare-
cida de Goiânia, Vilmar 
Mariano, participou de 
uma reunião com em-
presários na Associação 
Comercial e Industrial 
de Aparecida de Goiânia 
(Aciag) que discutiu a im-
plantação da Faculdade 
do Comércio na cidade.

Grandes empreende-
dores aparecidenses e a 
diretoria da Aciag desta-
caram que o objetivo da 
iniciativa é qualificar tra-
balhadores para atuarem 
no comércio. Os cursos 
serão criados conforme e 
necessidade local.

Vilmar Mariano desta-
cou que Aparecida de Goi-
ânia se destaca no cenário 
nacional pela geração de 
empregos na indústria e 
que a cidade também pos-

suiu comércio aquecido.
Vilmar Mariano 

também se colocou à 
disposição para ajudar 
no que for possível. 
“É uma iniciativa que 
merece nossa atenção 
enquanto gestão. Con-
tem com a Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia 
neste projeto”, destacou 

aos empresários e re-
presentantes da Facul-
dade do Comércio.

A reunião contou 
com a presença de em-
presários locais, do ex-
-deputado federa Vilmar 
Rocha (PSD) e da verea-
dora Camila Rosa.

COM INFORMAÇÕES DA 
SECOM/APARECIDA

Wigor Vieria
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João Miguel de Lima, CPF nº. 277.224.221-87, torna público que
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de
Instalação,  para atividades de Transporte rodoviário de carga,
exceto  produtos  perigosos  e  mudanças,  intermunicipal,
interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga,
exceto produtos perigosos e mudanças, municipal e Centro de
distribuição,  na Rodovia BR-060, km 392,5 a direita,  sentido Rio
Verde/Jatai, Zona Rural, Rio Verde – GO. Não foi determinado estudo
de impacto ambiental.

EXTRATO CONTRATO 
DO PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PÚBLICA Nº. 004/2022

 
Processo nº. 177/2022
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  GENEROS  ALIMENTÍCIOS  DA  AGRICULTURA
FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO
AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
Proponentes  Vencedores:  ASSOCIACAO  DOS  TRABALHADORES  E
TRABALHADORAS  NA  AGRICULTURA  FAMILIAR  DO  ASSENTAMENTO
FAZENDINHA - ASSTRAF, CNPJ n° 15.412.907/0001-35.
Valor adjudicado e homologado R$ 411.260,00.
Contrato Chamada Pública n° 093/2022.
Data do Contrato: 10/06/2022
Multa Contratual: 2% ao dia
Regência: Lei Federal nº. 10.520/02 e alterações posteriores

EUNICE GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Educação

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL  Nº 035/2022
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 08 de julho de 2022, às
09:00 horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476, Centro,
Caldazinha,  Goiás,  licitação,  modalidade  Pregão  Presencial,
objetivando  a  aquisição  eventual  e  sob  demanda  de  materiais  de
expediente, para atender a Prefeitura Municipal de Caldazinha e seus
fundos.  Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  na  Prefeitura
Municipal,  no  endereço acima citado.  Cópia  do  Edital  poderá  ser
obtida no sítio www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 24 de junho de
2022.
 

Evani Esteves Borges
 Pregoeira

A  empresa  ARAXÁ  COMBUSTÍVEIS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ
12.507.980/0001-00, situada à Rua Araxá, Qd. 30, Lt. 1-G, Caldas do
Oeste,  Caldas  Novas  -  GO,  torna  público  que  requereu  junto  à
SEMMARH/CN, a licença  ambiental de instalação para atividade de
comércio  varejista  de  combustíveis  para  veículos  automotores  e
comércio varejista de lubrificantes.

PREFEITURA DE ORIZONA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL 001-2022 – S.R.P.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZONA, Estado de Goiás, torna 
público que fará realizar a republicação do Edital 001/2022, cujo objeto 
é a contratação de empresa para fornecimento de mudas de flores, 
devido a sessão deserta ocorrida no dia 24/06/2022. A sessão pública 
ocorrerá às 09:00h do dia 08 de julho de 2022, na Sala da Secretaria 
de Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal. A cópia do respectivo 
edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, no site oficial do Município 
www.orizona.go.gov.br.  Informações pelo Fone (64) 3474 – 1491.

Carol Fernandes do Nascimento – Pregoeira.
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Joaquim quer que Te-
odoro trabalhe para eleger 
Januário vereador. Marce-
la quer que Edmundo seja 
preso. Catarina vende os 
queijos por um preço mel-
hor. Januário compra uma 
máquina de fazer dinheiro. 
Heitor avisa Marcela que 
o plano para desmoralizar 
Januário deu certo. Marcela 

pede a Heitor que esconda 
dinheiro embaixo do col-
chão de Edmundo. Josefa 
sugere que Dinorá desista 
de se encontrar com Celso. 
Desconfiado, Cornélio de-
cide seguir Dinorá. Heitor 
tem esperanças de se 
casar com Bianca. Calixto 
conta para Petruchio o de-
sempenho de Catarina. 

O Cravo e a Rosa

Além da Ilusão

Carinha de Anjo

Cara e Coragem

Pantanal

resumo de novelas

Isadora beija Joaquim 
para irritar Rafael. Heloísa 
mente sobre a gravidez 
para Leônidas e Matias 
ouve a conversa. Davi dis-
cute com Iolanda. Matias 
afirma a Leônidas que ele 
está sendo enganado por 
Heloísa. Úrsula e Margô 
seguem Ambrósio. Julinha 
decide usar dinheiro da rá-
dio para jogar. Davi decide 

fazer uma auditoria com as 
manutenções dos teares. 
Julinha e Arminda se sur-
preendem com a volta in-
esperada de Santa. Con-
stantino se assusta ao ver 
Valentino. Abel reconhece 
Lucinha/Lúcio, que entra 
em pânico. Úrsula vai até 
a casa de Neide. Isadora 
pede para Joaquim marcar 
a data do casamento.

Samuel fala para Ângelo 
que viu Clarice na rua e o 
pescador vai ao encon-
tro do irmão. Pat vai pra 
casa triste e é consolada 
por Nadir após ser dis-
pensada como dublê por 
Andréa . Leonardo pede 
para Danilo adiar a re-
união com os coreanos. 

Moa vê a sessão de fotos 
de Andréa. Samuel bri-
ga com Ângelo na rua, e 
Paulo questiona os pes-
cadores sobre o motivo 
do conflito. Marcela revisa 
o caso de Clarice. Rebeca 
reclama com o advogado 
da data da audiência de 
guarda de Chiquinho. 

Diana vai até a casa de 
Fátima para conversar 
com Cecília e assim dar 
apoio para a amiga. Padre 
Gabriel cobra respostas 
de Gustavo após ver as 
fotos. Gustavo se sente 
julgado por todos. Leon-
ardo envia um áudio para 
Flávio, diz que o plano 

deu certo, que está indo 
viajar e que espera voltar 
em meio a uma depressão 
total na família Lários. 
Gustavo vai até a casa 
de Fátima para conversar 
com Cecília. Dulce diz ao 
avô durante o jantar que 
gostaria de fazer ele ficar 
feliz, mas isso é difícil. 

Guta termina o relaciona-
mento com Tadeu. Tadeu 
pede perdão a José Leôn-
cio. Zuleica conta a Tenório 
que Marcelo já sabe que 
é irmão de Guta. Juma se 
sente sozinha. O Velho do 
Rio tenta punir o fazendeiro 
e os capangas que atear-
am fogo à mata. Trindade 
afirma que quem ganhar 
a sela de prata irá mandar 
na fazenda. Filó convence 
Tadeu de que ele é filho 
de José Leôncio. Marcelo 
se arrepende de ter aju-

dado na venda de terras 
de Tenório. José Leôncio 
acorda com um mau pr-
essentimento. O Velho do 
Rio agoniza em forma de 
sucuri. José Leôncio vai à 
capela rezar. Juma diz a 
José Lucas que ainda não 
é mulher de Jove. Jove 
cancela a compra de sal 
grosso que José Leôncio 
fez. Marcelo não concor-
da com a forma de Tenório 
tratar os negócios. Irma 
incentiva Gustavo a ir em 
busca de sua felicidade.

Meus pais se divorciaram quando 
eu tinha 2 anos, mas continuaram 

amigos. A amizade é tanta que, 
no dia do meu casamento, meu pai fez um 
brinde  ao meu marido e a mim dizendo:
– Desejo que vocês sejam tão felizes juntos 
quanto sua mãe e eu somos separados.

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 

INGREDIENTES
1 pão de forma inteiro
300 g de frango cozido e 
desfiado
150 g de requeijão
200 g de mussarela ralada
100 g de bacon frito
salsinha a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque o pão de forma 
em um refratário 
Com o auxílio de uma 
faca, retire a tampa do pão 
e o seu “recheio” 
Reserve
Em um recipiente, coloque 
o frango e o requeijão 
Misture bem e recheie 
o pão
Faça camadas com 
cuidado, frango, queijo, 
frango e queijo
Finalize com o bacon e 
leve para o forno por 10 
minutos a 180° C 
Retire do forno e finalize 
com a salsinha a gosto

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

PÃO COM TUDO DENTRO

HAMBÚRGUER CASEIRO

INGREDIENTES
3 kg de carne moída 
(escolha uma carne 
magra e macia)
300 g de bacon moído
1 ovo
3 colheres (sopa) de 
farinha de trigo
3 colheres (sopa) de 
tempero caseiro: feito 
com alho, sal, cebola, 

pimenta e cheiro-
verde processados no 
liquidificador
30 ml de água gelada

MODO DE PREPARO
Misture todos os 
ingredientes muito bem 
e amasse para que 
fique tudo muito bem 
misturado.

Faça porções de 90 g a 
100 g.
Forre um plástico 
molhado em uma 
bancada e modele os 
hambúrgueres utilizando 
um aro como base.
Faça um de cada vez 
e retire o aro logo em 
seguida. Forre uma 
assadeira de metal 

com plástico, coloque 
os hambúrgueres e 
intercale camadas de 
carne e plásticos (sem 
apertar).
Faça no máximo 4 
camadas por forma e 
leve para congelar.
Retire do congelador, 
frite ou asse e 
está pronto.
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STA
ESPORADICOS
ATAVICOUE

APEGOTEMOR
DNALFIPAR

LADIVILA
VEUNOID

YOUNGACABA

KNINDICO
UGAMODAD

COBRAERVAO
RRUNADQ

VIMETLEGOU
CTROTEAE

SKATERAPN
MISTERIOSA

Cultura
agrícola do
Rio Grande

do Sul

Que foi
assumido 
legalmente
como filho

A letra da
união de
conjuntos

(Mat.)

A mais
lacônica

das
respostas

(?) Rover,
marca de
carros de

luxo

Formação
para

dançar
tango

Nebulosa
do (?),
objeto
celeste

Trajetória
do cavalo
no xadrez

Golfo ao
norte do

Mar
Vermelho

(?) Helmer,
persona-
gem de
Ibsen 

Vitamina
abundante
no fígado

bovino

Oceano
que banha

o Sri
Lanka

Ruminante
seme-

lhante ao
veado

Papai, em
inglês

Compo-
nente do
banho de

cheiro

Vara
flexível

usada em  
artesanato

Símbolo 
de antigo
alfabeto 

germânico

Rei de
tragédia 
shakes-
peariana

Animal
abatido

pelo
magarefe

Esporte
incluído na
Olimpíada
de 2020 

Prática de
veteranos
universi-

tários

(?) XI:
assinou o
Tratado de

Latrão

Um dos 
pilares

da cultura
hip-hop 

A maior
região

brasileira
(abrev.) 

Difere da conivência,
pela participação 

ativa no crime

Formação montanhosa localizada
próxima a

Bonito
(MS)

O traço 
herdado do
ancestral
Afeição

Cineasta
de "O Ilu-
minado"

Casuais;
acidentais

Ferramenta de sapateiros 
Autor de
bulas e

encíclicas

Receio

Hipocrisia;
falsidade

Extrema-
mente
pálida

Catinga;
inhaca

Preposição
essencial
à crase

Fernanda
(?), rotei-
rista e a-
presenta-
dora de

Televisão

Animal 
represen-
tado no

emblema
do médico 

Quintal
(símbolo)

Estado
indiano

que tem o
concani

como lín-
gua oficial

Deixou em 
testamento

Órgão
eleitoral

Inexplicável; 
enigmática 

(?)-fé: caracteriza o
sofisma (Filos.)

Giuseppe (?), poeta
italiano nascido na
Alexandria (Egito)

3/dad. 4/land. 6/sovela. 7/atávico. 9/ungaretti.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Já que agosto é o 
mês do desgosto, 

o jeito é beber 
dobrado

A entrada do Sol 
em Touro e da Lua 
Crescente em Leão 
neste dia traz para 

você uma necessidade de fir-
mar o que deseja e de agir. 
Independentemente do que 
for, vá atrás e você conseguirá. 
Momento propício para realizar 
e materializar os seus planos!

Quatro planetas 
em Touro exigem 
de você muita 
força para reali-

zar! Ao mesmo tempo, pode 
ser desafiador conseguir de-
sapegar, seguir em frente e 
viver o novo, já que essa é 
uma exigência da Lua Cres-
cente em Leão.

Para que seus pla-
nos e metas se rea-
lizem, você precisa 

de uma boa dose de confiança 
nas coisas que já fez, querido ge-
miniano! Agora é hora de deixar 
fluir e de permitir que o Universo 
faça a parte dele. Seja leve, amo-
roso e generoso, porque isso 
tudo vai te dar sorte.

Há novas pes-
soas chegando 
na vida de vocês, 

cancerianos! Pode ser amor ou 
amizade, portanto é preciso que 
vocês se permitam viver coisas 
novas para que essas pessoas 
cheguem! Saia da toca ou mude 
um pouco os grupos, os lugares 
que frequenta... 

A entrada do Sol 
em Touro e da 
Lua Crescente 

em Leão trazem reconheci-
mento e fama. É uma ótima 
lunação para os leoninos! 
Aproveite essa energia, a 
partir de hoje, para dar uma 
guinada na carreira e se 
fazer ser visto.

A entrada do Sol 
em Touro e da 
Lua Crescente 

em Leão traz a necessidade de 
comprometimento para avançar 
em seus planos ou no trabalho 
que tem em mente para o seu 
dia. Pode ser que você sinta 
certo desânimo, pois o dia exige 
muito esforço e maturidade.

Mudar e trans-
formar o que 
está ruim vai 

exigir de vocês muito diálogo 
interno, conexão com seus 
sonhos e planos, além de tra-
balho, muito trabalho! É um 
momento que exige coragem. 
É dia de se reunir com pes-
soas que pensam como você.

A entrada do Sol 
em Touro e da 
Lua Crescente em 

Leão traz as relações nova-
mente para o foco do seu 
dia, portanto dialogue e co-
loque intenção nas relações 
que você quer que flores-
çam. Tome cuidado com a 
falta de tato.

A entrada do Sol em 
Touro e da Lua Cres-
cente em Leão traz 

muito trabalho para você neste 
dia. É um dia interessante porque 
você ganha um pique extra para 
fazer acontecer. Se o seu desejo 
for criar coisas significativas e 
duráveis, agora é a hora de pôr a 
mão na massa e começar!

Momento de bri-
lhar e de criar 
coisas novas, 

queridos capricornianos! 
Com certeza, hoje vocês vão 
perceber que estão com um 
magnetismo especial e po-
dem apostar em inventar coi-
sas novas. Elas podem dar 
muito certo. Sejam inventivos!

Algo está nascendo. 
Pode ser apenas uma 
nova versão sua, afi-
nal você está deixan-

do vir à tona uma parte nova da 
sua personalidade que você nem 
imaginava que existia! E isso vai 
ser muito bom, porque dessa 
forma será possível criar novas 
oportunidades para a sua vida.

A entrada do Sol 
em Touro e da Lua 
Crescente em Leão 

traz novos caminhos para poder 
explorar. Pode se aventurar sem 
medo! É possível que hoje o dia 
seja agitado, mas muito produtivo 
e cheio de descobertas! Hoje vo-
cês vão ter que fazer um esforço 
imenso, dedicando-se muito.

Peanuts

QUADRINHOS


