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Cliente da Claro que recebia 
mais de 20 ligações por dia 
será indenizado em R$ 40 mil

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

TJ/SP também determinou multa de R$ 500 reais por 
cada ligação ou mensagem que efetuar

A 22ª câmara de Di-
reito Privado do TJ/SP 
condenou a empresa 
de telefonia Claro a in-
denizar um cliente em 
R$ 40 mil, a título de 
dano moral, em decor-
rência das insistentes 
ligações que efetuava 
com oferta de produ-
tos ao consumidor. Em 
um dia, o consumidor 
chegou a receber mais 
de 20 ligações. Para o 
colegiado, a conduta da 
empresa perturbou o 
sossego do cliente.

Consta nos autos 
que, em virtude das li-
gações, o consumidor 
procurou o Procon e 
chegou a celebrar um 
acordo com a empresa, 
ficando combinado de 
que ele faria um cadas-
tro de bloqueio do re-
cebimento de ligações 

de telemarketing, no 
site do Procon e a em-
presa averiguaria os 
seus procedimentos, 
visando a abstenção da 
conduta. No entanto, 
mesmo após a audiên-
cia, o cliente continuou 
recebendo ligações da 
empresa e, em um dia, 
chegou a receber 23.

O juízo de 1º grau de-
terminou que a empresa 
parasse de encaminhar 
oferta de produtos ao 
consumidor, sob pena 
de multa de R$100,00 a 
cada descumprimento e 
afastou a indenização por 
dano moral. Diante da de-
cisão, o cliente recorreu.

Relator, o desem-
bargador Roberto Mac 
Cracken ressaltou a 
gravidade da conduta 
da empresa em face do 
Procon, pois a ordem 

foi “totalmente despre-
zada e arbitrariamente 
se deu continuidade à 
conduta destacadamen-
te irregular e imprópria, 
com evidente prejuízo 
do consumidor”.

O relator verificou que 
a empresa perturbou o 
sossego do cliente em um 
momento que ele preci-
sava de repouso médi-
co, “sendo a atitude da 
apelada ainda mais gra-
ve pela violação de seu 
sossego em tal momento 
de vulnerabilidade”.

Assim, determinou 
que a empresa se abste-
nha de efetuar ligações 
ou mandar mensagens 
de texto, sob pena de 
multa de R$500 para cada 
descumprimento. Tam-
bém fixou o valor de R$ 
40 mil por dano moral.

Migalhas

“Estressante e exaustivo”, diz Rowan 
Atkinson sobre Mr. Bean

O ator britânico Rowan 
Atkinson, de 65 anos de 
idade, mais conhecido por 
interpretar Mr. Bean, falou 
ao “Radio Times” sobre 
como foi dar vida ao fa-
moso personagem, que foi 
criado por ele e estreou em 
1990, com direito a série de 
TV de sucesso, livros e até 
uma franquia de filmes.

“O sucesso de Mr Bean 
nunca me surpreendeu. 
Assistir a um adulto se 
comportando de maneira 
infantil sem estar remota-
mente ciente de sua inade-
quação é inevitavelmente 
engraçado. O fato de a co-
média ser visual em vez 
de verbal significa que ela 
também fez sucesso inter-

nacional”, disse ele.
No entanto, o papel 

que o consagrou, segundo 
ele, traz suas dificuldades. 
“É muito agradável que as 
pessoas queiram se conec-
tar com o Sr. Bean, mas não 
desejo ter nenhuma presen-
ça nas redes sociais. O que 
acontece é um espetáculo 
à parte no meu mundo. Na 
verdade, ele tem um núme-
ro desproporcionalmente 
alto de seguidores em paí-
ses muçulmanos e lugares 
com regimes criativos mais 
rígidos do que o nosso. Um 
gibi mais verbal teria difi-
culdade em evitar assuntos 
que ofendam os mais sen-
síveis. Mas não parece ser 
um problema para o Mr. 

Bean”, analisou Atkinson.
Atkinson aproveitou 

para dizer que os fãs 
podem se preparar para 
mais Mr. Bean por aí! “Es-
tou fazendo uma série 
de animação para a TV e 
desenvolvendo um longa 
animado para Mr. Bean. 
É mais fácil para mim in-
terpretar o personagem 
vocalmente do que visu-
almente”, confessou.

Apesar disso, o ator 
contou que sua aposen-
tadoria pode vir em breve. 
“Não gosto muito de inter-
pretá-lo. O peso da respon-
sabilidade não é agradável. 
Acho isso estressante e 
exaustivo, e estou ansioso 
para o fim disso”, contou.

&&

O presidente do Siste-
ma OCB- Go, Luis Alber-
to Pereira, em entrevista 
ao programa Gazeta Ru-
ral, ontem, 05 de janeiro 
de 2021, teceu conside-
rações sobre a impor-
tância do cooperativis-
mo no mundo atual. O 
programa é apresentado 
diariamente, exceto aos 
sábados e domingos, por 
Saulo Lopes.

Para o dirigente coo-
perativista, a atual crise 
econômica, provocada 
pelo coronavírus, sofre 
os freios do sistema. “A 
cooperativa dá inteiro 
apoio aos associados, 
não importa se grande, 
médio ou pequeno e isso 
ajuda”, observa.

No mundo, a coope-
rativa representa a sa-
ída para toda uma co-
munidade, sobretudo 

no meio rural. Hoje, 50% 
das vendas dos produtos 
agrícolas comercializa-
dos advêm das coopera-
tivas, lembra. E fornece 
um dado interessante 
do ponto de vista social: 
80% dos associados são 
compostos do pequeno 
produtor. E, atualmente, 
o associado pode dispor 
de crédito mais facilita-
do. Luis Alberto exem-
plificou que um produ-
tor de leite ligado a uma 
cooperativa reduz cus-
tos graças à economia 
de escala. Goza de maior 
eficácia na produção, 
qualidade, maior apoio 
no processo de comer-
cialização.

“Enfim, ganha esca-
la”, reforça. Entre os de-
safios atuais, aponta a 
necessidade de “maior 
conectividade com o 

campo”. O aperfeiçoa-
mento da tecnologia 
avança de forma bastan-
te dinâmica e dificulta 
a transmissão desse co-
nhecimento. A agricul-
tura de precisão chega e 
apresenta essa comple-
xidade.

Hoje, Goiás detém 
cooperativas de grande 
peso. Entre elas, a Comi-
go, em Rio Verde; Agro-
vale, Comiva, Complem. 
Há no Estado 235 coope-
rativas, 261.546 coope-
rados, 11.892 empregos, 
R$ 10,2 bilhões em re-
ceitas, R$ 311,4 milhões 
de impostos e tributos 
foram recolhidos aos co-
fres públicos, um milhão 
de pessoas estão ligadas 
ao cooperativismo, entre 
cooperados, emprega-
dos e núcleos familiares.

Wandell seixas

GAZETA RURAL
OCB-GO: Cooperativismo põe freio na crise

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ItátIla Moura - No Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta terça-feira, 05, 
os apresentadores, Thiago 
Mendes e Jota Sobrinho 
conversaram com o Verea-
dor de Aparecida de Goiâ-
nia, Edinho Carvalho (PTC). 

Na ocasião, o parlamentar 
falou sobre seus projetos 
para a sua legislatura 2021-
2024. Questionado sobre a 
situação da educação em 
Aparecida de Goiânia, o 
vereador informou que o 
novo Secretário escolhido 

pelo Prefeito Gustavo Men-
danha, será um fator fun-
damental para melhorar 
a educação do município. 
Para assistir os destaques 
do Jornal da Gazeta Edição 
do Almoço acesse nosso ca-
nal no YouTube gazetaplay.
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Inep divulga cartão de 
confirmação com local de prova

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) disponibilizou on-
tem (5) o cartão de con-
firmação de inscrição no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), por meio 
do qual os inscritos podem 
consultar o local onde de-
vem fazer a prova.

O cartão está disponível 
desde o início da manhã, 
segundo o Inep. No docu-
mento, constam também 
informações como número 
de inscrição e o registro da 
hora e data do Enem. Cons-
ta, ainda no cartão, a confir-
mação de que o participan-
te que pediu atendimento 
especializado será atendido. 
O mesmo serve para o ins-
crito que solicitou o trata-
mento pelo nome social.

O inscrito pode con-
sultar o cartão na Página 

do Participante e também 
pelo aplicativo oficial do 
Enem. O Inep aconselha 
quem vai fazer as provas 
que imprima o documento 
e leve no dia de realização 
do exame, junto com o do-
cumento oficial com foto.

Segundo o Inep, o sis-
tema tem funcionado sem 
problemas e algumas re-
clamações em redes sociais 
sobre dificuldade de acesso 
podem ter sido causadas 
por tentativas de acesso du-
rante a madrugada, quan-
do o cartão de confirmação 
ainda não estava disponível.

DATAS
A atual edição impressa 

do Enem será nos dias 17 e 
24 de janeiro. Num projeto 
piloto, o exame será reali-
zado também numa versão 
digital para 100 mil inscri-
tos, desta vez nos dias 31 

de janeiro e 7 de fevereiro. 
Ao todo, 5.783.357 inscritos 
foram confirmados.

Em alguns casos es-
pecíficos, como quando 
houver problemas estru-
turais no local das provas, 
o exame poderá ser rea-
plicado. As datas para isso 
são 24 e 25 de fevereiro. 
Nessas datas, as provas 
serão aplicadas também 
para as pessoas que esti-
verem privadas de liber-
dade. Em todas as situa-
ções, o resultado do Enem 
está marcado para ser di-
vulgado em 29 de março.

As datas da atual edi-
ção do Enem foram di-
vulgadas em junho, após 
o Ministério da Educação 
anunciar o adiamento do 
exame, que seria realizado 
em novembro, em razão 
da pandemia de covid-19. 
À época, estudantes fize-

ram campanha para que 
o governo ou o Congresso 
adiassem as provas.

REAPLICAÇÃO 
POR DOENÇA

Também poderá pedir 
para participar da reaplica-
ção da prova em fevereiro 
quem estiver diagnosticado 
com covid-19, nas primei-
ras datas de realização das 
provas. A solicitação poderá 
ser feita na Página do Parti-
cipante do Enem.

O mesmo serve para 
outras doenças infecto-
contagiosas. São elas: co-
queluche, difteria, doença 
invasiva por Haemophilus 
influenza, doença menin-
gocócica e outras meningi-
tes, varíola, Influenza hu-
mana A e B, poliomielite por 
poliovírus selvagem, saram-
po, rubéola, e varicela.

Felipe pontes/ABr

Já está em vigor novo salário 
mínimo de R$ 1.100

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Para reajuste sem 
aumento real, governo 
levou em conta previsão 
de inflação de 5,22% 
em 2020 pelo INPC

AgênciA SenAdo/ABr - Já 
está em vigor o novo va-
lor do salário mínimo, que 
passou a ser de R$ 1.100 em 
1º de janeiro. O anterior era 
R$ 1.045. A Medida Provi-
sória 1.021/2020, que esta-
beleceu o reajuste, foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União em 30 de dezembro. 
Com a mudança, o valor 
diário do salário mínimo 
passou a ser de R$ 36,67 e o 
valor horário, R$ 5.

O reajuste repôs perdas 
com a inflação e, portanto, 
não teve aumento real. Mas 
está acima dos R$ 1.088 
previstos pelo Poder Execu-
tivo na proposta de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) aprovada pelo Con-
gresso Nacional em dezem-
bro. Isso porque o governo 
levou em consideração a 
alta, principalmente, dos 
preços dos alimentos e a 
revisão da bandeira tarifá-
ria da energia elétrica. Para 
o reajuste, a equipe econô-
mica usou uma previsão de 
alta de 5,22% para o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), que ser-
ve de base para a correção 
anual do salário mínimo. 

“Dessa forma, para que 
não houvesse perdas para 
os trabalhadores, utilizou-
-se o dado posteriormente 

divulgado do INPC para 
novembro, o qual não era 
disponível quando da pro-
dução da grade de parâ-
metros, referência para a 
PLOA-2021 [Projeto de Lei 
Orçamentário Anual]”, ex-
plica a equipe econômica 
na exposição de motivos da 
medida provisória.

SENADORES
A senadora Zenaide 

Maia (Pros-RN) conside-
rou o reajuste “mais uma 
crueldade” com o trabalha-
dor, em plena pandemia de 
coronavírus. Em entrevista 
à Agência Senado, ela disse 
que o governo tem acaba-
do com a política de valo-
rização do salário mínimo, 
aumentando as desigual-
dades sociais. 

— Na prática, significa 
que o trabalhador chega-
rá ao mercado e verá que 
o arroz, o feijão, o óleo, a 
carne, o leite e seus deri-
vados aumentaram mais 
de 10%, enquanto o salá-

rio somente 5,2%. 
Já o senador Elmano 

Ferrer (PP-PI) afirmou que 
o aumento do salário mí-
nimo está acima da infla-
ção pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(IPCA) projetada pelo mer-
cado para 2020. Em sua 
conta no Twitter, ele escre-
veu que a maioria dos bra-
sileiros vai ter ganho real 
de renda em 2021. “Uma 
boa notícia para começar o 
ano”, comemorou.

NOVA CORREÇÃO 
Segundo o Ministério 

da Economia, no dia 12 de 
janeiro, quando o INPC 
de dezembro será divul-
gado, o novo valor do sa-
lário mínimo poderá ser 
novamente corrigido para 
assegurar a preservação 
do poder de compra de-
finida pela Constituição. 
Isso ocorreu na virada de 
2019. Em 31 de dezembro 
de 2019, foi anunciado que 
o salário mínimo de 2020 

seria de R$ 1.039. Em janei-
ro, quando foi divulgado o 
INPC de dezembro — que 
ficou acima da projeção 
inicial —, o valor foi ajus-
tado para R$ 1.045.

IMPACTO
Cada aumento bruto 

de R$1 no salário míni-
mo gera crescimento nas 
despesas de aproximada-
mente R$ 351,1 milhões 
sobre os orçamentos Fiscal 
e da Seguridade Social. Já 
o impacto líquido, ou seja, 
considerando o ganho na 
Receita Previdenciária, é 
de R$ 315,4 milhões para 
cada R$ 1 de aumento, 
conforme demonstrado 
nas informações comple-
mentares ao PLOA-2021.

Para os exercícios seguin-
tes, estima-se que o impac-
to seja de R$ 357,8 milhões 
para 2022 e R$ 365,4 milhões 
para 2023. Com impacto lí-
quido de R$ 320 milhões e 
R$ 326,8 milhões para 2022 
e 2023, respectivamente.

OBRIGAÇÃO 
CONSTITUCIONAL

A equipe econômica sa-
lientou que a correção do 
valor do salário mínimo é 
obrigação constitucional e 
não afeta o compromisso 
do governo com o teto de 
gastos e com o ajuste fiscal.

Apesar de já estar em 
vigor, o reajuste precisa ser 
confirmado pelo Congres-
so Nacional, uma vez que o 
governo o fez por meio de 
uma medida provisória.

ENEM 2020

O prefeito em exer-
cício de Goiânia, Rogé-
rio Cruz, sancionou na 
segunda-feira (04), no 
5º andar do Paço Mu-
nicipal, lei que isenta 
aproximadamente 50 
mil famílias goianienses 
do pagamento do IPTU 
em 2021. O impacto fi-
nanceiro no orçamento 
do município é de apro-
ximadamente R$ 8,4 mi-
lhões. O benefício é uma 
das propostas previstas 
no de Maguito Vilela.

Rogério afirmou que 
o financiamento do pro-
grama social é plenamen-
te executável, visto que 
a prefeitura possui fon-
tes de recursos diversas, 
como a destinação de ver-
ba de emendas parlamen-
tares e outras formas de 
captação. “A arrecadação 
dos cofres do município 
possui várias maneiras. O 
IPTU é uma delas, temos 
outras formas de repor o 
caixa público e ainda be-
neficiar quem mais pre-
cisa da atenção do poder 
público”, ressaltou o pre-
feito em exercício.

O projeto de lei foi en-
viado à Câmara Munici-
pal ainda no ano passado, 
pelo ex-prefeito Iris Re-
zende, para garantir que 
o programa de Maguito 
Vilela pudesse ser coloca-
do em prática neste ano. 

“Resgatamos uma dos 
projetos do plano de go-
verno de Maguito Vilela e 
que já está no sentimen-
to das pessoas, de poder 
ter a isenção do imposto 
neste ano. Nós teremos o 
prazer em fazer com que 
as pessoas, sobretudo 
aquelas que estão desem-
pregadas, tenham isenção 
do IPTU Social em 2021.

IPTU SOCIAL
O programa isenta do 

pagamento do imposto 
em 2021 cerca de 34 mil 
imóveis localizados na 
Capital cujo valor venal 
não ultrapasse os R$ 60 
mil. Também pode al-
cançar até outros 17 mil 
imóveis com valor venal 
seja de até R$ 100 mil, 
desde que as pessoas 
que morem nestas resi-
dências não tenham ne-
nhuma renda. O impacto 
financeiro nos cofres da 
Prefeitura de Goiânia é 
de aproximadamente R$ 
8,4 milhões.

rotA JurídicA

Prefeito em exercício 
sanciona lei que isenta 
IPTU a cerca de 50 mil 
famílias de Goiânia

IPTU EM 2021

Divulgação

Gabriel Jabur/Agência Brasília



Classificados

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito FederalSocial/Geral

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO

DIRETOR PRESIDENTE
Adão dos Reis Gonçalves
adao@gazetadoestado.com.br

COMERCIAL
Tel: (62) 3249-8883 / (64) 3453-8883
comercial@gazetadoestado.com.br

PUBLICAÇÃO LEGAL
Tel: (62) 3249-8883 
editais@gazetadoestado.com.br

REDAÇÃO 
WhatsApp: (62) 9 9118-3777
redacao@gazetadoestado.com.br

DISTRIBUIÇÃO
go@gazetadoestado.com.br
df@gazetadoestado.com.br
(62) 9 8300-4318

DIREÇÃO GRÁFICA
Érika Sandra

DIAGRAMAÇÃO
Gabriela Nunes

DIREÇÃO DE JORNALISMO
Adão Gonçalves
MTB 3719/GO

EDITOR DE REPORTAGEM
Luís Carlos Castro
MTB 3697/GO 
luisgazetadoestadogo@gmail.com

Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Grupo Exata de Comunicação Ltda
CNPJ: 04.471.978/0001-92

Em 2020, DF superou 
número de transplantes 
de fígado realizados em 2019
Mesmo com a pandemia de Covid-19, procedimentos em pacientes 
que precisavam de órgãos continuaram ocorrendo

AgênciA BrAsíliA - Em um 
ano cercado de incertezas 
e dificuldades ocasiona-
das pela pandemia de Co-
vid-19, o Distrito Federal 
conseguiu superar, em 
2020, o número de trans-
plantes de fígado reali-
zados em 2019. Ao todo, 
foram feitos cem procedi-
mentos no ano passado, 
frente aos 92 realizados 
no período anterior. O 
procedimento de número 
100 ocorreu na madruga-
da da última quarta-feira 
(30), quando a equipe do 
Instituto de Cardiologia 
do DF (ICDF) concluiu 
com sucesso mais um 
transplante hepático.

A diretora da Central Es-
tadual de Transplantes do 
DF, Camila Vieira Hirata Al-
meida, disse ser necessário 
reconhecer a importância 
desse marco. Segundo ela, 
as complicações impostas 
pela Covid-19 exigiram no-
vos protocolos, o que au-
mentou os desafios a serem 
encarados pelos profissio-
nais que atuam na área de 
doação de órgãos e pelas 
equipes de transplante. “O 
teste de Covid em todos os 
doadores, novas rotinas e 
os cuidados na cirurgia de 
captação. Tudo passou por 
transformação”, comentou. 
“E mesmo assim, consegui-
mos chegar a esse número 
que nos orgulha bastante”.

Depois da realização do 
transplante número 100, 
o Cadastro Técnico Único 
– conhecido popularmen-

te como lista de espera – 
conta com dez pacientes 
aguardando pelo proce-
dimento no DF. “Essa fila 
poderia ser menor. Hoje 
ainda temos uma taxa de 
recusa familiar pela doação 
alta”, informou Camila. De 
acordo com dados da Asso-
ciação Brasileira de Trans-
plante de Órgãos (ABTO), a 
média nacional de recusa, 
em 2019, foi de 40%. Já no 
DF, essa média foi de 38%.

Por outro lado, Cami-
la Hirata chama atenção 
para os ótimos resultados 
obtidos pelos profissionais 
que trabalham na cons-
cientização da importân-
cia da doação de órgãos. 
“Acredito que esse bom de-
sempenho seja resultado 
do trabalho de uma equipe 
extremamente dedicada, 
qualificada e comprometi-
da”, afirma. “É preciso que 
a cultura da doação esteja 
cada vez mais presente em 
nossa sociedade. Sem do-
adores não há transplante. 
E para que a doação e o 
transplante possam acon-
tecer é necessário que a fa-
mília seja acolhida e tenha 
todas as informações e os 
esclarecimentos necessá-
rios. É uma decisão impor-
tante em momento muito 
difícil”, relata.

MAIS EQUIPES 
EM AÇÃO

Em 2019, existiam ape-
nas duas equipes creden-
ciadas para a realização da 
cirurgia. Nesse ano, outras 

duas equipes foram cadas-
tradas, aumentando a ca-
pacidade de atendimento 
pelo SUS DF. Responsável 
pelo procedimento de su-
cesso ocorrido em 30 de 
dezembro, o médico An-
dré Watanabe chamou 
atenção para o esforço das 
equipes em fazer a capta-
ção dos órgãos. “O empe-
nho das equipes em irem 
captar órgãos em outros 
estados é fantástico”, men-
cionou. “E como estamos 
no centro do país, nossa lo-
gística nos permite captar 
em todas as unidades da 
Federação com a mesma 
eficiência”, afirmou.

AGRADECIMENTO 
AO GESTO DE AMOR

Em setembro, em co-
memoração à campanha 
Setembro Verde, a equi-
pe da Central Estadual de 
Transplantes do Distrito 
Federal foi até algumas 
famílias de doadores de 
órgãos no DF para levar 
um presente especial pelo 
grande gesto de amor. 
Juntamente com uma al-
mofada em formato de 
coração, um livreto foi en-
tregue contendo algumas 
histórias de quem rece-
beu um órgão e teve a vida 
renovada com um trans-
plante. A ação, em come-
moração ao Dia Nacional 
do Doador de Órgãos, 
percorreu todo o DF para 
levar alegria àqueles que 
disseram “sim” à transfor-
mação de uma vida.

Dois tempos
1. O antigo Cais Chácara do Governador passou por 

obras de reforma, ampliação e por várias adequações para 
ser transformado em UPA. A unidade que foi entregue 
oficialmente pelo ex-prefeito Iris Rezende, no último dia de 
2020, recebeu o nome de Dr. Paulo de Siqueira Garcia, em 
homenagem ao ex-prefeito de Goiânia, falecido em julho 
de 2018.

2. A UPA conta com atendimento ambulatorial nas es-
pecialidades médicas de ginecologia, urologia, dermatolo-
gia, pediatria e alergia, serviços de psicologia, fonoaudiolo-
gia e odontologia.  Na urgência, conta com um clínico geral 
e um pediatra 24 horas por dia, além de sala de observação 
pediátrica, realizando diariamente uma média de 200 aten-
dimentos, somando 1.200 atendimentos semanais.

Em Sampa
Depois de um produtivo treinamento da equipe do Ins-

tituto Rogério Penna com o palestrante Unadma Pinheiro, 
do Instituto Deândhela, o dentista Rogério Penna segue 
para São Paulo onde dará início aos trabalhos na unidade 
de sua clínica na capital paulista neste ano que se inicia.

Vitrine

 Divulgação

ANIVERSARIANTES 
As talentosas amigas jornalistas Darmélia Barbosa 
e Sueide Barbosa, celebraram idade nova 
recentemente. No dia 26 de dezembro, Darmélia foi 
festejada ao lado da família, com os pés na areia, na 
Praia dos Açores, em Florianópolis (SC). Já, Sueide 
celebrou com tudo a que tem direito, na segunda-
feira, dia 04 de janeiro. Parabéns, em dose dupla!

Arquivo

SAÚDE

Arquivo

EM FAMÍLIA 
O advogado, Edilberto De Castro Dias (Didi), que já foi 
controlador Geral de Goiânia e presidente da Comurg, 
passou a virada do ano e o seu aniversário natalício, 
ocorrido dia 02 de janeiro, com a família, no Balneário 
Camboriú. Na foto com ele, sua esposa, Analice 
Talarico e os filhos Victor e Bruna

n VOCÊ SABIA? 
A maçã é uma das 
frutas mais benéficas 
para a saúde.

n SELOS - Projetos 
de recuperação de 
áreas degradadas 
e de recomposição 
de vegetação nativa 
do Rio Araguaia 
receberão selos, de 
acordo com valores 
de patrocínio, que 
vão de menos de 
R$ 5 milhões a mais 
de 15 milhões, com 
classificação de 
bronze a diamante. 
Está no decreto 
governamental.

n AGORA, É LEI - Já 
foi sancionada a PEC 
que cria a Polícia 
Penal em Goiás, que 
terá como atribuição 
a segurança dos 
estabelecimentos 
penais, medidas de 
segurança da efetiva 
execução penal e a 
política penitenciária. 
A novidade é que 
a corporação 
será dirigida 
exclusivamente por 
policial penal da ativa.

n NO MELHOR 
ESTILO - Feliz 
da vida e sorriso 
aberto, Christine 
Maia recebeu o 
ano-novo do jeito 
que ela mais gosta: 
ao lado da família e 
de alguns poucos e 
bons amigos num 
clima extremamente 
favorável para dar 
boas-vindas a 2021, 
com muitos brindes 
e boas risadas

4
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n HD Hércules Dias
www.herculesdias.com.br

HD a griffe do jornalismo

“O importante não é 
vencer todos os dias, 
mas lutar sempre.”

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

n HD Hércules Dias
www.herculesdias.com.br

HD a griffe do jornalismo

“O importante não é 
vencer todos os dias, 
mas lutar sempre.”

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

Aninha na posse de Manuilson
A consagrada colunista alagoana Aninha Monteiro, prestigiou a posse. Já  o quarto 
mandato do prefeito Manuilson Andrade  da cidade de Colonia Leopoldina, nas Alagoas.

Estreia
Ted Brum e Hércules Dias estreiam neste 
sábado, 09, ao meio-dia, o programa 
MÚSICA  & PROSA. Entrevistas com 
muita interessante além do quadro, DE 
CAMAROTE com Hercules Dias.

Pisicológico
Desde o início da pandemia, houve uma 
mudança no perfil psicológico do motorista 
brasileiro, que passou a ser mais agressivo, 
imprudente e individualista.

Vidas
O resultado dessa transformação pôde ser 
sentido nas rodovias e estradas brasileiros 
durante o feriado das festas de fim de ano. 
entre os dias 24 de dezembro e 3 de janeiro 

Desrespeito
No Tocantins houve vários casos de 
imprudência na condução dos veículos, mas 
esse problema começou com o desrespeito 
às orientações sanitárias para evitar viagens 
e aglomerações.

PREFEITO REELEITO DE MARAGOG/AL  
O prefeito reeleito de Maragogi/AL, médico Fernando Sérgio Lira, tomou posse  
para dar continuidade à sua administração neste segundo mandato, ao lado da 
Primeira Dama,  Márcia Fidelis.

ACESSIBILIDADE

Gizella RodRiGues/aGência 
BRasília - Uma lei sanciona-
da pelo governador Ibaneis 
Rocha altera a lei geral de 
concurso público do DF e 
garante aos surdos a reali-
zação da prova na Língua 
Brasileira de Sinais.

De autoria do deputado 
distrital Jorge Vianna, a nor-
ma inclui um inciso no arti-
go 8º da Lei nº 4.949, de 15 
de outubro de 2012, e dá o 
direito aos candidatos com 
problemas de audição a re-
alizarem a prova em Libras.

A medida beneficia cer-
ca de 25 mil pessoas no DF, 
garantindo igualdade de 
oportunidades para essa 
parcela da população en-
trar no mercado de trabalho. 
Projeções do último censo 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
apontam para aproximada-
mente 678 mil pessoas com 
deficiência no DF em 2020.

Desse total, 14,4%, ou 
seja 97.702, são pessoas 
com algum tipo de defi-
ciência auditiva, sendo 
que 25 mil delas se co-
municam por meio da 

linguagem de sinais.
Ao apresentar o projeto 

de lei, Jorge Vianna afirmou 
que seu gabinete recebeu 
reclamações dos estudantes 
de Brasília informando que 
as provas de concursos do 
DF não levam em conta as 
necessidades especiais dos 
deficientes auditivos.

Pela lei, a prova deve ser 
aplicada por profissional 
habilitado em Libras de for-
ma presencial ou por meio 
de videoconferência. “Não 
é possível traduzir literal-
mente o conteúdo escrito 
na Língua Portuguesa para 
Libras”, afirma o deputado.

Atualmente, o exame é 
dado em português e, ape-
sar de conhecer as palavras 
mais usuais, os surdos têm 
dificuldade de compreen-
der a contextualização das 
questões. “A prova é em por-
tuguês, que tem uma estru-
tura totalmente diferente da 
língua brasileira de sinais e 
não é de domínio dos sur-
dos”, afirma o gerente da 
Central de Interpretação 
em Libras (CIL), Alexandre 
Castro. “Eles conhecem al-

gumas palavras, então de-
duzem o significado da per-
gunta”, completa.

Vianna ressalta que 
Libras é uma língua au-
tônoma, com estrutura 
gramatical própria, não é 
só um conjunto de sinais 
para as palavras em por-
tuguês. Por isso, durante 
a tradução para a língua 
de sinais, ocorre a omis-
são de verbos de ligação 
ou pronomes relativos ou 
oblíquos, alguns prono-
mes de tratamento, locu-
ções adverbiais e adjetivas. 
“Isso prejudica esse grupo 
de pessoas que não terão 
sua avaliação igualada a 
outras pessoas sem difi-
culdade com a língua,” diz 
o parlamentar.

Para a secretária da Pes-
soa com Deficiência, Rose-
ane Cavalcante de Freitas 
Estrela – que prefere ser 
chamada de Rosinha –, a 
lei é extremamente impor-
tante para garantir a igual-
dade de oportunidades às 
pessoas com deficiência 
que estão concorrendo em 
um processo seletivo.

Provas de concursos para surdos 
serão aplicadas em Libras
Lei sancionada pelo governador garante direito de igualdade 
e oportunidade para 25 mil pessoas

GESTÃO

Tocantins e demais estados 
da Amazônia Legal aprovam 
projeto da Janela B Regional

O projeto Janela 
B Regional visa ao 
desenvolvimento dos nove 
estados que compõem 
a Amazônia Legal e foi 
aprovado pelo Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud). 
O projeto foi apresentado 
pela Força-Tarefa dos 
Governadores para Clima 
e Florestas (GCF), o qual o 
Tocantins integra.

O titular da Secretaria 
de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos (Semarh), 
Renato Jayme, ressalta a 
importância da inclusão 
do Tocantins no projeto. 
“Os esforços do GCF, com 
os estados da Amazônia 
Legal, são para que a 
região se desenvolva e se 
fortaleça cada vez mais, 
respeitando a vocação de 
cada estado e suas cadeias 
produtivas. E, para o 
Tocantins, fazer parte 
deste projeto só trará 
ganhos ao nosso objetivo, 
que é tornar o Estado cada 
vez mais competitivo e 
sustentável”, pontua.

O projeto Janela B 

tem, dentre seus objeti-
vos, o propósito de atuar 
destravando e alavancan-
do o desenvolvimento de 
baixas emissões; e am-
pliar o acesso a mercados 
de carbono, pagamento 
por resultados Redução 
das Emissões por Desma-
tamento e Degradação 
florestal (REDD +) em um 
sistema integrado da re-
gião da Amazônia Legal. 
Visa ainda atingir as me-
tas da declaração de Rio 
Branco, além da constru-
ção e da implementação 
de pactos regionais inte-
grados para o desenvol-
vimento de baixas emis-
sões, criação, facilitação e 

gestão de redes de inter-
câmbio entre gestores e 
técnicos dos governos es-
taduais, organizações da 
sociedade civil e demais 
atores relevantes.

O projeto Janela B foi 
desenvolvido entre todos os 
estados da Amazônia Legal 
por meio de secretários e 
técnicos do meio ambiente. 
Ainda no primeiro semestre 
de 2020, o projeto teve o 
aval dos governadores que 
fazem parte do GCF, depois 
que foi apresentado no 20° 
Fórum de Governadores da 
Amazônia Legal, realizado 
em Belém (PA).

Robson CoRRêa/
GoveRno do ToCanTins

Semarh/Governo do Tocantins
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Goiás - Comarca de Alexânia

REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS,
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
Kênia Garcia Bento Torquato - Oficial Interina

Rua 17, Qd 48, Lt 13 Sl 01, Centro - Alexânia/GO
Fone: (62) 3336-3138 / 3336-5158

e-mail: registrodeimoveisalexania@gmail.com
Edital

Incorporação Imobiliária - Condomínio Brisas do Lago
A Oficial Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Alexânia-GO, nos termos do Art. 19, da Lei
Federal 6.766/79, bem como Art. 32, §3°, da Lei Federal 4.591/64 e Lei Municipal 18.B/2016, da
Comarca de Alexânia-GO, publica: ST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, empresa com
endereço na Quadra QS 03 EPCT lotes 3,5,7 e 9 sala 601 - Águas Claras, Brasilia-DF, CNPJ 34
995 124/0001-76, representada nesto pelo sócio Diretor MATHEUS SOARES TERRA, brasileiro,
empresário, residente na QNB 03 casa 12 - Taguatinga-DF, CPF 040 664 811-59, RG 3.780.023
SSP-DF, requereu ao Registro de Imóveis desta Circunscrição de Alexânia-GO o registro da
Incorporação Imobiliária visando o compromisso e a efetivação de frações ideais do terreno
objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas em edificações a serem construídas
ou em construção sob o regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação
de tais transações (art.29 da Lei Federal 4.591/64), com a futura Instituição do “CONDOMÍNIO
BRISAS DO LAGO”, composto de 15 (quinze) lotes, numerados em subdivisões das quadras, a
saber: Qd. 01, Lotes 01 a 08 (oito lotes); Qd.02, Lotes 09 a 15 (sete lotes); perfazendo o total de
área privativa de 15.009,51m², Área de Uso Comum de 6.727,65m², e totalizando o
empreendimento em 21.727,16m²,no imóvel denominado “Fazenda São Bernardo”, neste
Município, matriculado sob n° 18.301, deste CRI, nos termos da Lei 4.591/64 c/c 6.766/79, Lei
Municipal n° 18-B/2016 e demais legislações atinentes à espécie, autorizado pelo DECRETO n°
241 de 01 de Dezembro de 2020, que dispõe acerca de Condomínio Urbanístico de Unidades com
Gestão Autônomas. O Empreendimento está localizado na Zona Especial de Interesses Turísticos e
Ambientais (ZEITA) do Município de Alexânia-GO. A documentação encontra-se à disposição e
disponibilizada aos interessados na sede do Registro de Imóveis desta Comarca de Alexânia-GO,
na Rua 17, Qd.48, Lote 13, Sala 07, Térreo, Centro. Alexânia - GO, 24/12/2020. Kênia Garcia Bento
Torquato – Oficial Interina.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Goiás - Comarca de Alexânia

REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS,
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
Kênia Garcia Bento Torquato - Oficial Interina

Rua 17, Qd 48, Lt 13 Sl 01, Centro - Alexânia/GO -
Fone: (62) 3336-3138 / 3336-5158

e-mail: registrodeimoveisalexania@gmail.com
Edital

Incorporação Imobiliária - Condomínio Paganinni
A Oficial Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Alexânia-GO, nos termos do Art. 19, da
Lei Federal 6.766/79, bem como Art. 32, §3°, da Lei Federal 4.591/64 e Lei Municipal 18.B/2016,
da Comarca de Alexânia-GO, publica: Edwaldo Paganini de Oliveira, brasileiro, empresário,
casado, CPF n° 269.476.840-72 e RG n° 101244/9109 SSP-RS, e Lindalva Rosa Pereira
Paganini, brasileira, empresária, casada, CPF n° 035.340.131-58 e RG n° 4.987.222 DGPC-GO,
residentes e domiciliados em Alexânia-GO, requereram ao Registro de Imóveis desta
Circunscrição de Alexânia-GO o registro da Incorporação Imobiliária visando o compromisso
e a efetivação de frações ideais do terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades
autônomas em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime condominial, ou
que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações (art.29 da Lei Federal
4.591/64), com a futura Instituição do “CONDOMÍNIO PAGANINI”, composto de 31 (trinta e um)
lotes, numerados em subdivisões das quadras, a saber: Qd. 01, Lotes 01-A a 1-E (cinco lotes);
Qd.02, Lotes 01-A a 07-D (vinte e dois lotes); e Qd. C, Lotes 07-A a 07-D (quatro lotes);
perfazendo o total de área privativa de 33.563,11m², Área de Uso Comum de 40,246,89m², e
totalizando o empreendimento em 73.810,00m²,no imóvel denominado “Fazenda Engenho Velho”,
neste Município, matriculado sob n° 7332, deste CRI, nos termos da Lei 4.591/64 c/c 6.766/79, Lei
Municipal n° 18-B/2016 e demais legislações atinentes à espécie, autorizado pelo DECRETO n°
210 de 14 de outubro de 2020, que dispõe acerca de Condomínio Urbanístico de Unidades com
Gestão Autônomas. O Empreendimento está localizado na Zona Especial de Interesses Turísticos
e Ambientais (ZEITA) do Município de Alexânia-GO. A documentação encontra-se à disposição e
disponibilizada aos interessados na sede do Registro de Imóveis desta Comarca de Alexânia-GO,
na Rua 17, Qd.48, Lote 13, Sala 07, Térreo, Centro. Alexânia - GO, 24/12/2020. Kênia Garcia
Bento Torquato – Oficial Interina.

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL 
ESTADO DE GOIÁS

REGISTRO DE IMÓVEIS 
E 1° TABELIONATO DE NOTAS 

EDITAL DE DESDOBRO
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 

 O BACHAREL LEANDRO FÉLIX DE SOUSA,O 
 ficial do Registro de Imóveis e 1° Tabelionato 
 de Notas, da Comarca Caldas Novas, Goiás. 

FAZ SABER a  todos os in-
teressados que PAULO CÉ-
SAR DE SOUZA, brasileiro, 
solteiro, construtor, CI n.º 
4062115 DGPC/GO, CNH n.º 
05586183559 DENATRAN/
GO, CPF n.º 720.333.801-
06, residente e domiciliado a- 
Rua Silvania, Quadra 34, Lote 
34, s/n, Parque Calixtópolis, 
Anápolis/GO, depositou nes-

ta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal nº 
6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para a averbaça8o do 
DESDOBRO do imo3vel de-
nominado “Lote nº 07, da 
quadra nº 22, situado na 
Rua JT-01, no loteamen-
to denominado JARDIM 
TANGARÁ”, nesta cidade, 

medindo: 12,00m de frente 
para a Rua JT-01; pelo lado 
direito 30,00m confrontando 
com o lote nº 08; pelo fundo, 
12,00m confrontando com 
o lote nº 27; e, pelo lado es-
querdo, 30,00m confrontando 
com o lote nº 06; perfazen-
do a área de 360,00m²”, 
matriculado sob o nº 79.861 
do Registro de Imóveis da 
Comarca de Caldas Novas 
– Goiás. O DESDOBRO pas-
sará a denominar-se “LOTE 
nº 07-A, da quadra nº 22, 
situado na Rua JT-01, no 
loteamento denominado 
JARDIM TANGARÁ”, nesta 
cidade, medindo: 06,00m de 
frente para a Rua JT-01; pelo 
lado direito 30,00m confron-

tando com o lote nº 07-B; 
pelo fundo, 06,00m confron-
tando com o lote nº 27; e, 
pelo lado esquerdo, 30,00m 
confrontando com o lote nº 
06; perfazendo a área to-
tal de 180,00m²” e “LOTE 
nº 07-B, da quadra nº 22, 
situado na Rua JT-01, no 
loteamento denominado 
JARDIM TANGARÁ”, nesta 
cidade, medindo: 06,00m de 
frente para a Rua JT-01; pelo 
lado direito 30,00m confron-
tando com o lote nº 08; pelo 
fundo, 06,00m confrontando 
com o lote nº 27; e, pelo lado 
esquerdo, 30,00m confron-
tando com o lote nº 07-A; 
perfazendo a área total de 
180,00m²”;  conforme plan-

ta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante do De-
creto n° 1.504/2020 expedido 
em Caldas Novas – Goia3s, 
27 de agosto de 2020, nos 
termos da Lei Municipal n° 
3.077 de 09 de dezembro de 
2019, alterada pela Lei Muni-
cipal n° 3.129 de 27 de julho 
de 2020. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, ex-
pediu-se este edital que será 
publicado em jornal local, por 
três dias consecutivos, po-
dendo o registro ser impug-
nado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da 
última publicação, tudo nos 
termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal nº 6.766.

Caldas Novas, 09 de setembro de 2020.

Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de Caldas
Novas –  GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RONEY JOSE FRANCO, CPF:
515.062.461-68.

Protocolo: 233.189
Requerimento nº 54330

 O Cartório  de Registro  de Imóveis  e  1º  Tabelionato  de Notas de
Caldas Novas – GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26,
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, a requerimento do (a) CAIXA
ECONOMICA  FEDERAL  -  (GIGAD-GO),  credor(a)  fiduciário(a)  do
contrato  imobiliário  garantido  por  alienação  fiduciária,  registrado  na
matrícula de nº. 97.816, deste Ofício, faz saber, para ciência do(a)(s)
respectivo(a)(s),  Sr(a)(s).  RONEY  JOSE  FRANCO,  CPF:
515.062.461-68,  o(a)(s)  qual(is)  não  tendo  sido  encontrado(a)(s)
no(s) endereço(s) de cobrança: RUA 05, N° 031, QD. 14, LT. 20,
SETOR SERRINHA, CALDAS NOVAS-GO CEP 75687-598, RUA 05,
QD.  14,  LT.  2,  SETOR  SERRINHA,  CALDAS  NOVAS-GO  CEP
75687-598 e R DR. OTON T DE OLIVEIR 1 JARDIM TANGARA
CALDAS NOVAS GO CEP: 75690000, que por serem devedor(a)(es)
fiduciante(s)  do  contrato  mencionado  fica(m),  por  este  edital,
INTIMADO(A)(S)  a  comparecer  a  este  Ofício,  situado  na  cidade  de
Caldas Novas –  GO, na Rua Antônio Coelho de Godoy, esquina com a
Rua Antônio Inocêncio de Oliveira, nº 340, Centro, Caldas Novas – GO,
entre 8:00 e 17 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, para
efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que vencerem até
a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as
contribuições  condominiais  imputáveis  ao  imóvel,  cujo  valor
corresponde  a  R$  175.492,00  (  cento  e  setenta  e  cinco  mil  e
quatrocentos e noventa e dois reais  ), além das despesas de cobrança
e de intimação, as quais são lançadas, na planilha de débitos, pelo(a)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO)  como “Diferença de
prestações anteriores”. Este edital será publicado por 3 dias, devendo
o débito supramencionado ser  pago no prazo improrrogável  de 15
(quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno,
fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade
do imóvel alienado, situado na: RUA 05, N° 031, QD. 14, LT. 20,
SETOR SERRINHA, CALDAS NOVAS-GO, CEP 75687-598, em favor
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°.
9.514/97. Oficial Substituto/ Escrevente

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
DAGOBERTO  SOARES,  CPF:  009.622.366-91,  TORNA  PUBLICO
QUE REQUEREU JUNTO A  SECRETARIA  DE  ESTADO DE  MEIO
AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTAVEL  –  SEMAD,  A
LICENÇA  AMBIENTAL  DE  INSTALAÇÃO  PARA  ATIVIDADE  DE
CONFINAMENTO  BOVINO,  LOCALIZADO  NA  FAZENDA  MUNDO
NOVO, MUNICIPIO DE ITARUMÃ/GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
DAGOBERTO  SOARES,  CPF:  009.622.366-91,  TORNA  PUBLICO
QUE REQUEREU JUNTO A  SECRETARIA  DE  ESTADO DE  MEIO
AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTAVEL  –  SEMAD,  A
LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO PARA ATIVIDADE DE
CONFINAMENTO  BOVINO,  LOCALIZADO  NA  FAZENDA  MUNDO
NOVO, MUNICIPIO DE ITARUMÃ/GO, CEP: 75.810-000.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
O Sr.  ULISSES CASTRO LIMA  inscrito  no CPF:  193.538.801-06,
torna  público  que  requereu  pela  Secretaria  de  Estado  de  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –  SEMAD,  o  pedido
da Licença Corretiva de Funcionamento para Piscicultura Arte Pão
Pescado em Tanque Rede, no Reservatório de UHE de São Simão no
município de Paranaiguara - GO.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21 de janeiro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 02 de fevereiro de 2021, às 14h30min *. *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos 
quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei  
nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos  
termos do instrumento particular com força de escritura pública de 18/02/2020, cujos Fiduciantes são CLAUDIA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA, 
inscrita no CPF/MF sob nº 694.949.161-15, e seu marido MURILLO MAGNO GOMES, inscrito no CPF/MF sob nº 999.440.571-34, em PRIMEIRO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 616.323,06 (Seiscentos e Dezesseis Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Seis 
Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 1.801, do “Edifício 2” no “Residencial Diamante”, com 
área total geral de 167,210m² sendo 130,00m² de área total privativa, com direito ao boxe de garagem nº 63/63A do “Condomínio Diamante e Ametista”, 
situado na Avenida Milão, no Residencial Eldorado – Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 254.627 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição 
de Goiânia/GO.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 396.556,70 (Trezentos 
e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5671_06 Al).
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE CORUMBAÍBA - 
DISTRITO DE MARZAGÃO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO 

DE NOTAS E ANEXO DE MARZAGÃO-GO

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

QUADRA Nº 13-A, situado na Rua 
Olímpio Pereira Machado, Centro, 
nesta cidade, contendo os seguintes 
limites e confrontações: 10,80m de 
Frente para a Rua Olímpio Pereira 
Machado, pelo Lado Direito, 13,80m 
confrontando com o Lote nº 1-B; pelo 
Fundo, 10,80m confrontando com o 
Lote nº 1-C; e, pelo Lado Esquerdo, 
13,80m confrontando com a Rua Ju-
lieta Cândida da Costa, perfazendo a 
área de 149,04m2”; “LOTE nº 1-B, da 
QUADRA Nº 13-A, situado na Rua 
Olímpio Pereira Machado, Centro, 
nesta cidade, contendo os seguintes 
limites e confrontações: 10,80m de 
Frente para a Rua Olímpio Pereira 
Machado, pelo Lado Direito, 13,80m 
confrontando com o Lote nº 2; pelo 
Fundo, 10,80m confrontando com o 
Lote nº 1-C; e, pelo Lado Esquerdo, 
13,80m confrontando com o Lote nº 
1-A, perfazendo a área de 149,04m2”; 
e “LOTE nº 1-C, da QUADRA Nº 13-
A, situado na Rua Julieta Cândida 
da Costa, Centro, nesta cidade, 
contendo os seguintes limites e con-
frontações: 22,20m de Frente para a 
Rua Julieta Cândida da Costa, pelo 
Lado Direito, 21,60m confrontando 
com os Lotes nºs 1-A e 1-B; pelo Fun-
do, 22,20m confrontando com o Lote 
nº 2; e, pelo Lado Esquerdo, 21,60m 
confrontando com a Rua do Gado, 
perfazendo a área de 479,52m2”; con-

forme planta e memorial descritivo 
que faz parte do integrante Decreto 
nº 361/2020, expedido em 30 de de-
zembro de 2020. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se 
este edital será publicado em jornal 
local, por 3 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias contados 
da data da última publicação, tudo  
nos termos do Art. 19 da citada Lei 
Federal nº 6.766. 

O bacharel DANILLO DE 
SOUSA MACHADO, Oficial 
Respondente do Registro de 
Imóveis do Distrito Judiciário 
de Marzagão, Comarca de 
Corumbaíba, Estado de Goi-
ás. FAZ SABER a todos os 
interessados que MERCIA 
BRAGA FERREIRA, brasilei-
ra, solteira, do lar, portador da 
Cédula de Identidade RG. nº 
5814694-SSP/GO, inscrita no 
CPF/MF 757.380.401-63, re-
sidente e domiciliada na Rua 
Adelino Vicente Neto, Nº 98, 
Centro, Marzagão-GO, depo-
sitou nesta serventia os docu-
mentos necessários exigidos 
pelo Art. 18 da Lei Federal nº 
6.766 de 19 de dezembro de 
1979, para a averbação do 
DESMEMBRAMENTO do 

imóvel denominado “Lote nº 
1 (um), da quadra 13-A, com 
área de 777,60m2 (setecen-
tos e sessenta e sete me-
tros e sessenta centímetros 
quadrados) sendo: 21,60 
metros de Frente para na 
Rua Olimpio Pereira Macha-
do; 21,60 metros de Fundos 
confrontando com a Rua do 
Gado; 36,00 metros de Lateral 
Direita confrontando com o 
Lote nº 02; e 36,00 metros de 
Lateral Esquerdo confrontan-
do com a Rua 2 (dois), Ma-
triculado sob o nº 241, no 
Registro de Imóveis do Dis-
trito Judiciário de Marzagão, 
Comarca de Corumbaíba, Es-
tado de Goiás. O DESMEM-
BRAMENTO passará a de-
nominar-se “LOTE nº 1-A, da 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL/HIBRIDA

O Síndico do CONDOMÍNIO TOULON PARK RESIDENCE, no uso de 
suas atribuições, consoante a Convenção do Condomínio; 
 

C O N V O C A 
 
Os(as) Senhores(as) condôminos(as), para se reunirem em ASSEMBLÉIA 
ORDINÁRIA, a ser realizada de forma VIRTUAL/HIBRIDA, nesta cidade 
de Caldas Novas – GO, no dia 30 DE JANEIRO DE 2.021, sábado, às 
17:00 Horas em primeira convocação com o quórum legal ou em segunda 
e última convocação, com qualquer número, às 17:30 Horas do mesmo 
dia e local, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 
 
1. Prestação de Contas; 
2. Eleição de Síndico, Sub-Síndico de Conselho Consultivo. 
 
Sem mais e aguardando a presença de todos, 

Caldas Novas, 04 de Janeiro de 2021 

 Luiz Woltaire Ramos Porto
Síndico 

CONDOMÍNIO TOULON PARK RESIDENCE 

Obs.:  
1 – A assembleia será realizada pelo aplicativo ZOOM, o mesmo terá 
que ser baixado em seu computador ou celular. No dia da assembleia 
será enviado a todos os condôminos um link via e-mail e ou WatsApp, 
o qual terá que ser acessado no horário marcado para participarem 
da assembleia. 
 
2 – Só poderão participar, votar e serem votados os condôminos 
que estiverem rigorosamente em dia com suas contribuições con-
dominiais.  
 
3 – As chapas para concorrem aos cargos de síndico, subsíndico e 
membros do conselho fiscal, terão que serem apresentadas com an-
tecedência mínimo de 02 dias junto a administração do condomínio.    

CONDOMÍNIO TOULON PARK RESIDENCE
Avenida das Nações, Quadra 19, Lote 1 - Jardim dos Turistas - Caldas Novas-GO

GRANDE CIRCULAÇÃO EM GOIÁS, 
TOCANTINS E DISTRITO FEDERAL

www.gazetadoestado.com.br
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ANUNCIE O BALANÇO 
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JM manda seu segurança 
afastar Fio de Clara. Clara 
tenta se desculpar com Fio, 
e ele decide ir embora. Key-
la e Tato chegam ao colégio 
e vão conversar com Benê. 
Anderson se emociona com 
a música que Tina escreve 
sobre seu pai. Lica é gentil 
com Taís. Ellen e Juca con-
versam com Ernesto sobre 

o projeto que implantarão 
no Cora Coralina. Fio e Taís 
se interessam um pelo out-
ro. Dogão vai ao CineCora. 
K1 não gosta de ver o esta-
do de MB. Anderson e Tina 
terminam a nova música. 
Telma chora ao ver Mitsuko 
perder seus cabelos. Clara 
questiona Malu sobre sua 
proximidade com JM.

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Hélio expulsa Alber-
to de sua sala e manda 
Yvete providenciar uma 
comemoração para cele-
brar sua nova conquista. 
Alberto avisa a Guiomar 
que interditará Dionísio, 
alegando insanidade do 
avô. Cassiano diz a Es-
ter que Samuel não es-
tará seguro no hospital. 
Maria Adília se disfarça 

para conhecer Ariana. 
Quirino aceita celebrar 
o casamento de Julia-
no e Natália. Cassiano 
sugere que todos finjam 
acreditar que Samuel 
sofreu um assalto, para 
que possam pegar o 
verdadeiro culpado. Ar-
ruda se veste de médi-
co, e se dirige ao quarto 
de Samuel.

Beto diz a Henrique que 
está arrependido e teme 
a possibilidade de Apolo 
ter morrido no acidente. 
Aparício chega em casa e 
vê Fedora comemorando 
o aniversário de Teodora. 
Teodora aparece para ater-
rorizar todos da mansão. 
Adônis fica sensibilizado 

com a atitude de Shirlei 
e começa a vê-la com 
outros olhos. Adriana per-
gunta a Beto se ele tem 
algum envolvimento com o 
sumiço de Apolo. Tancinha 
briga com Carmela por ter 
exibido o vídeo de Apolo 
no dia em que aconteceria 
o seu casamento. 

Ele explica que está 
com uma máscara para 
esconder a cicatriz do 
acidente. Pata compra 
produtos para alisar os 
cabelos e acaba des-
maiando com o cheiro da 
química. Chico diz para 
Ernestina que descobriu 
que ela mentiu sobre o 

dinheiro e que enganou 
ele esse tempo todo. Chi-
co diz que apesar de tudo 
a perdoa, mas o namoro 
dos dois está acabado. 
Maria encontra Pata des-
maiada e vai atrás das 
demais Chiquititas para 
ajudá-la, que está des-
maiada no banheiro. 

Caio não acredita em 
Dantas e pede para falar 
com Bibi. Cândida con-
versa com Jeiza, mas não 
conta sobre a prisão de 
Zeca. A advogada infor-
ma a Abel que Zeca foi 
levado para um presídio. 
Ritinha suplica a Bibi para 
ajudá-la a falar com Zeca 
na prisão. Heleninha rev-
ela a Caio que Bibi está 
dando ordens na comuni-
dade. Cibele implora que 
Anita e Duda apareçam 
no jantar que ela pretende 

fazer. Bibi acerta com Rit-
inha a ida dela ao presí-
dio. Edinalva conta a Zu 
que não pode dormir soz-
inha. Ivana se emociona 
ao ver um pelo nascer em 
seu pescoço. Dantas é 
informado que Bibi será 
intimada a comparecer à 
delegacia. Zeca conversa 
com sua advogada. Ru-
binho pede a Sabiá para 
piorar a situação de Zeca. 
Jeiza se emociona ao 
chegar no local onde será 
a sua luta de MMA. 

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Você tá na frente do elevador 
da garagem do seu prédio, e 

chega um que pergunta: Vai subir?
— Não, não. Tô esperando meu 
apartamento descer, pra me pegar.

TEIXEIRA MENDES CONTA

SEM DESPERDÍCIO: BLACK+DECKER ENSINA 
RECEITA SAUDÁVEL COM INGREDIENTES QUE SOBRARAM DA CEIA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

INGREDIENTES:
n 2 xícaras de arroz 
cozido. Você pode 
cozinhar o arroz com 
legumes (cenoura 
ou beterraba ralada, 
abobrinha picada, 
conforme escolha)
n 2 ovos
n 1 batata doce cozida
n Farinha de aveia ou 
linhaça
n Cheiro verde a gosto

n Sal a gosto

PARA O RECHEIO:
Peru do ano novo 
ou outra carne a sua 
escolha

MODO DE PREPARO:
Misture no arroz o ovo, 
cheiro verde, sal e 
misture bem.
Amasse a batata doce 
e incorpore junto com 

o arroz, misture bem 
até virar uma massa, 
adicione um pouco de 
farinha de aveia ou a 
farinha de linhaça até 
dar o ponto para fazer 
bolinhas com a mão.
Não é necessária muita 
farinha pois a batata 
doce já deixará a massa 
quase pronta para 
enrolar.
Após a massa pronta, 

abra a bolinha adicione 
o recheio que pode ser 
peru desfiado ou frango, 
mas também pode ser 
qualquer recheio a sua 
escolha.
Enrole fechando e 
empane no ovo e na 
farinha de aveia
Leve à fritadeira por 
15 a 20 min a uma 
temperatura de 180 
graus, e se delicie!

O desperdíciO nunca é uma OpçãO, e para te ajudar a sur-
preender Os amigOs e família com aqueles ingredientes 
que sobraram da ceia, a BLACK+DECKER preparou 
uma receita saudável, utilizando apenas a fritadeira 
elétrica AFM5 Tasty Fry, que promete agradar todos os 
gostos: bolinho de arroz recheado com peru.

A fritadeira elétrica é a pedida certa para quem 
quer aliar saúde, com praticidade e sabor, além 
de não deixar cheiro no ambiente. Extremamen-
te versátil, o produto permite preparar diversos 
alimentos deliciosos utilizando pouquíssimo ou 

nada do óleo conforme a sua preferência. Você 
pode degustar de petiscos e diversos alimentos e 
ao mesmo tempo manter uma vida saudável! O 
lançamento possui um sistema de ventilação de ar 
quente que cozinha os alimentos de forma rápida 
e muito prática. Seu cesto antiaderente tem ampla 
capacidade e permite preparar porções pequenas 
ou maiores para a família!

Com a BLACK+DECKER, preparar alimentos 
mais saudáveis fica fácil! Vamos lá?

Maíra Fernandes
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