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Diretor responsável pelo Enem morre de 
Covid em meio a pressão para adiar exame

PÁGINA 02

DF registra o menor índice 
de homicídios em 41 anos

SEGURANÇA

Marcos Lopes/PMDF

Futuros policiais convocados iniciaram as aulas do curso de formação em 28 de dezembro

LUGAR DE BELEZAS NATURAIS
Parque Estadual do Jalapão 
completa 20 anos e se consolida 
como a joia do turismo tocantinense
Daniel Andrade/Governo do Tocantins

GOIANÉSIA

Cristiano Borges e Lucas Diener

Caiado inaugura Policlínica Regional com investimentos 
de 9,4 milhões e capacidade para 7 mil consultas por mês

Governador Ronaldo Caiado e secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, entregam segunda policlínica regional para goianos. Localizada em Goianésia, unidade tem 
capacidade para 7 mil consultas por mês 



Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Geral

GAZETA RURAL

Justiça Federal de 
São Paulo nega novo 
adiamento do Enem

A juíza Marisa Claudia 
Gonçalves Cucio, da 12ª 
vara Cível Federal de São 
Paulo, negou nesta ter-
ça-feira, 12, o adiamento 
do Enem - Ensino Na-
cional do Ensino Médio 
2020, cujas provas estão 
marcadas para 17 e 24 de 
janeiro.

Na semana passada, a 
DPU - Defensoria Pública 
da União havia entrado 
com recurso no Tribunal 
Regional Federal da 3ª re-
gião pedindo o adiamen-
to do exame em razão dos 
riscos de contágio maior, 
diante do avanço nos 
números da pandemia 
de covid-19. Ao negar o 
pedido, a magistrada en-
tendeu, contudo, que “as 
medidas adotadas pelo 
INEP [Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira] para neutralizar 
ou minimizar o contágio 
pelo novo coronavírus 
são adequadas para viabi-
lizar a realização das pro-
vas nas datas previstas”.

Migalhas

BB pagará mais de R$ 40 mi por 
execução indevida de dívida de R$ 1 
mil, decide STJ

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

A ação é originada de um contrato de 
empréstimo para a compra de dez vacas e 
um touro - que, à época dos fatos, em 1991, 
correspondia ao equivalente a R$ 1 mil

A 4ª turma do STJ man-
teve julgamento do TJ/MS 
que, em análise de ação res-
cisória, negou pedido do 
Banco do Brasil para rever-
ter condenação de mais de 
R$ 40 milhões originada de 
um contrato de emprésti-
mo para a compra de dez 
vacas e um touro - que, à 
época dos fatos, em 1991, 
correspondia ao equivalen-
te a R$ 1 mil.

Por maioria de votos, o 
recurso do banco foi par-
cialmente provido apenas 
para reduzir a indeniza-
ção por danos morais, de 
R$ 200 mil para R$ 10 mil, 
mantidos os demais termos 
do acórdão do TJ/MS. 

De acordo com os au-
tos, a cédula de crédito ru-
ral emitida para a compra 
dos animais era de quase 3 
milhões de cruzeiros (cor-
respondentes a cerca de R$ 
1 mil). Em 1993, o Banco 
do Brasil ajuizou ação de 
execução contra o cliente, 
com o valor da dívida cor-
respondendo a cerca de R$ 
15 mil. No ano 2000, o ban-
co informou nos autos que 
a dívida atualizada era de 
R$ 724 mil.

Posteriormente, o clien-
te ajuizou contra o BB ação 
revisional e de indenização, 
pleiteando a declaração de 
inexistência da dívida - que, 
segundo ele, seria de R$ 2 
mil e já teria sido quitada 
-, além de condenação da 
instituição financeira ao 
pagamento em dobro do 
valor exigido indevidamen-
te e à reparação de danos 
morais. Esses pedidos fo-
ram integralmente acolhi-
dos pelo TJ/MS.

Contra a decisão do tri-
bunal de 2ª instância, o BB 
ajuizou ação rescisória, a 
qual foi julgada procedente 
em parte, para fixar o valor 
dos danos morais em R$ 200 
mil, sem alteração dos ou-
tros pontos da condenação.

No recurso ao STJ, o BB 
questionou sua condena-
ção por má-fé, que moti-
vou a obrigação de pagar 
em dobro o valor cobrado 
judicialmente. Segundo o 
banco, a obrigação de pa-
gar em dobro deveria ob-
servar o valor efetivamente 
desembolsado pelo clien-
te, e não o total da dívida 
cobrada na execução.

Migalhas

Carlos Roberto Pinto 
morre de Covid em meio a 
pressão para adiar exame

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO&&

No Jornal da Gazeta Edi-
ção do Almoço desta terça-
-feira, 12, o apresentador 
Thiago Mendes conversou 
com o Secretário de Infra-
estrutura, Luiz Bittencourt. 
Durante a entrevista, o se-
cretário informou que a Pre-
feitura de Goiânia implan-
tará um aplicativo em que a 
população poderá acompa-

nhar informações sobre as 
obras, desde o cronograma 
de execução a contratos e 
previsão de entrega. Thiago 
Mendes conversou também 
com o Dentista e Especialis-
ta em Ortodontia, Dr. Cas-
siano Medeiros. O dentista 
falou sobre a evolução digi-
tal dentro da odontologia. 
No quadro fala o vereador, 

os apresentadores Thiago 
Mendes e Jota Sobrinho 
conversaram com o Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Aparecida de Goiânia, 
André Fortaleza. Para assis-
tir os destaques do Jornal da 
Gazeta Edição do Almoço 
acesse nosso canal no You-
Tube gazetaplay.

itátila Moura

O diretor de Avaliação 
da Educação Básica do 
Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais), general 
Carlos Roberto Pinto de 
Souza, de 59 anos, mor-
reu nesta segunda-feira 
(11) por complicações 
relacionadas à Covid-19.

General da reserva, 
Souza estava interna-
do desde dezembro do 
ano passado em Curitiba 
(PR). Ele havia assum-
ido a direção do órgão 
em agosto de 2019, sen-
do a quarta pessoa re-
sponsável pela área no 
governo de Jair Bolson-
aro (sem partido).

Sem citar a Covid, o 
Inep divulgou uma nota 
de pesar pelo falecimen-
to do general.

“A presidência do 
Inep, em nome de todos 
os seus colaboradores, 
agradece o trabalho de-
sempenhado com ded-
icação, entusiasmo, re-
sponsabilidade e senso 
ético pelo diretor Carlos 

Roberto. Seu nome es-
tará registrado na história 
do Inep”, diz a nota.

Há um aumento 
da pressão para um 
novo adiamento da 
prova do Enem, mar-
cada para começar no 
próximo domingo (17). 

Por conta do avanço 
da pandemia do novo 
coronavírus, entidades 
estudantis e a Defen-
soria Pública da União 
(DPU) requisitaram, na 
última sexta, o adia-
mento do exame à 
Justiça Federal.

No Gazeta Rural desta 
terça-feira, 12, o apresen-
tador Saulo Lopes con-
versou com o pecuarista 
Gilberto Marques Neto, 
que participa da Socie-
dade Goiana de Pecuária 

e Agricultura, a SGPA e 
da Associação Goiana do 
Nelore, a AGN. O assun-
to foi sobre sua criação 
de nelores e seus proje-
tos de soluções para a 
melhoria da genética do 

rebanho, a fim de maio-
res desempenhos dos 
animais.  Para assistir os 
destaques do Gazeta Ru-
ral acesse nosso canal no 
YouTube gazetaplay.

Maísa Martins
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Seu anúncio 
também é visto no Jornal 

Gazeta do Estado

 Governo de Goiás 
concederá desconto de 
até 90% nos juros de 
dívidas de ICMS

GOIANÉSIA PROGRAMA FACILITA

Estrutura beneficia 60 municípios.  “Vamos governar para terminar obras e dar dignidade ao 
cidadão”, diz governador. Segunda unidade entregue neste formato fortalece projeto de expansão 
dos serviços médicos para interior do Estado. Funcionamento começou dia 04 de janeiro

SECOM/GO - O gover-
nador Ronaldo Caiado 
inaugurou, nesta terça-
-feira (12/01), a segunda 
unidade no modelo de 
policlínica no Estado, lo-
calizada em Goianésia. A 
entrega traz avanços ao 
serviço de saúde ao ofe-
recer atendimento aos 
moradores de 60 muni-
cípios da região do Vale 
do São Patrício. “Vamos 
governar para terminar, 
para fazer com que as 
coisas funcionem, dando 
dignidade ao cidadão em 
cada região do Estado”, 
afirmou, ao mencionar as 
dificuldades que muitos 
goianos vivenciam ao ne-
cessitar de deslocamento 
para tratamentos que são, 
muitas vezes, periódicos e 
para a vida toda. 

A interiorização dos 
serviços foi a estratégia 
adotada pelo governador 
para promover a univer-
salização dos atendimen-
tos públicos demanda-
dos pela população. Para 
a Policlínica Regional de 
Goianésia, o aporte de 
recursos destinado, qua-
se R$ 9,4 milhões, saiu 
dos cofres do Tesouro do 
Estado. A unidade, que 
tem capacidade para 7 
mil consultas mensais, 
começou a funcionar no 
primeiro dia útil do ano, 
4 de janeiro. 

“Eu trabalho para o 
cidadão, para atender as 
pessoas mais vulneráveis, 
mais carentes, humildes”, 
reforçou Caiado. Ele tam-
bém defendeu, em dis-
curso, a união de forças 
com prefeitos e parla-
mentares para deixar um 
legado aos mais de 7 mi-
lhões de goianos. “É pre-
ciso que as pessoas acredi-
tem que nossas lideranças 
podem somar à melhoria 
da qualidade de vida do 
povo”, acrescentou.

Titular da Secreta-
ria de Estado de Saúde 
(SES), Ismael Alexandri-
no explicou que a poli-
clínica traz avanços na 
segmentação do atendi-
mento. “Tínhamos uma 
atenção primária de atri-
buição dos municípios e 
os hospitais, e nada no 
meio para dar suporte. 
O governador, como mé-
dico, entendeu o vácuo 
assistencial que existia”, 
assinalou Alexandrino. 
“A policlínica representa, 
justamente, o elo entre a 
atenção primária e o hos-
pital”, complementou.

ATENDIMENTO 
ITINERANTE

Outro serviço que 
passou a ser disponibili-
zado para a região do Vale 
do São Patrício é a Carreta 
de Prevenção ao Câncer, 
que percorrerá os muni-
cípios vizinhos para de-
senvolver ações de aten-
ção à saúde da mulher. 
“Vamos poder diagnosti-
car o câncer de mama e 
de colo de útero na fase 
inicial. Isso é humanizar, 
é dar qualidade de vida”, 
ponderou Caiado.

Além dele e do titular 
da SES, várias lideranças 
políticas e o vice-gover-
nador Lincoln Tejota par-
ticiparam da entrega de 
obras em Goianésia. “Já 
foram atendidas 300 pes-
soas essa semana [na po-
liclínica]. São 300 pessoas 
que poderiam ter entra-
do, às vezes, em uma am-
bulância, gastado dinhei-
ro do seu bolso, tirado 
do seu sustento, para ir 
para Goiânia”, informou 
Tejota, ao reiterar que o 
momento é de mudança. 

“Hoje é um dia impor-
tante para o Vale do São 
Patrício e para Goiás, até 
porque a saúde do nosso 
Estado era a da ambulân-
cia. Não tinha uma polí-
tica pública como temos 
agora, regionalizada”, re-
gistrou o deputado fede-
ral José Nelto. 

Para o deputado es-
tadual Amilton Filho,  a 
inauguração “faz valer a 
confiança que foi depo-
sitada no governo”. “A en-
trega de uma obra como 
essa traz dignidade, en-
curta distâncias e salva 
vidas”, defendeu.

Já o prefeito de Goia-
nésia, Leonardo Menezes, 
pontuou o apoio dado 
pelo Governo de Goiás 
para transformar o aten-

dimento em saúde no 
município. “Isso só de-
monstra a nossa parce-
ria e o que nós podemos 
fazer juntos. A policlínica 
será um marco”, ressaltou.

O presidente da Câ-
mara Municipal, Fábio da 
Enigma, disse que receber 
a obra é motivo de muita 
gratidão. “Goianésia dá 
um salto e é um passo a 
mais estarmos atenden-
do tantas especialidades 
no nosso município”, afir-
mou o vereador. 

MAIS INAUGURAÇÕES
A expansão da rede 

de policlínicas segue de 
forma estratégica com 
a construção de novas 
unidades em diferentes 
regiões do Estado. A de 
Goianésia foi a segunda 
a entrar em operação na 
atual gestão. A primeira foi 
implantada em 2020, em 
Posse, no Nordeste goiano. 
Os próximos municípios a 
serem contemplados com 
estruturas similares são 
Quirinópolis, Formosa, ci-
dade de Goiás e São Luís 
de Montes Belos. 

Além da instalação de 
policlínicas, o Governo 
de Goiás prioriza investi-
mentos para construção 
de hospitais regionais e 
celebração de convênios 
para ampliação de lei-
tos de internação, espe-
cialmente nas Unidades 
de Terapias Intensivas 
(UTIs) para atender todo 
o território goiano. 

Para consolidar a re-
gionalização está prevista 
também a retomada de 
projetos paralisados pela 
gestão anterior. “Vamos, 
ainda no primeiro trimes-
tre deste ano, abrir um 
hospital que o povo de 
Goiás não acreditava mais 
que pudesse ser inaugu-
rado, o de Uruaçu”, desta-

cou o governador.  
A obra visa à instalação 

de um hospital geral e ma-
ternidade no Norte Goia-
no, executada via Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra). Os 
investimentos de R$ 100 
milhões são do governo 
estadual. Ao todo, serão 
240 leitos de internação, 
40 deles para as UTIs.

Participaram da sole-
nidade a coordenadora 
da Área da Saúde do Cen-
tro de Apoio Operacional 
do Ministério Público de 
Goiás (MPGO), Karina 
D’Abruzzo; o vice-presi-
dente da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), 
Luiz Sampaio; o assessor 
especial da Governadoria, 
Lineu Olímpio; o presiden-
te do Conselho Estadual 
de Saúde de Goiás, Vene-
rando Lemes de Jesus; a 
coordenadora regional de 
Educação, Gislene Fon-
seca; o diretor presidente 
do Instituto CEM, Jeziel 
Barbosa; o superinten-
dente de Gestão do Vapt 
Vupt, Dioji Ikeda; a direto-
ra da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Jaraguá, Marize-
te Lobo; o comandante do 
23º Batalhão da Polícia Mi-
litar, tenente coronel Di-
ney Pereira; o subcoman-
dante da 15ª Regional da 
Polícia Militar, tenente-co-
ronel Marcus Vinícius; e a 
subcomandante do Corpo 
de Bombeiros, capitã Ana 
Lúcia Cardoso.

Ainda estiveram pre-
sentes os prefeitos Dásio 
Marques (Amaralina), 
Professor Álvaro (Barro 
Alto), Geraldo Reis (Carmo 
do Rio Verde), Edmario de 
Castro (Ceres), Alair Rabe-
lo (Cocalzinho de Goiás), 
Wilson Tavares (Gameleira 
de Goiás), Paulo Vitor (Ja-
raguá), Cleber Junio (Nova 
América), Tiago Contador 
(Petrolina), Nivaldo Melo 
(Pirenópolis), Fred Vidi-
gal (Rialma), Gilber Roque 
(Rianápolis), Padre Weber 
(Rubiataba), Cássia Dou-
rado (Santa Isabel), Rober-
to João de Oliveira (Santa 
Rita), Cleuton Timbo (São 
Francisco de Goiás), Elieu-
des Moraes (São Luiz do 
Norte), Elivan Carreiro 
(Uirapuru) e Waldilei Le-
mos (Vila Propício); além 
de vice-prefeitos, suplen-
tes de deputados, verea-
dores do município e de 
cidades vizinhas, secretá-
rios municipais de Saúde, 
e ex-prefeitos.

Conforme a Lei 
20.939/20 divulgada na 
semana passada, durante 
60 dias - de 1º de feve-
reiro a 1º de abril - o Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria da Econo-
mia, realizará o Progra-
ma Facilita para refinan-
ciamento de dívidas de 
ICMS (Imposto sobre cir-
culação de mercadorias 
e prestação de serviços). 
A principal novidade é 
o desconto de até 90% 
nos juros de débitos de 
ICMS, que nunca passou 
de 50% em edições an-
teriores, além do tradi-
cional abatimento de até 
98% sobre as multas.

Além disso, essa se-
mana o governo deve 
enviar à Assembleia Le-
gislativa novo projeto de 
lei com alteração na Lei 
20.939/20 para inclusão 
do IPVA (Imposto sobre 
Veículos Automotores) 
e ITCD (Imposto sobre 
Transmissão Causa Mor-
tis e Doação de Quais-
quer Bens ou Direitos). 
Nesses dois casos os des-
contos chegarão a 98% 
nos juros e na multa. “A 
pedido do governador 
Ronaldo Caiado envia-
remos proposta para in-
clusão do IPVA e ITCD 
no programa”, adianta a 
secretária da Economia, 
Cristiane Schmidt.

“A previsão da lei é fi-
car dez anos sem novas 
anistias. Então, é uma boa 
oportunidade para quem 
quer se regularizar”, diz 
Schmidt. As medidas fa-
cilitadoras valerão para 
as dívidas de ICMS que 
tenham fato gerador até 
30 de junho de 2020. Nos 
casos de pagamento à 
vista, haverá desconto de 
90% nos juros (veja ta-
bela de descontos para o 
ICMS e créditos dos ór-
gãos). No caso das multas 
relativas ao ICMS, have-
rá desconto de até 98% 
para os fatos geradores 
de dívidas anteriores a 
31 de dezembro de 2012 
e até 90% para os de-
mais casos.

O superintendente de 

Recuperação de Crédi-
to, auditor fiscal Mário 
Mattos Bacelar, explica 
que a negociação poderá 
ser realizada presencial-
mente nas Delegacias 
Regionais de Fiscalização 
e na sede da Economia. 
Porém, Bacelar espera 
que a maior parte das si-
mulações e negociações 
seja realizada pelo auto-
atendimento na Inter-
net. “Disponibilizaremos 
vários canais para que o 
contribuinte não precise 
sair de casa. E nos casos 
presenciais, estamos or-
ganizando os pontos de 
atendimento dentro das 
regras sanitárias. Em bre-
ve divulgaremos os deta-
lhes”, adiantou. 

PARCELAMENTO ICMS
Em regra, para a 

maior parte dos contri-
buintes, o número de 
parcelas estará limitado a 
60 vezes. Porém, há casos 
excepcionais, sendo os 
principais: 1) Se o contri-
buinte pagar 20% do tri-
buto na primeira parcela, 
poderá parcelar o restan-
te em até 84 vezes; 2) Se 
o contribuinte desistir 
da disputa administrati-
va a respeito do débito, 
poderá dividir em até 96 
meses. 3) Empresas em 
recuperação judicial, em 
até 120 parcelas.

A Lei 20.939/20 trouxe 
outras novidades. Entre 
elas, neste ano foram in-
cluídos débitos não tri-
butários emitidos pela 
Agrodefesa, Procon, AGR 
e Detran. No caso do De-
tran, de forma inédita, 
serão incluídas dívidas 
referentes a multas de 
trânsito não pagas. Para 
esses débitos valerão as 
medidas facilitadoras 
previstas na lei. “Essa 
mudança foi importante 
já que o Detran possui 
uma carteira importante 
de multas de trânsito não 
pagas e que agora o mo-
torista poderá negociar”, 
enfatizou Bacelar.

COMuniCaçãO SEtOrial 
da SECrEtaria da ECOnOMia 

– GOvErnO dE GOiáS

Cristiano Borges e Lucas Diener

Caiado inaugura Policlínica Regional 
com investimentos de 9,4 milhões e 
capacidade para 7 mil consultas por mês

Carreta de Prevenção ao Câncer beneficiará mulheres da 
região do Vale do São Patrício com exames e orientações. 
“Isso é humanizar, dar qualidade de vida”, diz Caiado
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DF registra o menor índice 
de homicídios em 41 anos
Redução de casos quebra recorde pelo segundo ano consecutivo. Balanço 
2020 revela ainda queda de cerca de 50% nos crimes de feminicídio

Da reDação com ag. Bra-
sília - O conjunto de 
políticas adotadas pela 
Secretaria de Seguran-
ça Pública (SSP) fez com 
que o Distrito Federal 
superasse, pelo segundo 
ano seguido, os recordes 
de redução de crimina-
lidade. Levantamento 
realizado pela SSP mos-
tra que, no ano passado, 
foram registrados 11,4 
homicídios por 100 mil 
habitantes, índice mais 
baixo desde 1980.

O uso da taxa é uma 
metodologia internacio-
nal para aferir o nível de 
violência de determina-
do lugar, relacionando o 
número da criminalidade 
com o da população.

Quando analisado o 
número absoluto de ví-
timas de homicídio, em 
2020 o DF atingiu o me-
nor número de mortes 
por esse tipo de crime 
em 28 anos. Em 1992, úl-
timo ano em que a redu-
ção foi menor, foram 302 
vítimas com população 
estimada em 1,7 milhões 
de habitantes, de acordo 
com o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Ano passado, mes-
mo com 3,2 milhões de 
habitantes, foram regis-
trados 373 casos. Em re-
lação a 2019, a redução 
foi de 10,8%. O número 
de ocorrências dos Cri-
mes Violentos Letais e 
Intencionais (CVLIs) – 
que englobam, além do 
homicídio (feminicídio), 
latrocínio e lesão corporal 
seguida de morte – teve 
redução de 8,9%. Ou seja, 
40 vidas foram poupadas 
no decorrer do ano.

“Em 2019 tivemos a 
menor taxa de homicí-
dios em 35 anos”, reforça 
o secretário de Segurança 
Pública, Anderson Torres. 
“Desta forma, sabíamos 
que 2020 seria um ano 
desafiador e que seria ne-
cessário concentrar esfor-
ços para resultados iguais 
ou melhores que o ano 
anterior. Mesmo diante 
de uma pandemia, em 
que foi necessário fazer a 
realocação de prioridades 
e adaptação dos serviços, 
conseguimos colocar em 

prática ações que rende-
ram ao DF um ano com 
decréscimos do número 
de crimes contra o maior 
bem do ser humano, que 
é a vida.”

O crime de latrocí-
nio registrou seis casos a 
mais que em 2019. Das 31 
ocorrências do ano pas-
sado, 19 foram registradas 
nos três primeiros meses 
–  3% do total. “Iniciamos, 
a partir de março, uma sé-
rie de medidas de reforço 
no policiamento de iden-
tificação e prisão de au-
tores, impedindo, assim, 
a reincidência. Mais de 
80% dos que cometeram 
esse tipo de crime foram 
identificados. Já nos me-
ses de abril, maio e julho 
não foram registrados la-
trocínios no DF ”, destaca 
o secretário.

Os anos de 2019 e 
2020 foram o primeiro 
e o terceiro, respectiva-
mente, com os menores 
números de casos de la-
trocínio em 21 anos.

METAS E RESULTADO
Uma das medidas es-

tratégicas implementa-
das pela SSP para conter 
a criminalidade foi, desde 
o início do ano passado, 
a estipulação de metas 
e a cobrança de resulta-
dos até 2022. Em 2020, a 
expectativa era fechar o 
ano com a taxa de 14,9 
mortes violentas inten-
cionais para cada cem 
mil habitantes. Porém, a 
taxa foi menor: 12,5/100 
mil, superando até a meta 
estipulada para este ano, 
que é de 14,6/100 mil, 
de acordo com o Plano 
Plurianual da Segurança 
Pública (leis nº 6.490 e nº 
6.624 – DF).

FEMINICÍDIOS
A redução dos femi-

nicídios em 2020 foi de 
quase 50%, no compara-
tivo com 2019, quando 
foram registradas 32 mor-
tes pelo crime de gênero. 
Em 2020 houve 17 vítimas 
de feminicídio, crime que 
não teve nenhum registro 
nos meses de fevereiro, 
maio, outubro e novem-
bro. O índice desse tipo 
de crime no DF foi de 
1,07/100 mil habitantes, 

o menor desde a criação 
da lei, em 2015.

“A redução mostra 
que a estratégia de pre-
venção surtiu efeito, 
mesmo diante da pan-
demia. A inauguração 
de mais uma delegacia 
especializada no atendi-
mento à mulher, a pos-
sibilidade de registros 
on-line de ocorrências 
e o aumento das visitas 
do programa de Preven-
ção Orientada à Violên-
cia Doméstica [Provid], 
da Polícia Militar, foram 
essenciais para redução 
dos casos de violência 
doméstica e consequen-
temente, de feminicídio”, 
avalia Anderson Torres.

DESTAQUE NACIONAL
A redução sistemáti-

ca de índices criminais 
rendeu ao DF reconhe-
cimento nacional no de-
correr do ano. Em agosto, 
de acordo com o Atlas da 
Violência 2020, do Fó-
rum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP), o 
DF apresentou uma das 
menores taxas de homi-
cídio entre as unidades 
da federação.

No mês seguinte, o 
Monitor da Violência – 
parceria do portal G1 
com o Núcleo de Estu-
dos da Violência da Uni-
versidade de São Paulo 
(USP) e o FBS – revelou 
que o DF possui o menor 
número de homicídios 
de mulheres no país. Os 
dados são referentes aos 
primeiros semestres de 
2019 e 2020. A taxa atin-
gida foi de 0,6/100 mil 
mulheres. Em igual perí-
odo, o Brasil teve aumen-
to de 2% no número de 
mulheres assassinadas.

No mesmo mês, o re-
sultado positivo na área 
de segurança pública ren-
deu posição de destaque 
no Ranking de Competi-
tividade dos Estados. De 
acordo com a pesquisa, a 
área da segurança é a que 
com mais exatidão ex-
pressa o funcionamento 
das instituições do Esta-
do, uma vez que a preser-
vação dos direitos indivi-
duais e a construção da 
ordem são fundamentais 
para o bem-estar social.

Dois tempos
1. A coreógrafa, bailarina e professora Aline Bernardi 

abre inscrições gratuitas para o “Laboratório Corpo Pala-
vra - Coreografias e dramaturgias cartográficas”,  um curso 
de formação e criação artística virtual que vai investigar a 
relação entre corpo e palavra. As inscrições para as aulas 
práticas e teóricas estão abertas de 13 a 22 de janeiro no link 
https://bit.ly/2XseblL.

2. Uma mostra artística vai ser apresentada no fim do 
processo, em março. Aline trabalha a partir das seguintes 
perguntas: Qual a implicação do corpo no ato de escrever? 
É possível escrever enquanto nos movemos? Quais são os 
afetos percebidos entre razão e sensibilidade? Como a poe-
sia do corpo pode interferir no ato criativo?

Pode entrar
Aberta em Cristalina, na Rua da Saudade, casa 43, Cen-

tro, uma agência do Sicoob UniCentro Norte Goiano, am-
pla, moderna e confortável. Segundo o presidente do Con-
selho de Administração, da instituição, Arnaldo de Sousa 
Teixeira Júnior, as novas instalações ratificam a expansão da 
cooperativa para o entorno de Brasília, já que está presente 
em Águas Lindas e no Novo Gama. “Estamos aqui para 
contribuir com o desenvolvimento da região, promovendo 
uma parceria mutuamente benéfica e de crescimento com-
partilhado”, destacou Arnaldo.

Vitrine

Reprodução

FORMAÇÃO E CRIAÇÃO ARTÍSTICA -  No registro, 
a bailarina, escritora, professora e pesquisadora de 
dança, Aline Bernardi que anuncia para breve o início do 
‘Laboratório Corpo Palavra - Coreografias e dramaturgias 
cartográficas’. As inscrições vão até o dia 22 de janeiro e 
são gratuitas  

Helena Cooper

SEGURANÇA

NO BATENTE – Após curtirem a virada do ano em 
Salvador 
(BA), com 
tudo a que 
tem direito, 
a estilista 
Ione Melo, 
e o marido, 
médico 
João Carlos 
Rodrigues 
Melo, já 
retornaram 
à Goiânia e 
assumiram 
sua agenda 
de trabalho

n VOCÊ SABIA? A 
maçã tem um impacto 
positivo no metabolismo 
da gordura.
n SE APRESSE - 
Amanhã, quinta-feira, 
dia 14, termina o prazo 
para o eleitor que não 
compareceu às urnas 
apresentar justificativa.
n MALHA FINA - O 
contribuinte que caiu 
na malha fina do 
Imposto de Renda pode 
contestar os valores 
lançados no Centro 
Virtual de Atendimento 
da Receita Federal, 
além de obter mais 
informações no portal 
do governo federal. 
A defesa poderá ser 
apresentada de maneira 
100% virtual.
n SANEAMENTO - 
Hoje, o Fórum Goiano 
de Habitação vai 
receber o presidente 
da Agência Goiana 
de Municípios, Paulo 
Sérgio Rezende, para 
debater o novo marco 
do saneamento básico. 
A proposta é que se 
realize uma edição 
do Fórum Goiás de 
Debate com prefeitos e 
entidades empresariais 
sobre o destino 
do saneamento. O 
encontro será na sede 
do Secovi.
Divulgação

n CONSELHEIRA 
- Com atuação em 
arquitetura sensorial e 
afetiva, Anna Carolina 
Cruz, arquiteta e 
urbanista, da Arte 
Plena Casa Galeria, faz 
parte da nova gestão 
de conselheiros do 
Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de 
Goiás (CAU/GO). A 
profissional levará um 
olhar sensível e artístico 
para o CAU Goiás
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“O importante não é 
vencer todos os dias, 
mas lutar sempre.”

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

Wanja nóbrega/governo do 
TocanTins - O Estado possui 
uma área de 277.621 km², 
dos quais cerca de 15% são 
de unidades de conservação, 
criadas por leis específicas 
para proteger esses espa-
ços territoriais e os recursos 
ambientais neles existentes. 
Administradas pelo Insti-
tuto Natureza do Tocantins 
(Naturatins), essas unidades 
garantem a preservação de 
milhares de espécies vege-
tais e animais.

Anualmente, o Jalapão 
tem registrado números 
crescentes de visitantes. Se-
gundo dados do Naturatins, 
em 2019 as belezas do PEJ 
foram visitadas por 49.466 
turistas, representando um 
aumento de 14,16% em rela-
ção a 2018.

Esse crescente foi alte-
rado em 2020, por causa 
da pandemia causada pelo 
novo Coronavírus, quando o 
parque precisou ter as visitas 
restringidas. Mesmo assim, o 
ano fechou com um total de 
12.433 turistas.

O Jalapão é um lugar de 
belezas naturais incomuns, 
capaz de encantar até o vi-
sitante mais cético. Entre 
seus atrativos se destacam 
as dunas, com suas areias 
douradas contrastando com 
os rios de águas cristalinas, e 
cachoeiras. A paisagem ain-
da contrasta com formações 
rochosas, como o mirante 
da Serra do Espírito Santo e a 
Serra da Catedral.

O cenário é completo 
com extensas veredas, onde 
o buriti e o capim dourado 
se multiplicam e se trans-
formam na base do arte-
sanato local, que ganhou o 
gosto do mercado nacional 
e garante renda para deze-
nas de famílias tradicionais 
que habitam o PEJ.

Nesse ecossistema sin-
gular são encontradas dife-
rentes espécies de animais 
silvestres, como veados-
-campeiros, tamanduás-
-bandeiras, antas, capiva-
ras, lobos-guarás, gambás, 
onças, jacarés, raposas e 
macacos. Também podem 
ser encontrados diversos 
répteis e aves.

Além dos turistas, que 
procuram o local pelas suas 
belezas naturais e seus ce-
nários de contrastes, o PEJ 
também é objeto de estudo 
de vários pesquisadores do 
Brasil e do mundo. Segun-
do o supervisor do parque, 
Reinaldo Tavares, além de 
pedidos de autorização para 
realização de pesquisas de 
campo, são frequentes as 

solicitações de acesso ao 
Parque para utilização de 
seus cenários em produções 
fotográficas (especialmente 
noivas) e filmagens.

“Já fomos cenário de 
reality show internacio-
nal, novela exibida em 
horário nobre, diversas re-
portagens, propagandas 
e locação para produções 
cinematográficas, por isso 
cada vez mais o Jalapão fica 
ainda mais conhecido, se 
tornando destino de férias 
desejado por muitos”, disse 
o supervisor, informando 
que o mês de julho é o que 
registra o maior numero de 
visitantes no parque.

CONTROLE 
DE VISITANTES

Por se tratar de uma área 
protegida, com enorme bio-
diversidade, o Naturatins 
mantém rigorosa fiscaliza-
ção para garantir que as visi-
tas, mais numerosas a cada 
ano, não causem danos irre-
paráveis ao lugar.

O técnico do Naturatins, 
Thomás Tanaka, explica 
que uma das prioridades do 
parque é garantir que suas 
belezas possam ser contem-
pladas por todos que dese-
jarem visitá-lo. Entretanto, o 
PEJ faz o controle de acesso 
e visitação às Dunas do Jala-
pão, um dos atrativos turísti-
cos mais procurados. 

“O controle de visitan-
tes é fundamental, uma vez 
que apesar do local ser o 
principal ponto turístico 
do Estado, é antes de tudo 
uma unidade de conser-
vação, por isso precisamos 
garantir que o número de 
visitantes não represente 
nenhum perigo ao local”, 
reforça Thomás Tanaka.

Já o diretor de Biodiver-
sidade e Áreas Protegidas 
do Naturatins, Warley Ro-
drigues, ressalta que a cria-
ção do parque foi funda-
mental para a conservação 
da biodiversidade em toda 
a região. “Hoje, a região do 
Jalapão, onde o PEJ está in-
serido, representa a maior 
área contínua de Cerrado 
do Brasil em alto grau de 

conservação, inclusive abri-
gando inúmeras espécies 
da fauna, algumas amea-
çadas de extinção, como o 
Pato Mergulhão”, reforça.

O diretor acrescenta 
que a criação de parques é 
importante porque nesses 
espaços, destinados a pes-
quisa, turismo, educação 
ambiental, se tornam es-
paços transformadores da 
sociedade. “Isso porque um 
parque guarda uma amostra 
relevante da biodiversidade 
daquele local e serve para 
que a sociedade de forma ge-
ral possa conhecer essas áre-
as de preservação e conser-
vação, que são os parques”, 
completa Warley Rodrigues.

DADOS TÉCNICOS
O Parque Estadual do 

Jalapão (PEJ) pertence à ca-
tegoria de Unidades de Con-
servação de Proteção Inte-
gral do Estado do Tocantins, 
com área concentrada no 
município de Mateiros, fa-
zendo divida com o municí-
pio de São Felix do Tocantins.

Os recursos naturais do 
parque e de toda a área do 
Jalapão, bem como a produ-
ção artesanal de suas comu-
nidades, são protegidos por 
meio de ações e projetos en-
cabeçados pelo Naturatins.

O parque conta com uma 
brigada de combate a incên-
dios florestais, inspetores, 
guarda-parque e servidores 
administrativos. A estrutura 
tem duas bases, sendo um 
centro projetado para abri-
gar pesquisadores e técnicos 
e a sede administrativa com 
o Centro de Capacitação e 
Educação Ambiental.

ACESSO
A partir da Capital, Pal-

mas, o acesso terrestre ao 
Parque Estadual do Jalapão 
pode ser feito de duas ma-
neiras. Pelo Norte, com aces-
so pelas rodovias TO-020, 
trecho Palmas - Novo Acor-
do (115 km), TO-030, trecho 
Novo Acordo - São Félix do 
Tocantins (147 km), seguin-
do depois pela rodovia TO-
110, entre São Félix do To-
cantins e Mateiros (79 km).
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“O importante não é 
vencer todos os dias, 
mas lutar sempre.”

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

Criado pela Lei Estadual nº 1.203, o Parque Estadual do Jalapão (PEJ) 
completou 20 anos, nesta terça-feira, 12, e se consolida como uma grande 
reserva da vida do bioma Cerrado e a joia do ecoturismo e turismo de aventura, 
não apenas do Tocantins, mas de todo o Brasil

HD -  #hdherculesdiasagrifedojornalismo #portalstylo #jornaldaregião

Luiz Bittencourt 
De acordo com secretário de Infraestrutura, Luiz Bittencourt, a nova plataforma de 
trabalho incorpora novas ferramentas de tecnologia e inteligência, o que, segundo ele, 
traz “mais eficiência, modernidade, transparência e controles de gestão”. O titular da 
Seinfra destacou ainda que o objetivo é transformar a administração pública cada vez 
mais ágil, melhorando a prestação de serviços à população.  

LUGAR DE BELEZAS NATURAIS

Parque Estadual do Jalapão 
completa 20 anos e se consolida 
como a joia do turismo tocantinense

Goiânia
Durante a abertura do evento, o prefeito em exercício Rogério Cruz reiterou a importância e o 
empenho da equipe na condução de todas as obras em Goiânia. Segundo ele, a Seinfra conta com 
um dos melhores quadros de profissionais do País.
O sistema foi apresentado aos diretores, gerentes e fiscais de obras da Seinfra. Com a implantação 
dessa ferramenta digital, serviços, como tempo da obra, início ou valor do 

Voos
Dentre os vários atrativos turísticos existentes em Pirenópolis-GO, a cidade contará também a partir 
de sexta-feira, 15, com voos diários de balão ao nascer ou pôr do sol .

Rafael
A novidade será oferecida pelos empresários Rafael Carvalho (da “Voe de Balão em Piri”) e por Bruno 
Gutemberg (do “Grupo Villa Hotéis”), com duração de aproximadamente 1 hora;

Café de Amanhã
Além do voo no 2º maior balão do Brasil (vindo de Boituva-SP), em altitudes de até 1.000 metros, 
alguns dos diferentes pacotes de serviços (com tickets que variam de R$ 690 a R$ 980, por pessoa) 
oferecem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos/vídeos 
personalizados via drone.

Divulgação

Parabéns Aline
A ilustre aniversariante 
desta quarta-feira, 
13, é  queridíssima 
farmacêutica Aline 
de Lara, esposa do 
consagrado cirurgião 
dentista Wendell Dias 
Fernandes, de Palmas. 
Estimada como é, Aline, 
por certo, receberá 
inúmeros cumprimentos 
pela data  Dra. Aline 
de Lara, comanda, ao 
lado do marido, Dr. 
Wendell , uma das mais 
conceituadas clínicas 
odontológicas da Capital 
do Tocantins.

Daniel Andrade/Governo do Tocantins
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Município e comarca de 

Rio Verde – Estado de Goiás 
Registro de Imóveis, Registro de Títulos e 

Documentos, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e 
Tabelionato de Protestos 

Tabelião e Oficial: Franklin Wilson Xavier 
EDITAL DE REGISTROS DE LOTEAMENTO 

FRANKLIN WILSON XAVIER – OFICIAL do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis e Anexos desta cidade de 
Rio Verde, Estado de Goiás, na Forma da Lei, etc.  

FAZ SABER, a quem possa interessar que por parte 
da: Pizolato Construtora e Incorporadora Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 
04.176.720/0001-63, com sede em Araguarí-MG, na 
Rua Brasil Acciolly, n° 79, Centro, neste ato 
representada por seus sócios administradores 
Guilherme Francisco Pizolato Neto, CPF: 037.251.769-
22, Rodolpho Pizolato, CPF: 027.944.789-23, e, Tiago 
Godoy Sobral, CPF: 034.268.819-77; Requerem nos 
termos da Lei n° 6.766/79, e seu art. 19, o registro de 
loteamenteo do imóvel deste município, com área de 
145.566,00 m² localizado no quinhão de terras, situado 
na Fazenda São Tomaz, devidamente registrado neste 
CRI sob matrícula n° R.03/M.69.808. Ao 
empreendimento foi dada a denominação de 
loteamento “RESIDENCIAL PIZOLATO”  tendo sido o 
projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Rio 
Verde, conforme Decreto n° 2.296, de 09/11/2020, 
possuindo o dito loteamente as seguintes áreas: Áreas 
de lotes: 60.439,25 m², totalizando 304 lotes, 
distribuidos em 12 quadras; sistema viário: 50.162,32 
m²; Área Verde: 10.152,93 m², Áreas Institucionais: 
9.364,85 m²; A.P.P’s ( Não Edificante): 15.446,65 m²; 
atendendo as exigências das Leis Municipais n. 
3.633/1998 e 5.671/2009, bem como a Lei Federal n° 
6.766/1979, conforme análise realizada pela 
Superintendência Municipal de Desenvolvimento 
Urbano de Rio Verde. Os documentos apresentandos 
foram autuados e prenotados sob o protocolo de n° 
392.289 em 24/11/2020 e fica à disposição de 
interessados para exame nesta Serventia, e não sendo 
aprensentada impugnação no prazo máximo de 15 dias 
úteis,  contados da última publicação deste edital, será 
feito o registro requerido, na forma da lei. Este edital 
será fixado em lugar de costume e publicado três vezes 
consecutivas em jornal. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 11 de 
janeiro de 2021, eu, Lilian Xavier Rodrigues, Oficiala 
substituta do Registro de Imóveis, que digitei, conferi, 
dou fé e assino.  

 

Lilian Xavier Rodrigues 

Oficiala Substituta 

 

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL 

1º OFÍClO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDlCAS, CIVIL 
DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS.

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, 
Oficial do 1º Oficio do Registro de  Imóveis, 

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

FAZ SABER a todos os 
interessados que F&S 
CONSTRUTORA, INCOR-
PORADORA E IMOBI-
LIARIA LTDA ME, CNPJ-
10.804.023/0001-02, com 
sede em Águas Lindas de 
Goiás-GO, depositou nesta 
serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 

artigo 18 da Lei Federal n. 
6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, para registro de 
um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado 
Lote 39 da Quadra 27, 
Conjunto B, Setor 03, situ-
ado no Loteamento deno-
minado PARQUE DA BAR-
RAGEM, Águas Lindas de 

Goiás-GO, com a área de 
930,00m², com frente para 
a Rua Rio Verde, com 20,00 
metros; pelo fundo com o 
lote 40, com 20,00 metros; 
pelo lado direito com a Rua 
18, com 46,50 metros e pelo 
lado esquerdo com o lote 
37, com 46,50 metros, do 
Registro de Imóveis da Co-
marca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será des-
membrado em 04 (quatro) 
lotes menores que serão 
denominados: “Lote 39-A 
da Quadra 27, Conjunto 
B, Setor 03, do loteamento 
denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás-GO, com a área 
de 232,50m², com frente 
para a Rua 18, com 11,625 

metros, fundo com parte do 
lote 37, com 11,625 metros, 
lado direito com o lote 39-B, 
com 20,00 metros e lado 
esquerdo para a Rua Rio 
Verde, com 20,00 metros”, 
“Lote 39-B da Quadra 27, 
Conjunto B, Setor 03, do 
loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, 
Águas Lindas de Goiás-GO, 
com a área de 232,50m², 
com frente para a Rua 18, 
com 11,625 metros, fundo 
com parte do lote 37, com 
11,625 metros, lado direi-
to com o lote 39-C, com 
20,00 metros e lado esquer-
do com o lote 39-A, com 
20,00 metros”, “Lote 39-C 
da Quadra 27, Conjunto 
B, Setor 03, do loteamento 

denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás-GO, com a área de 
232,50m², com frente para a 
Rua 18, com 11,625 metros, 
fundo com parte do lote 37, 
com 11,625 metros, lado 
direito com o lote 39-D, com 
20,00 metros e lado esquer-
do com o lote 39-B, com 
20,00 metros” e “Lote 39-D 
da Quadra 27, Conjunto 
B, Setor 03, do loteamento 
denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás-GO, com a área 
de 232,50m², com frente 
para a Rua 18, com 11,625 
metros, fundo com parte 
do lote 37, com 11,625 
metros, lado direito com o 
lote 40, com 20,00 metros 

e lado esquerdo com o lote 
39-C, com 20,00 metros”, 
conforme planta e memo-
rial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do 
Parcelamento expedida em 
11/12/2020, onde consta o 
processo administrativo de 
n° 2020037301. Para que 
chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este 
edital que será publicado 
no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo 
o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última 
publicação, tudo nos ter-
mos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 28 de janeiro 2021 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 09 de fevereiro 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 novamente a PÚBLICO LEILÃO cumprindo as exigências legais, 
conforme as datas redesignadas 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 
19/01/2015, cujo Fiduciante é GELSON MÁRIO DA SILVA, CPF 891.619.551-91, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a R$ 562.294,46 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos), o imóvel constituído 
pela “Casa Residencial, com a área total construída de 160,61m², e seu respectivo terreno com a área total de 288,00m², situada na Rua Dezessete A,  
n° 448, lote 09, quadra 74, Bairro Popular, Rio Verde/GO, melhor descrito na matrícula nº 3.041 do Cartório de Registro Geral de Imóveis e Anexos 
de Rio Verde/GO.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.  Pendências sobre o 
imóvel: Consta ação judicial em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, processo nº 0221140-04.2016.8.09.0137. 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$ 588.627,65 
(Quinhentos e Oitenta e Oito Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Cinco 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 (5672_10 Al).

  ALICE TELES GOMES, CPF: 708.117.091-91, torna público 
que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento SEMAD, a Renovação da Licença de Funcio-
namento n°1065/2015 do processo n°1223/2014, para atividade 
de Extração de Areia e Cascalho, situado na Fazenda Sucuri, 
zona rural, município de Bela Vista de Goiás-GO. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
FREITAS  E  GUIMARÃES  MATERIAIS  PARA  CONSTRUÇÃO
LTDA, CNPJ: 02.817.401/0001-64, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAÇU –
SEMMA,  A  LICENÇA  AMBIENTAL  MUNICIPAL  UNIFICADA  Nº
001/2021,  COM  VALIDADE  ATÉ  01/01.2025,  PARA  COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SITUADA
NA RUA JOAQUIM CAMILO, Nº 649, SETOR MORADA DOS SONHOS,
MUNICIPIO DE CAÇU/GO. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 
EDINEI  PAULA  DE  ASSIS  UNIPESSOAL  LTDA ,  CNPJ:
40.135.449/0001-81, torna público que requereu junto à Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento SEMAD, a Licença de
Carvoejamento  Simplificado  (LCS)  de  floresta  exótica  plantada,
situado na Fazenda Bela Vista, zona rural, município de ItarumãGO.
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Malu conta que recebeu 
vários e-mails de alunos 
querendo se matricular na 
The Best depois da notícia 
falsa sobre Dóris. Lica con-
versa com Felipe, quando 
Samantha aparece. Tato 
vê uma notícia apavorante 
sobre as pessoas em situ-
ação de rua. Tato, Roney 
e Keyla vão até o local. 

O clima fica tenso entre 
Lica e Samantha, mas Fe-
lipe consegue mudar. Lica 
mostra sua escultura para 
Felipe, e Samantha diz que 
quer ajudar. Tato descobre 
que o pai foi parar no hos-
pital. MB diz que os pais 
sumiram sem dar notícias. 
Benê e Guto vão para a 
rodoviária.

Malhação “Viva a Diferença”

Flor do Caribe

Chiquititas

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Dionísio tira Maria Adília 
de Vila dos Ventos. Al-
berto fica intrigado com 
a demissão em massa da 
empresa. Hélio pede em-
prestado o dinheiro da 
poupança de Marizé e 
Lipe a Bibiana. Lino tira as 
medidas de Natália para o 
vestido de noiva. Dionísio 
propõe um acordo a Maria 
Adília. Maria Adília entra 

em acordo com Dionísio. 
Alberto e Ester recebem a 
notificação da audiência 
sobre a guarda de Lau-
rinha. Juliano vê a foto de 
Arruda no jornal. Juliano 
conversa com Natália so-
bre suas suspeitas contra 
Hélio. Taís e Lino pensam 
um no outro. Duque ten-
ta evitar que Rodrigo se 
aproxime de Amaralina.

André nota o interes-
se de Tamara por Apolo. 
Aparício fica preocupado 
ao perceber que alguns 
membros do Conselho es-
tão a favor de Fedora. Beto 
vê Penélope e Henrique 
conversando e pergunta 
se os dois se conhecem. 
Henrique diz a Beto que 

Penélope é amiga de sua 
namorada Leonora. Felipe 
pede Shirlei em namoro. 
Apolo aceita a proposta 
de Adriana e volta a ser 
piloto da Mercúrio. Murilo 
ajuda Carol a levar Bia para 
o hospital. Tancinha não 
aceita o pedido de perdão 
de Apolo.

Tobias, que está como 
Tomás Ferraz, se reúne 
com um novo empresário. 
O homem diz que Tomás 
precisa mudar o visual 
para se adaptar ao gos-
to do público brasileiro. 
O empresário diz ainda 
que Tobias precisa mudar 
o estilo musical e adotar 

a linha funk ostentação, 
pagode, tecnobrega ou 
até sertanejo universitário. 
Tomás se imagina em to-
das essas situações, mas 
não gosta de nenhuma. 
Carmen chama Armando 
até o Café Boutique, diz 
que sabe que ele está com 
Cintia.

Jeiza ameaça Bibi. 
Joyce se desespera 
com o comportamento 
de Ivana e pede ajuda 
a Simone. Eva sugere 
que Ivana comunique 
sua transição à família. 
Rubinho diz a Bibi que 
assustará Jeiza. Simone 
afirma a Eurico que Silva-
na tem uma doença. Caio 
promete ajudar Silvana 
com Eurico, caso ela 
aceite tratamento para 
seu vício. Bibi desconfia 
de que Rubinho a está 

traindo e se revolta.
Rubinho pede que Ba-
toré assuma a culpa 
perante Bibi. Aurora de-
sabafa com Selma sua 
preocupação com Bibi. 
Irene aconselha Mira a 
voltar para o escritório e 
abrandar as suspeitas de 
Dantas. Jeiza conversa 
com Alan e retoma seus 
treinos. O carro de Jeiza 
é atingido por um fuzil.
Todos acodem Jeiza, que 
afirma saber de onde veio 
o tiro contra seu carro.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

“Seu Lunga vai saindo 
da farmácia, quando 

alguém pergunta: 
Ta doente, seu Lunga? 

- Quer dizer que seu fosse saindo 
do cemitério eu tava morto!!!” 

TEIXEIRA MENDES CONTA

O chef Melchior Neto 
ensina o preparo dessa 
delícia que lembra as 
comemorações com 
a família e amigos. 
A receita fica pronta 
bem rapidinho e é uma 
aposta certeira.

INGREDIENTES
n 500g de carne moída 
patinho
n ½ cebola picada
n 2 colheres (sopa) de 
azeite
n 100g de azeitona 
preta picada
n 100g de pimenta de 
bico picada
n 1 colher (chá) de 
chimichurri
n Salsa picada a gosto
n 8 pães franceses
n Maionese

MODO DE PREPARO
n Em uma panela 
coloque a cebola no 
azeite e junte a carne 
moída, refogue até 
ficar soltinha. Tempere 
com sal, chimichurri, 
azeitona, pimenta de 

bico e salsa. Faça um 
buraco em um dos 
lados de cada um dos 
pães empurrando o 
miolo, passe maionese 
com a ajuda de uma 
colher e recheie bem 
com a carne moída 
refogada.

Redimento: Serve 4 
pessoas
Gema Restaurante
Endereço: Rua das 
Paineiras, 378 – Jardim, 
Santo André– SP
Telefone Reserva e 
Delivery: 4436-3773

HOJE É DIA DE BURACO QUENTE BEBÊ!

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

KIBE CRU DE SALMÃO

O tradicional Farabbud 
– restaurante árabe 
fundado há 18 anos por 
Paulo Abbud – além de 
trazer em seu cardápio 
receitas clássicas da 
culinária árabe, também 
apresenta receitas 
autorais elaboradas 
com base em toda 
experiência adquirida 
em anos de cozinha. 
O Kibe Cru de Salmão, 
que integra o menu 
do restaurante desde 
2017, foi uma receita 
desenvolvida por 
Claudia Belintani Abbud 
pensando em um menu 
“árabe reinventado” à 
base de ingredientes 
leves, sendo assim uma 
ótima opção para os dias 
quentes do verão.

Kibe Cru de Salmão
Ingredientes:
n 320 g de salmão 
finamente picado na 
ponta da faca
n 13 colheres (sopa) de 
trigo de kibe, hidratado 
em água fria até inchar
n Sal marinho a gosto
n 8 gotas de tabasco
n 13 colheres (sopa) de 
cebolinha fresca picada
n 6 ½ colheres (café) de 
gengibre em conserva, 
picado
n 6 ½ colheres (café) de 

pimenta dedo-de-moça, 
sem sementes
n 8 colheres (sopa) de 
molho de limão-siciliano 
(misture 2 colheres de 
suco de limão-siciliano e 6 
colheres de azeite)

Modo de Preparo:
n Misture todos os 
ingredientes e sirva frio, 
acompanhado de torradas 
temperadas com zaatar.
n Tempo de Preparo: 20 
minutos.
n Serve: 4 porções.
 
Sobre o Farabbud
Em um ambiente 
minimalista, funciona o 
Farabbud, desde 2002. 
Criado por Paulo Abbud, 
a partir da tradição de sua 
família de descendências 
síria e libanesa, Suahad 
Farah e Emílio Abbud, 
o restaurante oferece 

sua culinária árabe, com 
a essência de ‘comfort 
food’. Produzidos com 
ingredientes de qualidade, 
por uma equipe fiel e 
comprometida, falafel, 
esfirras de massa fininha, 
beirute, quibes, kafta e, 
claro, o Chocolamour são 
alguns dos clássicos da 
casa, instalada no número 
1253 da Alameda dos 
Anapurus, em Moema, 
São Paulo. O restaurante 
se consolidou nos últimos 
16 anos, tendo lançado 
seu próprio livro em 
2017 com muitos dos 
segredos de cozinha da 
família, e vê seu legado 
se firmando com outros 
restaurantes de sucesso 
na cidade. Isso porque 
os herdeiros de Paulo 
seguiram o mesmo 
caminho com o Saj, com 
quatro endereços em 

São Paulo, o Manish, no 
Itaim Bibi, o Randa, na 
Chácara Santo Antônio, 
e mais recente Bekaa, 
no Morumbi, fazendo 
com que seus temperos 
mágicos fizessem história 
na gastronomia. 

Horário de atendimento:
n Segunda a Sexta: das 
12h00 às 15h30   / das 
18h30 às 22h
n Sábado e Domingo: das 
12h00 às 22h00.
Telefone para reservas:
n Unidade Moema - (11) 
5054-1648
n Unidade Vila Nova - (11) 
3044-4358.
n Endereço - Moema: 
Alameda dos Anapurus, 
1253 - Moema, São Paulo 
- SP, 04087-004
n Endereço - Vila Nova 
Conceição: Rua Diogo 
Jacome, 360 – Vila Nova 
Conceição, São Paulo - 
SP, 04512-001
n Forma de pagamento: 
Dinheiro, Visa, Mastercard, 
American Express, Diners, 
Ticket Refeição
Site: http://farabbud.com.
br/
Facebook: facebook.com/
farabbud 
Instagram: @farabbud
Acessibilidade/ Conexão 
Wifi Gratuita / Aceita 
reservas
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VE
SILENCIAR

DESORDEM
LAVADEIRA

IEOLOS
NASSIM
TELOCOP

BEGECOÇAR

LASAAQ
SISTEMAU
AGIOPELE

ERADI
NARIZOPA

RETROVISOR

Emudecer;
calar-se a
respeito

de

Relativo
ao amor
puro e
suave

Caracteri-
za o caos

Inseto
também
chamado
"libélula"

(?)
Angeles,
cidade de
Hollywood

(?) seja:
amém

Área ar-
borizada 

nas
cidades

Esfregar a
pele com
as unhas

(?) braille,
método de

escrita 
para cegos

(?)-delta:
permite o
voo livre

Cirurgia
estética
típica de
modelos

Extensão
de arqui-
vos com-
pactados

Aparência
(fig.)

Interjei-
ção que
exprime
alegria

Cheio de
nós Acredita 

Desertas
Comissária
de bordo
(bras.)

Policial,
em inglês
Pedra de 

sepulturas

Sufixo de
"lipase"
Casual;
fortuito

O Atleta do
Século
(fut.)

Adicionei
Zelito
Viana,

cineasta 

Hiato de
"piegas"

A cor da
lã natural

Michel (?),
cantor de
"Ai, Se Eu
Te Pego"

Antero de
Quental, 
escritor
Poetas

Espelho
do veículo 
que ajuda

o motorista

Juro exor-
bitante

Órgão do
olfato

De peso ínfimo

Particularidade da Terra, que alguns
astrônomos buscam encontrar em

outros planetas

3/cop — los — rar. 7/idílico. 9/aleatório. 15/vida inteligente.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Eu sei que 
as aparências 

enganam. Mas em 
alguns casos, elas 
assustam também

O novo movimen-
to de Mercúrio in-
tensifica as ques-
tões profissionais 

e os conhecimentos. É hora 
de aplicar na prática as suas 
ideias relacionadas ao tra-
balho. Aja com mais cons-
ciência das suas responsa-
bilidades e atribuições.

Contatos relacio-
nados às viagens e 
estudos estão esti-
mulados neste mo-

mento. O planeta Mercúrio passa 
a atuar no setor de conhecimento 
e de horizontes distantes. Um 
momento oportuno para se pla-
nejar em relação aos cursos, via-
gens e ampliação de horizontes.

Mercúrio, seu re-
gente, passa a 
atuar no signo de 

Capricórnio, geminiano. Mo-
mento de ênfase em ques-
tões materiais e emocionais 
que é preciso superar. É hora 
de perceber quais são as es-
truturas que ainda são váli-
das em sua vida.

A comunicação 
nos relaciona-
mentos fica 

estimulada com o novo 
movimento de Mercúrio. É 
hora de ouvir mais o que 
as pessoas têm a lhe dizer. 
Importantes aprendizados 
e contatos na esfera pes-
soal e profissional.

O novo trânsito 
astrológico de 
Mercúrio favore-

ce contatos de trabalho. É 
um momento em que deve 
aplicar a inteligência de uma 
forma mais prática e pro-
dutiva. Os conhecimentos 
relacionados ao trabalho e 
à saúde estão estimulados.

Mercúrio, seu 
planeta regente, 
passa a atuar 

no signo de Capricórnio, 
virginiano. Momento de im-
portantes reflexões sobre 
os seus sentimentos e rela-
cionamentos. A expressão 
criativa dos seus talentos 
está estimulada.

Novo movi-
mento de Mer-
cúrio pede mais 

interiorização e reflexão aos 
librianos. Reflexões relacio-
nadas ao âmbito domésti-
co, familiar e emocional. É 
hora de refletir sobre como 
o passado pode ainda estar 
presente na sua vida.

Estudos e conta-
tos relacionados 
ao trabalho estão 

favorecidos. É hora de ex-
pressar a inteligência de uma 
forma mais concreta e efi-
ciente. Contatos de trabalho 
podem ajudar a realizar os 
seus projetos. Comunicação 
é chave para ser feliz.

Reflexões sobre 
os seus valores 
e prioridades ca-

racterizam este momen-
to. O novo movimento de 
Mercúrio favorece o uso 
inteligente de seus recur-
sos. Questões financeiras 
estão enfatizadas a partir 
deste momento.

O planeta da 
mente, inteli-
gência e comu-

nicação, Mercúrio, passa a 
atuar em seu signo. Novas 
ideias e contatos podem 
despontar aos capricornia-
nos. O momento é oportuno 
para agir com mais maturi-
dade e inteligência.

Tendência mais 
introspectiva, ca-
racterizada pelo 
novo movimento 

de Mercúrio. Reflexões so-
bre aspectos espirituais e 
existenciais. Um momento 
significativo para estudos, 
pesquisas e para o que 
ocorre nos bastidores.

O novo trânsi-
to astrológico de 
Mercúrio favorece 

contatos de trabalho. É um 
momento em que deve apli-
car a inteligência de uma 
forma mais prática e pro-
dutiva. Os conhecimentos 
relacionados ao trabalho e 
à saúde estão estimulados.

Peanuts
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