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Alice Cooper: vocalista e esposa 
são vacinados contra a Covid-19 PÁGINA 02

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Itertins e Incra assinam 
Termo de Convênio do 
programa Essa Terra é Nossa
Zezinha Carvalho/Governo do Tocantins

E aí, que tal se divertir 
com um jogo e escapar 
dessa sala?

LAZER

LOTERIAS

MPF/GO aciona a Justiça para 
que a Caixa deixe de exigir valor 
mínimo para apostas on-line
O MPF pede ainda, na ACP, que seja determinado à Caixa que apresente em Juízo 
todos os dados referentes ao custo operacional dos serviços de loteria virtual, 
demonstrando, por meio de quadro comparativo, a diferença entre os custos do 
atendimento presencial e on-line das lotéricas, no que se refere às apostas
Fotos: Divulgação

FALECIMENTO DO TITULAR

TJGO declara a vacância de três cartórios apenas 
em 2021: Palmeiras, Nerópolis e Anápolis

PROJETO RECOMEÇO
DPE-GO e Polícia 
Civil lançam 
programa voltado 
para a assistência de 
adolescentes e jovens em 
conflito com a lei
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Alice Cooper: vocalista e esposa 
são vacinados contra a Covid-19

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Governo analisará 
se é possível 
priorizar deficientes 
na vacinação

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, 
determinou que o mi-
nistério da Saúde seja 
comunicado de pedido 
da Federação Brasileira 
das Associações de Sín-
drome de Down acerca 
da inclusão de pessoas 
com deficiência nas pri-
meiras fases da vacina-
ção contra a covid-19.

A Federação fez o 
pedido no Supremo no 
âmbito de processo que 
versa sobre a obrigação 
de o governo Federal 
proceder à vacinação 
contra o coronavírus. 
Além da prioridade às 
pessoas com deficiên-
cia, requereu também 
a inclusão de cuidado-
res/acompanhantes/
responsáveis, de acor-
do com a faixa etária 
indicada pelo fabri-
cante da vacina, pro-
cedendo-se a reedição 
do quadro dos grupos 
prioritários à página 39 
do PNI - Plano Nacio-
nal de Imunização.

Embora tenha ad-
mitido o ingresso da 
entidade como amicus 
curiae, Lewandowski 
negou pedido liminar 
para a inclusão do gru-
po. Migalhas

Brumadinho: Acordo entre Vale e 
MG é questionado no STF

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Duas entidades ligadas às pessoas atingidas, 
juntamente com o PSOL e o PT, sustentam 
que o processo de negociação descumpriu 
direitos fundamentais

Entidades e partidos 
ajuizaram ação pedindo 
que o STF garanta aos atin-
gidos pelo rompimento da 
barragem em Brumadinho, 
em 2019, a participação 
“prévia, livre e informada” 
na negociação entre a Vale e 
o Estado de MG para acor-
do de reparação dos danos 
causados pelo desastre.

A Anab - Associação 
Nacional dos Atingidos 
por Barragens e o MAM - 
Movimento pela Sobera-
nia Popular na Mineração, 
juntamente com o PSOL 
e o PT, pediram, liminar-
mente, que seja suspensa 
a homologação do acordo 
de indenização pactuado 
entre a empresa e o Esta-
do, por ter sido conduzi-
do, segundo eles, de forma 
inadequada, inclusive com 
o intermédio do TJ/MG e 
o aval das instituições de 
justiça do Estado.

“A intenção de colocar 
um fim prematuro no pro-
cesso de negociação com 
a empresa para reparação 
dos danos causados à so-
ciedade tem colocado em 
xeque preceitos fundamen-
tais do Estado Democrático 
de Direito”, afirmam.

Para as entidades e os 
partidos, o acordo anun-
ciado é “rebaixado e insu-
ficiente” para assegurar o 
financiamento de medi-
das de reparação integral 
dos danos socioambien-
tais e socioeconômicos 
decorrentes do rompi-

mento das barragens de 
rejeito de minério da mina 
do Córrego do Feijão.

Isso porque o valor de 
R$ 37,68 bilhões fecha-
do pela mineradora para 
indenizar o governo do 
estado pela tragédia é 
bem inferior aos R$ 54,6 
bilhões previstos inicial-
mente para financiar as 
medidas de reparação.

No mérito, pedem que, 
além da garantia de parti-
cipação dos atingidos no 
processo de negociação, 
na decisão final sobre os 
termos do acordo e na as-
sinatura, o Supremo de-
termine que todos os at, 
judiciais e administrati-
vos sejam públicos, com o 
levantamento da cláusula 
de confidencialidade im-
posta pelo Judiciário de 
Minas Gerais.

Defendem, também, 
que é indispensável a 
prévia autorização da As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais 
para a validade do acordo, 
por meio da aprovação de 
lei que autorize sua ce-
lebração em respeito às 
legislações aplicáveis ao 
orçamento público.

Solicitam, por fim, 
que seja mantido o pa-
gamento do auxílio 
emergencial às famílias 
de forma cautelar, en-
quanto durar o procedi-
mento de consulta pré-
via das comunidades.

Migalhas

&&

No Jornal da Gazeta Edi-
ção do Almoço desta sexta-
-feira, 12, o apresentador 
Thiago Mendes conversou 
com o Vice-Governador do 
Estado, Lincoln Tejota. Na 
ocasião, o Vice-Governa-
dor falou sobre o aplicativo 
Goinfra App, lançado nes-
ta sexta-feira, 12. A ferra-
menta confere ao cidadão 
o protagonismo sobre os 
trabalhos de manutenção 
e conservação das rodovias 
goianas e demais infraes-
truturas de responsabili-
dade do Governo de Goiás. 
Lincoln Tejota falou tam-
bém sobre o enfrentamen-

to à pandemia causada 
pela covid-19, entre outros 
assuntos. Na manhã desta 
nesta sexta-feira, 12, O go-
vernador Ronaldo Caiado 
entregou 31 novos leitos 
para tratamento de pacien-
tes vítimas do coronavírus, 
em Senador Canedo. Des-
tes, 11 são de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e 20 
de enfermaria. No quadro 
sexta musical, Thiago Men-
des conversou com a can-
tora sertaneja Lara Lima. 
A cantora e compositora 
começou sua carreira aos 
dezesseis anos de idade, se 
apresentando na festa do 

Peão em Água Limpa GO. 
Logo lançou seu primeiro 
Videoclipe e seu primeiro 
CD “Eu vim pra ficar” com 
cinco músicas inéditas. 
De lá para cá, Lara Lima 
lançou outros singles, e 
vem se despontando em 
bares e eventos por toda 
Goiânia e região com sua 
nova  moda de viola “Loira 
Abusada” disponível em 
todas plataformas digitais. 
Para assistir estas entre-
vistas e os destaques do 
Jornal da Gazeta Edição 
do Almoço, acesse o portal 
no youtube gazetaplay.  

itátila Moura

Alice e Sheryl foram 
imunizados em uma insta-
lação específica para isso 
na cidade de Phoenix, no 
Arizona, Estados Unidos. 
Os dois já foram infectados 
pelo novo coronavírus an-
teriormente, mas decidiram 
se vacinar mesmo assim, 
conforme o próprio vocalis-
ta revelou.

As vacinas foram apli-
cadas em Alice e Sheryl 
por meio da Team Rubi-
con, uma organização sem 
fins lucrativos que auxilia 
veteranos de guerra com 
serviços de socorristas. 
“Todos aqui têm sido muito 
legais. Você não sente que 
está em perigo de nada”, 
afirmou o cantor.

Com 73 anos 
recém-completos, Alice 
Cooper está prestes a 
lançar um novo álbum 
de estúdio. Intitulado 

“Detroit Stories”, o dis-
co chega a público no 
próximo dia 26 deste 
mês, por meio da gra-
vadora earMUSIC, com 
edição nacional em CD 
pela Shinigami Records / 
Sound City Records.

Três singles do ál-

bum já foram divulga-
dos. São eles:

“Rock ‘n’ Roll”, cov-
er de The Velvet Under-
ground

“Our Love Will 
Change the World”, cov-
er de Outrageous Cherry

“Social Debris”

ESPORTE SAÚDE

O Programa Esporte 
Saúde recebeu neste do-
mingo a nutricionista Ja-
naína Macedo, explicando 
sobre os benefícios e cui-
dados que devemos ter ao 
usar o jejum intermitente 
como ferramenta de ema-
grecimento e promoção da 

saúde. A técnica milenar 
utilizada de forma cientí-
fica pode trazer inúmeros 
benefícios, respeitando a 
individualmente do pa-
ciente. A nutricionista ex-
plica que, para melhorar 
o resultado deve se aliar a 
dieta a atividades físicas 

com maior intensidade. 
Consulte profissionais sé-
rios e bons treinos! Para 
assistir esta entrevista e os 
destaques do Programa Es-
porte Saúde, acesse o portal 
no youtube gazetaplay e/
ou pgmesportesaude.

Jefferson Dâmaso
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LOTERIAS

FALECIMENTO DO TITULAR

PROJETO RECOMEÇO

MPF/GO - O Ministério Pú-
blico Federal (MPF) ajuizou 
Ação Civil Pública (ACP), 
com pedido de tutela de 
urgência, para que a Caixa 
se abstenha imediatamen-
te de exigir um valor míni-
mo nas apostas de loteria, 
realizadas pela via on-line, 
enquanto durar a pande-
mia. Os Autos n° 1004169-
86.2021.4.01.3500 foram dis-
tribuídos para a 1ª Vara Cível 
da Justiça Federal em Goiás.

Conforme apontado na 
ACP, atualmente, o banco 
exige o valor mínimo de 
R$ 30 para a realização das 
apostas feitas pela internet. 
Já nas casas lotéricas é possí-
vel fazer compras de bilhetes 
inteiros ou frações do bilhete 
em valor substancialmente 
menor, tal como o bilhete 
de Mega-Sena, que pode 
ser comprado a partir de R$ 
4,50. Assim, para comprar 
os jogos de loteria pelo ca-
nal on-line, o consumidor 
precisa comprar mais de um 
bilhete ou comprar várias 
frações, a fim de cumprir 
com o limite mínimo citado.

Indagada pelo MPF, a 
Caixa informou que as apos-
tas virtuais possuem um 
custo operacional mais alto 
e que, por isso, a cobrança 
de valor mínimo seria justifi-

cável. Inicialmente, o banco 
chegou a informar, ainda, 
que vinha realizando estu-
dos para analisar a possível 
redução do limite mínimo 
das apostas on-line. Todavia, 
em ofício posterior, relatou 
que os novos estudos cons-
tataram que o custo opera-
cional deveria ser mantido 
e, por conseguinte, não seria 
possível reduzir o limite mí-
nimo imposto.

Em razão disso, o MPF 
pede ainda, na ACP, que seja 
determinado à Caixa que 
apresente em Juízo todos 
os dados referentes ao cus-
to operacional dos serviços 
de loteria virtual, demons-
trando, por meio de quadro 
comparativo, a diferença 
entre os custos do atendi-
mento presencial e on-line 
das lotéricas, no que se re-
fere às apostas.

Para a procuradora da 
República em Goiás Maria-

ne Guimarães de Mello Oli-
veira, a conduta do banco 
configura prática abusiva de 
consumação mínima e fere 
o princípio da isonomia em 
razão da grande diferença 
na venda dos bilhetes entre 
a via física e o canal on-line. 
“A Caixa trata de maneira di-
vergente e sem justificativa 
plausível os consumidores 
de um mesmo produto ou 
serviço, fornecidos por ela 
mesma, dificultando injus-
tamente o acesso aos con-
sumidores mais carentes à 
opção virtual”, esclarece a 
procuradora. Ela lembra, 
ainda, que o distanciamen-
to social é prática extrema-
mente necessária para con-
ter a disseminação do novo 
coronavírus e que a exigên-
cia do valor mínimo de R$ 
30 para a aposta on-line 
pode aumentar considera-
velmente as aglomerações 
em casas lotéricas.

MPF/GO aciona a Justiça para 
que a Caixa deixe de exigir valor 
mínimo para apostas on-line

TJGO declara a vacância de 
três cartórios apenas em 2021: 
Palmeiras, Nerópolis e Anápolis

DPE-GO e Polícia Civil lançam programa 
voltado para a assistência de adolescentes 
e jovens em conflito com a lei

Apenas este ano, o Tri-
bunal de Justiça de Goiás 
(TJGO) declarou a vacân-
cia de três cartórios extra-
judiciais do interior do Es-
tado. Nessa quinta-feira, o 
presidente Carlos Alberto 
França declarou a vacância 
do Registro de Imóveis e 1º 
Tabelionato de Notas da co-
marca de Palmeiras de Goi-
ás, em razão do falecimento 
do titular, ocorrido em 30 
de novembro de 2020. A no-
tificação consta do Decreto 
Judiciário nº 483/2021, no 
Diário da Justiça Eletrônico, 
Edição nº 3171, Seção I.

No dia 9 de fevereiro, 
o presidente TJGO decla-
rou a vacância do Registro 
Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas 
da comarca de Nerópolis, 

também em face do faleci-
mento do titular, ocorrido 
em 19 de janeiro de 2021. 
A comarca de Nerópolis, de 
entrância inicial, fica a 37 
quilômetros de distância 
de Goiânia.

Em 21 de janeiro, o en-
tão presidente do TJGO, de-
sembargador Walter Carlos 

Lemes, declarou a vacância 
do Cartório de Registro Ci-
vil de Pessoas Naturais da 1ª 
Circunscrição da comarca de 
Anápolis, em razão do fale-
cimento da titular, ocorrido 
em 8 de janeiro de 2021. A in-
formação consta do Decreto 
Judiciário nº 138/21.

ROta JuRídica

A Defensoria Pública 
do Estado de Goiás (DPE-
-GO) e Delegacia de Polícia 
de Apuração de Atos In-
fracionais lançaram, nessa 
quinta-feira (11/02), o Pro-
jeto Recomeço. A proposta 
tem por objetivo ampliar 
a assistência jurídica, inte-
gral e gratuita, aos adoles-
centes e jovens em conflito 
com a lei atendidos pela 
Depai. A iniciativa é fruto 
de um Acordo de Coopera-
ção Técnica celebrado pela 
DPE-GO com o Estado de 
Goiás, a Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública, 
a Polícia Civil de Goiás e 
a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social.

Ontem, houve a entre-
ga de uma sala de apoio es-
pecífica para as atividades 
do programa na Depai. O 
espaço será utilizado para 
atendimentos voltados 
para o emprego, a educa-
ção, a saúde, o lazer e a ci-
dadania. Entre eles, estão a 
confecção de documentos 
pessoais, o encaminha-
mento para programas 
de primeiro emprego e 
aprendizagem, cursos de 
profissionalização, progra-
mas de tratamento de dro-
gadição, assistência psico-
lógica, religiosa, espiritual 
e terapêutica; e programas 
de esporte, cultura, músi-
ca e lazer.

Durante a cerimônia, o 
defensor público-geral do 
Estado Domilson Rabelo 
da Silva Júnior enalteceu 
a parceria entre as insti-
tuições, que possibilitou a 
concretização do projeto. 
“A gestão pública é feita de 
vários desafios, mas acre-
dito que, aqui, a gente con-
segue concretizar e vencer 
o maior deles: o desafio da 
sinergia, da conjunção e da 
conjugação de propósitos. 
Tenho certeza de que todos 
os projetos que são lapida-
dos com amor, respeito e 
junção de esforços são po-
sitivos e trazem respostas 
para a sociedade, para o 

poder público e para nós”, 
disse Domilson Rabelo.

O programa visa ainda 
a construção de pontes en-
tre os adolescentes e jovens 
e a concretização de seus 
sonhos. É como o define a 
defensora pública Bruna 
do Nascimento Xavier, co-
ordenadora do Núcleo de 
Defensoria Especializadas 
da Infância e Juventude 
da Capital. “O Projeto Re-
começo vem para tentar 
encurtar o caminho, mui-
tas vezes, desconhecido ou 
inacessível demais, para o 
encontro de oportunida-
des e, quem sabe, concreti-
zação de sonhos”, resumiu.

A defensora pública 
explica que a iniciativa 
busca unir toda a rede de 
proteção e seus parceiros 
para estabelecer um canal 
centralizado, facilitando o 
encaminhamento de ado-
lescentes e jovens para a as-
sistência devida. Para isso, 
diz ela, o projeto é pensado 
em cinco frentes, sendo 
elas: emprego, educação, 
saúde, lazer e cidadania. A 
emissão de documentos 
pessoais, que poderá ser 
realizada na Depai, a partir 
da nova estrutura, é des-
tacada por ela como um 
grande passo para a con-
quista dos demais.

Titular da Depai, o de-
legado Queops de Lourdes 
Barreto Silva destacou a 
importância da realiza-
ção de tais ações junto aos 
adolescentes e jovens que 
estiverem em conflito com 
a lei. “O período da adoles-
cência, em que as capaci-
dades emocionais e men-
tais estão em formação, em 
desenvolvimento, é propí-
cio para a ressocialização 
do indivíduo. A legislação 
reconheceu e estabeleceu 
isso de forma positivada no 
nosso ordenamento jurídi-
co”, disse ele.

Após a implantação 
completa do projeto, um 
canal virtual deverá ser 
disponibilizado para con-

centrar e informar sobre as 
oportunidades existentes, 
em tempo real, para o en-
caminhamento dos assisti-
dos. “O Projeto Recomeço 
não é só para os adolescen-
tes, é também para nós do 
Estado, pela oportunidade 
de garantirmos e efetivar-
mos o artigo 227 da Cons-
tituição (Federal), sobretu-
do no que diz respeito ao 
MPT: a profissionalização”, 
disse o procurador-chefe 
do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em Goiás, 
Tiago Ranieri. O artigo 227 
trata do dever de garantir a 
proteção integral da crian-
ça e do adolescente.

Nesse sentido, a titular 
da Seds, secretária Lúcia 
Vânia Abrão, falou sobre 
um dos desafios enfren-
tados pela pasta e para o 
qual a iniciativa se propõe 
a contribuir. “O Sistema So-
cioeducativo de Goiás vi-
veu, durante muitos anos, 
um sistema de encarcera-
mento. Hoje, nosso grande 
desafio é tirar esse siste-
ma de encarceramento e 
torná-lo socioeducativo”, 
afirmou ela.

Por fim, o delegado-
-geral da Polícia Civil, Ale-
xandre Pinto Lourenço, 
relembrou parte de sua 
trajetória na corporação e 
falou sobre a importância 
de buscar soluções nesse 
sentido, a fim de contribuir 
para a formação humana. 
“Quando entrei na Polícia 
Civil, meu primeiro dia de 
trabalho foi nesta delega-
cia (Depai). Meu princi-
pal questionamento era o 
que a gente poderia fazer 
pelo nosso público-alvo: as 
crianças e os adolescentes 
que por ventura chegas-
sem a nós”, lembrou. “A 
criança e o adolescente são 
o adulto de amanhã. Inferir 
a prática de ato infracional 
como uma imprestabili-
dade nata é uma falta de 
disposição de entender, de 
fato, o ser humano”. 

dPE-GO

O MPF pede que seja 
determinado que 
apresente em Juízo os 
dados demonstrando 
a diferença dos custos 
do on-line das lotéricas
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A Rede Municipal de Núcleos Musicais da Pre-

feitura de Goiânia está com inscrições abertas até 18 
de fevereiro para a primeira oitiva de 2021.  São dispo-
níveis 78 vagas para estudantes de música com idade 
entre 14 e 30 anos para vários tipos de instrumentos 
de corda, sopro e percussão. Os aprovados receberão 
bolsas de meio salário mínimo e passarão a integrar a 
Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme e a Banda 
Juvenil de Goiânia.

2.  Interessados devem se inscrever via o email: 
remusigyn@gmail.com,  no anexo dos documen-
tos: formulário de inscrição disponível no edital: 
https://osgoblog.wordpress.com/ , preenchido e 
assinado pelo candidato, cópia do RG e CPF, um 
breve resumo com informações sobre experiên-
cias musicais e um comprovante de vínculo com 
alguma instituição de ensino.

Exposição Mundo Jurássico
Segue no Passeio das Águas Shopping, até 21 de 

fevereiro, a Exposição Mundo Jurássico. A mostra 
apresenta espécies de dinossauros, em tamanho real. 
São 13 réplicas, cada uma possui sons e movimentos 
específicos, tornando mais realista a experiência dos 
visitantes. Além da cenografia, estão expostos textos 
sobre a história da vida dos dinossauros, da sua classi-
ficação, dos fósseis e outras curiosidades.

Vitrine

LIVRO 
O empresário 
José Roberto Assy 
está escrevendo 
um livro sobre 
empreendedorismo 
e inovação e 
até a intuição e 
espiritualidade 
permeiam esses 
universos.  A obra 
traz exemplos que 
descomplicam 
a aplicação de 
temas como 
fluxo de caixa, 
risco, pesquisa e 
desenvolvimento, 
patentes, 
marketing, 

liderança, network, disciplina, gestão de pessoas, do 
tempo, como lidar com mudanças, além de dicas de 
como empreender com sucesso no Brasil

Mariza Teodoro

n VOCÊ SABIA? O 
brócolis é rico em 
nutrientes.

n ARTESANATO 
- A Feira hippie, 
instalada na Praça 
do Trabalhador, pode 
ser declarada como 
patrimônio histórico e 
cultural de Goiás, por 
iniciativa do deputado 
Cláudio Meirelles.

n TENDÊNCIAS DE 
MODA - O Grupo Mega 
Moda, formado pelos 
shoppings atacadistas 
Mega Moda Shopping, 
Mega Moda Park e 
Mini Moda, promove 
até 20 de fevereiro, sua 
Liquidação de Verão. 
Clientes de todo o País 
poderão aproveitar 
descontos de até 60%.

n FOLIA DIVIDIDA - 
Dos órgãos públicos 
em Goiás, o Judiciário, 
MP e TRE decidiram 
manter o feriadão 
de Carnaval, como 
em anos anteriores. 
Apenas o Governo, 
Prefeitura de Goiânia e 
Assembleia Legislativa 
(Alego) não decretaram 
ponto facultativo na 
folia de Momo.

DivulgaçãoFANTOCHE 
A dupla-casal, 
Léo e Larissa 
encontrou 
na música, 
o sonho de 
uma carreira 
artística e de 
uma vida em 
comum. É 
nesse clima 
que eles 
gravam o clipe 
da primeira 
música da 
carreira, 
Fantoche, 
uma sofrência 
assinada pelo 
compositor 
Maykow Melo, 
autor de sucessos eternizados por Naiara Azevedo, 
Felipe Araújo, Jorge e Mateus e Wesley Safadão. A 
chácara Belo Luar, em Goiânia, é o palco escolhido 
para a gravação das cenas, hoje, dia 15 de fevereiro

Arquivo 

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Quem recebe 
os cumprimentos 
nesta segunda-feira, 
dia 15, pelo seu 
aniversário natalício é 
o ex-deputado federal 
e ex-presidente da 
Agehab, economista 
e empresário, Marcos 
Abrão, secretário de 
Indústria e Comércio de 
Anápolis. Atualmente 
sem partido, ele diz que 
é para dedicar 100% na 
nova função
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E aí, que tal se divertir com 
um jogo e escapar dessa sala?
Biblioteca Nacional de Brasília investe no Escape Room. Dinâmica aberta a 
usuários inclui raciocínio lógico, matemática e geografia

Da reDação com ag. Brasília 
-  Imagine um mundo di-
vidido entre duas realida-
des: a que tomamos como 
certa quando nos levanta-
mos diariamente, e outra, 
de caráter virtual, em que 
desafios, enigmas e a capa-
cidade de descobrir pistas 
levam ao sucesso. Dentro 
desse universo, há um tipo 
de jogo (game), chamado 
escape room (sala de esca-
pe), no qual participantes 
investem tempo tentando 
sair do local em que estão 
aprisionados por forças que 
nem sempre se apresentam 
abertamente. Algumas bi-
bliotecas mundo afora têm 
investido nesses games, 
que a diretora da Biblioteca 
Nacional de Brasília (BNB), 
Elisa Raquel Sousa Olivei-
ra, considera “um projeto 
educativo”. Essa convicção 
levou-a a fazer da BNB a 
pioneira em games no Dis-
trito Federal.

Equipamento da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa (Secec), a BNB, des-
de o final do ano passado, 
disponibiliza esse tipo de 
atividade a seus usuários. 
Foram três títulos até agora: 
Frankenstein, Halloween e 
Natal, todos com aprovação 
do público. “No fundo, é uma 
forma divertida de aprendi-
zagem, na qual as pessoas 
testam seus conhecimentos 
em áreas tão diversas como 
português, raciocínio lógico, 
matemática, história e geo-
grafia, entre outros”, defende 
a gestora da principal biblio-
teca pública do DF.

FEBRE MUNDIAL
A ideia virou febre nos 

Estados Unidos. Começou 
com bibliotecas estrangeiras 
fazendo o jogo presencial. 
Com a Covid-19, a opção 
pelo digital tornou-se óbvia. 
“Nesse período de pande-
mia, estávamos pensando 
em trazer produtos intera-
tivos para a comunidade. 
O próprio Espaço Geek (da 
BNB, voltado para jogos e 
HQ) tem esse perfil. Então, 
juntamos pessoas para tra-
zer jogos variados nas redes 
sociais da biblioteca como 
forma de entretenimento e 
conhecimento”, explica a ser-
vidora Mariana Greenhalgh, 
que coordena o trabalho de 
uma equipe com mais qua-
tro colegas na montagem do 
escape room.

Mariana conta que o es-
cape room foi escolhido para 
ser um desses jogos porque 
permite várias histórias e traz 
enigmas e desafios que insti-
gam as pessoas. Ao observar 
bibliotecas estrangeiras que 
usam esse tipo de jogo, ela 
percebeu que uma “bibliote-
ca pode trabalhar diretamen-
te com atividades ao mesmo 
tempo lúdicas e educativas”.

O primeiro Escape Room 
Frankenstein foi lançado em 
agosto, inspirado no clássico 
da inglesa Mary Shelley. A re-
ceptividade foi boa, e a equi-
pe pôs no ar o Escape Room 
Halloween em outubro, com 
uma pitada maior de terror. 
Em dezembro, foi a vez do 
Escape Room de Natal.

Mariana destaca que o 
aspecto pedagógico é pre-
ponderante e que a própria 
Biblioteca Nacional de Brasí-
lia aprende com a iniciativa: 
“No final do jogo, há um es-
paço para que os participan-

tes nos enviem suas críticas 
e impressões. Alguns gos-
tariam de uma dificuldade 
maior e outros, menor. En-
tão, é um produto promissor 
pensando na disponibiliza-
ção de jogos educativos em 
vários níveis”, explica.

SERVIDORES
A bibliotecária Aparecida 

de Fátima Moura, da equipe, 
destaca a dimensão colabo-
rativa do trabalho. “A gente 
define o tema, pesquisa e de-
pois elabora. Eu contribuo 
mais na escrita do roteiro da 
história, mas, também, dou 
sugestões de enigmas”, reve-
la. O também bibliotecário 
Daniel Arcanjo Bueno Porte-
la tem o papel de contribuir 
na narrativa e nos desafios. 
“Na maioria das vezes, busco 
desafios já existentes, que a 
gente adapta. Pode ser uma 
mudança na dificuldade ou 
apenas uma alteração na 
imagem, para alinhá-la ao 
tema do escape room”, diz.

Daniel, que é da equipe 
de mídias sociais da BNB, 
bem como da equipe res-
ponsável pelo Geek, aposta 
que o próximo escape pode 
ter inspiração em dois fil-
mes que são referências para 
quem quer mergulhar nesse 
mundo virtual, Jogador Nº 1 
(2018) e Escape Room (2019). 
Nerds emparedados em um 
local sinistro e cheio de de-
safios mortais. “Mas não tem 
nada certo, nem falei para a 
equipe dessa ideia”, apres-
sa-se Daniel em explicar. 
No mundo dos games, dar 
spoilers é imperdoável.

com informações Da 
secretaria De cultura e 

economia criativa

LAZER

Espaço Geek da Biblioteca Nacional de Brasília, é voltado para jogos e HQ e tem 
produtos interativos à disposição da comunidade

Divulgação/Secec
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O presidente do Instituto 
de Terras do Estado do To-
cantins (Itertins), Divino José 
Ribeiro; e a superintendente 
do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra), Eleusa Maria Gutem-
berg, assinaram e firmaram 
o termo de convênio para o 
funcionamento do programa 
Essa Terra é Nossa.

O encontro contou com 
representantes técnicos dos 
dois órgãos, que estão dire-
tamente ligados ao bom an-
damento do sistema que já 
foi criado para facilitar seus 
trabalhos. Foi falado também 
sobre a importância do pro-
grama e suas prerrogativas 
futuras, além de como está 
sendo estruturado para fazer 
este atendimento da melhor 
forma possível, facilitando 
assim o trabalho e o bom 
andamento. O presidente 
Divino José Ribeiro, em sua 

fala, agradeceu à superinten-
dente do Incra, pela parceria 
e pelo bom relacionamento 
que está tendo com órgão 
federal; e em nome do Go-
verno do Tocantins, disse que 
será possível a realização do 
maior programa de regulari-
zação fundiária no Tocantins. 
Da mesma forma, a supe-
rintendente do Incra, Eleusa 
Maria Gutemberg, agradeceu 
ao firmarem a parceria, com 
a assinatura do documento. 

Programa criado pelo Go-
verno do Tocantins, por meio 
da Lei editada n° 3.525/2019, 
com intuito de convalidar 
os títulos antes paroquiais, 
por meio administrativo que 
conferirá a validade dos re-
gistros precários garantindo 
assim a segurança jurídica 
destes imóveis, e que mais 80 
mil famílias receberão seus 
títulos por direito. 

Lauro Vieira/
GoVerno do TocanTins

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Itertins e Incra assinam Termo de 
Convênio do programa Essa Terra é Nossa

O Tocantins já recebeu um total de 106.500 doses de imunizantes contra o novo 
Coronavírus. A última remessa da CoronaVac chegou, ao Estado, na última 
segunda-feira, 8, enviada pelo Ministério da Saúde

TOCANTINS
Governador Mauro Carlesse pede 
união em prol da vacinação durante 
reunião com presidentes do Senado 
e da Câmara dos Deputados

rafaeL Miranda/GoVerno do 
TocanTins - O governador do 
Estado do Tocantins, Mauro 
Carlesse, participou de uma 
reunião virtual nesta sexta-
-feira, 11, com os presidentes 
do Senado, Rodrigo Pache-
co; e da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira. A video-
conferência contou com a 
presença de outros chefes de 
Estado, que tiveram a opor-
tunidade de tratar assuntos 
ligados à vacinação contra a 
Covid-19, economia, auxílio 
emergencial e outras pautas 
ligadas à saúde e ao desen-
volvimento social.

Em seu pronunciamento, 
o governador Carlesse solici-
tou união e apoio ao Minis-
tério da Saúde para ampliar 
as campanhas de incentivo 
à vacinação. “Estamos pre-
ocupados com a vacinação 
no Tocantins e sabemos que 
é um problema que atinge 
todo o Brasil. As pessoas pre-
cisam acreditar na vacina, 
porque só assim iremos atin-
gir um patamar de controle 
dessa doença. O governo fe-
deral deve ser um parceiro 
no incentivo à imunização, 
precisamos de união e faze-
mos aqui um apelo para que 
o Ministério da Saúde reforce 
ainda mais esse recado para 
a nação brasileira”, destacou.

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, em seu dis-

curso de abertura da reunião 
com os governadores, desta-
cou, entre outros assuntos, a 
parceria com os executivos 
estaduais. “Eu me coloco à 
disposição, como presiden-
te do Senado, para todos os 
governadores, independente 
do partido e de linhas ideo-
lógicas. O respeito será igual. 
Tive uma rede de apoio para 
assumir a presidência do Se-
nado, que vai de partidos de 
esquerda e direita. Então, me 
coloco à disposição de vocês, 
com uma forma muito próxi-
ma, para ouvi-los em relação 
aos projetos específicos de 
cada um”, pontuou.

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, 
afirmou que a Casa de Leis 
está acompanhando as ques-
tões da pandemia. “Estamos 
atentos a todos esses assun-
tos, inclusive aos auxílios e às 
reformas. Iremos construir 
junto com os governadores 
saídas para esses momen-

tos de extrema dificuldade”, 
garantiu. O Tocantins já re-
cebeu um total de 106.500 
doses de imunizantes contra 
o novo Coronavírus. A última 
remessa da CoronaVac che-
gou, ao Estado, na última se-
gunda-feira, 8, enviada pelo 
Ministério da Saúde.

O medicamento, oriundo 
da última remessa, é destina-
do para a vacinação de mais 
6% dos trabalhadores da saú-
de, 6% dos idosos de 80 a 89 
anos e 100% dos idosos de 90 
anos ou mais, conforme cri-
térios do Ministério da Saúde 
e do Plano Estadual de Ope-
racionalização da Vacinação 
Contra a Covid-19.

De acordo com a plata-
forma on-line Integra Saú-
de, o vacinômetro apontava 
que, das 106.500 doses que 
o Estado recebeu, 69.013 já 
foram distribuídas aos mu-
nicípios tocantinenses, que 
são os responsáveis finais 
pela aplicação.

Josy Karla/Governo do Tocantins

Zezinha Carvalho/Governo do Tocantins

FISCALIZAÇÃO
Afrebras obtém liminar que barra 
exigência de selos fiscais eletrônicos 
em água mineral vendida em Goiás

A Associação dos Fa-
bricantes de Refrigeran-
tes do Brasil (Afebras) 
conseguiu liminar da 
Justiça que manda o Es-
tado de Goiás suspender 
a exigência de indústrias 
instalarem equipamen-
tos para aplicação dos 
selos fiscais eletrônico 
e de controle em água 
mineral. A decisão é da 
juíza Lívia Vaz da Silva, 
da 1ª Vara da Fazenda 
Pública Estadual de Goi-
ânia, e foi proferida na 
última terça-feira (9).

A magistrada tam-
bém determinou a ci-
tação da gerência de 
arrecadação e Fiscali-
zação da Secretaria de 
Estado da Economia, 
para apresentar res-
postas. A Afrebras, que 
representa mais de 100 
indústrias de bebidas 
regionais no país, obte-
ve autorização expressa 
de representantes de 
empresas goianas para 
ajuizar a ação.

Na ação, a juíza aca-
tou, na decisão inicial, 
ainda sem juízo do mé-
rito, o argumento da 
Afrebras sobre irregula-
ridades na Lei estadual 
19.434/2016 e no Decre-
to 8.811/2016, que regu-
lou duas modalidades de 
selos para água mineral.

Assim, o Estado im-
pôs a obrigatoriedade 
de utilização dos Selos 
Fiscais de Controle ou 
Selos Fiscais Eletrônicos 
a qualquer fabricante de 
água mineral artificial 
ou natural, nas opera-
ções destinadas a Goiás.

TAXA DISFARÇADA
A Afrebras, represen-

tada pelo advogado Ok-
sandro Gonçalves, des-
tacou que a exigência é 
taxa “disfarçada”, já que, 
segundo a associação, 
há previsão de multa 
por descumprimento 
da ordem.

Além disso, confor-
me argumentou a Afre-
bras, o governo do Esta-
do, por meio do Decreto 
9.665, de 18 de maio de 
2020, instituiu, dentre 
outras exigências, a 
instalação de equipa-
mentos contadores de 
produção para aplicar 
o Selo Fiscal Eletrônico.

Essa medida veda, 
ainda, a aquisição de se-
los ao contribuinte que 
estiver irregular com o 
pagamento do ICMS 
(Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e 
Serviços). Dessa forma, 
segundo a entidade, o 
Estado de Goiás conce-
deu crédito equivalente 
ao gasto com os selos

Esse crédito, no en-
tanto, segundo a asso-
ciação, não é capaz de 
tornar o sistema menos 
oneroso, porque, acres-
centou, a depender da 
capacidade de produ-
ção, podem não existir 
débitos para compensar 
com os créditos.

GRAVE ILICITUDE
A Afrebras reforçou 

também o argumento 
de que as normas pade-
cem de grave ilicitude, 
requerendo a concessão 
de tutela jurisdicional 
para o fim de reconhe-
cer o direito dos asso-
ciados representados 
de não se sujeitarem 
à obrigação de incluir 

selos em água mineral 
produzidas por eles.

Na liminar, a juíza 
entendeu o risco de as 
empresas associadas te-
rem seu modo produtivo 
alterado, “em razão das 
exigências feitas, ferindo 
o princípio da livre ini-
ciativa, previsto na Cons-
tituição Federal”, confor-
me consta da decisão.

Além disso, confor-
me observou a decisão, 
o Decreto 8.811/2016, 
em seu artigo 226, pa-
rágrafo 8º, veda a aqui-
sição dos selos para os 
contribuintes que não 
estiverem regular com 
o pagamento do ICMS, 
impossibilitando a co-
mercialização dos pro-
dutos pelas empresas 
que porventura estejam 
em situação irregular, 
situação semelhante 
àquela prevista na Sú-
mula 547 do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

RISCO DE AUMENTO 
DE CUSTOS

Na avaliação da ju-
íza, “a perpetuação da 
exigência para instala-
ção dos equipamentos 
para aplicação dos se-
los fiscais ocasiona um 
aumento abrupto nos 
custos das empresas 
representadas, invia-
bilizando suas ativida-
des econômicas”.

O Judiciário aguarda 
respostas de represen-
tante do Estado de Goi-
ás na ação, para seguir 
com a tramitação do 
processo. Não há data 
prevista para julgamen-
to do mérito, ou seja, 
para decisão definitiva 
de primeira instância.

Divulgação
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

o lote 17, com 50,00 metros, objeto da 
matrícula n°. 65.516 do Registro de 
Imóveis da Comarca de Águas Lindas 
de Goiás-GO, que será desmembrado 
em 04 (quatro) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 19-A da 
quadra C-05, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 400,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 05/A, com 
20,00 metros, pelo fundo com o lote 
17, com 20,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 19-B, com 20,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com a Rua 03, 
com 20,00 metros”, “Lote 19-B da 
quadra C-05, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 05/A, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
17, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 19-C, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com Lote 19-A, 
com 20,00 metros”, “Lote 19-C da 
quadra C-05, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 05/A, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
17, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 19-D, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com Lote 19-B, 

com 20,00 metros”, “Lote 19-D da 
quadra C-05, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 05/A, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
17, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 20, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com Lote 19-C, 
com 20,00 metros”, conforme plan-
ta e memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Municipal 
de Aprovação do Parcelamento ex-
pedida em 20/01/2021, onde cons-
ta o processo administrativo de n° 
2021001679. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediuse 
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 termos do artigo 19 da citada Lei 
Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os in-
teressados que AUZENI DE 
FREITAS MORORÓ DA SIL-
VA, costureira, portadora da 
CI-357.995 SESP/DF, inscrita 
no CPF/MF-116.883.861-49, 
casada com: ANTONIO MA-
NOEL DA SILVA, auxiliar de 
serviços gerais, portador da 
CI-741.737-SESP/DF, inscrito 
no CPF/MF-292.230.91420, 
sob o regime da comunhão 
parcial de bens, na vigência da 
Lei 6.515/277 , ambos brasilei-
ros, residentes e domiciliados 
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 de-
zembro de 1979, para registro 
de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado 
Lote 19 da quadra C-05, 
situado no loteamento deno-
minado MANSÕES VILLA-
GE, nesta cidade, com a área 
de 1000,00 metros quadrados. 
Confrontando pela Frente com 
a Rua 03, com 20,00 metros, 
pelo fundo com o lote 20, com 
20,00 metros, pelo lado direito 
com a Rua 5/A, com 50,00 me-
tros, e pelo lado esquerdo com 

O  MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA  E  SEGURANÇA  PÚBLICA  –
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA
FEDERAL  EM  GOIÁS,  CNPJ  Nº  00.394.494/0116-85,  TORNA
PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMADES - SECRETARIA MUNICIPAL
DO  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL,  A
LICENÇA  AMBIENTAL  ONLINE  -  LAO  PARA  INSTALAÇÃO  DE
TORRE DE RADIOCOMUNICAÇÃO – NO ENDEREÇO RODOVIA BR
060, KM 252, FUTURO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
DO MUNICÍPIO DE INDIARA/GO. NÃO FOI DETERMINADO ESTUDO
DE IMPACTO AMBIENTAL.

O  MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA  E  SEGURANÇA  PÚBLICA  –
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA
FEDERAL  EM  GOIÁS,  CNPJ  Nº  00.394.494/0116-85,  TORNA
PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMADES - SECRETARIA MUNICIPAL
DO  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL,  A
LICENÇA  AMBIENTAL  ONLINE  -  LAO  PARA  INSTALAÇÃO  DE
TORRE DE RADIOCOMUNICAÇÃO – NO ENDEREÇO RODOVIA BR
414, KM 335+880M ZONA RURAL , FUTURO POSTO DA POLÍCIA
RODOVIÁRIA  FEDERAL  DO  MUNICÍPIO  DE  COCALZINHO  DE
GOIÁS/GO.  NÃO  FOI  DETERMINADO  ESTUDO  DE  IMPACTO
AMBIENTAL.

O  MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA  E  SEGURANÇA  PÚBLICA  –
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA
FEDERAL  EM  GOIÁS,  CNPJ  Nº  00.394.494/0116-85,  TORNA
PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMADES - SECRETARIA MUNICIPAL
DO  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL,  A
LICENÇA  AMBIENTAL  ONLINE  -  LAO  PARA  INSTALAÇÃO  DE
TORRE DE RADIOCOMUNICAÇÃO – NO ENDEREÇO RODOVIA BR
452,  KM  41,500,  FUTURO  POSTO  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA
FEDERAL DO MUNICÍPIO DE Santa Helena de Goiás/GO. NÃO FOI
DETERMINADO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL.

O  MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA  E  SEGURANÇA  PÚBLICA  –
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA
FEDERAL  EM  GOIÁS,  CNPJ  Nº  00.394.494/0116-85,  TORNA
PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMADES - SECRETARIA MUNICIPAL
DO  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL,  A
LICENÇA  AMBIENTAL  ONLINE  -  LAO  PARA  INSTALAÇÃO  DE
TORRE DE RADIOCOMUNICAÇÃO – NO ENDEREÇO RODOVIA BR
060, KM 302, FUTURO POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
DO  MUNICÍPIO  DE  ACREUNA/GO.  NÃO  FOI  DETERMINADO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL.

O  MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA  E  SEGURANÇA  PÚBLICA  –
SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DA  POLÍCIA  RODOVIÁRIA
FEDERAL  EM  GOIÁS,  CNPJ  Nº  00.394.494/0136-29,  TORNA
PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMADES - SECRETARIA MUNICIPAL
DO  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL,  A
LICENÇA  AMBIENTAL  ONLINE  -  LAO  PARA  INSTALAÇÃO  DE
TORRE  DE  RADIOCOMUNICAÇÃO  –  NO  ENDEREÇO  RODOVIA
BR-070, KM 24,5, canteiro central , Zona urbana, Girassol- NÃO FOI
DETERMINADO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
RURAIS LOCALIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO PRAÇA DA

BIBLIA SETOR CAVALCANTINHO CEP: 73.790-000
CAVALCANTE GOIÁS TELEFONE: (62)3494-1317

E-mail, sttrcavalcanteeteresinadegoias@outlook.com
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Cavalcante
GO  e  Teresina  de  Goiás-GO,  inscr i to  no  CNPJ  sob  o  nº
04.431.616/0001-78, com sede no terminal Rodoviário Praça da Bíblia
nº s/n setor Cavalcantinho CEP:73790-000 Cavalcante-GO, CONVOCA
pelo  presente  Edital,  todos  os  membros  da  categoria  dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos, inativos: agricultores e
agricultoras  familiares,  assalariados  e  assalariadas  rurais  do
Município de Cavalcante Goiás e Teresina de Goiás GO, inscrito , para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no
dia  09  de  março  de  2021  com início  às  14h00min,  em primeira
convocação e em segunda convocação, às 14h30min, observando o
quórum estatutário, em sua sede social, terminal Rodoviário Praça da
Bíblia nº s/n setor Cavalcantinho CEP:73790-000, para deliberarem a
seguinte  ordem do  dia:  1)  Ratificar  a  fundação  do  Sindicato  dos
Trabalhadores Rurais e de sua base territorial, ou seja, Municípios de
Cavalcante  GO  e  Teresina  de  Goiás-GO,  que  foi  realizada  em
24/02/2001 ; 2) Ratificar a eleição e posse da diretoria; 3) Alterar o
Estatuto adequandoo às regras do Código Civil em vigor; 4) alterar a
base  da  categoria  profissional  para  trabalhadores  na  agricultura
familiar  dos  municípios  de  Cavalcante  e  Teresina  de  GoiásGO,
considerando que integram a categoria profissional de trabalhadores
na  agricultura  familiar,  aqueles  que,  ativos  ou  aposentados,
proprietários  ou  não,  exerçam  suas  atividades  no  meio  rural
individualmente ou em regime de economia familiar, em área igual ou
inferior  a  2  (dois)  Módulos  Rurais,  nos  termos  do  Decreto  Lei
1.166/1971 ou de outro diploma legal que a este substituir; 5) alterar
o  atual  nome  do  Sindicato  para:  Sindicato  dos  Trabalhadores  na
Agricultura Familiar de Cavalcante GO e Teresina de Goiás – GO ; 6)
Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores. 

Cavalcante - GO, aos 10 dias do mês fevereiro do ano 2021
 
 

 Joseni Fernandes Moreira de Castro
Presidenta do STTRs
CPF:031.068.621-06
NIT: 168.80502.25-4

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 

IVAN  VIEIRA  DO  NASCIMENTO,  CPF:  031.479.201-51,  torna
público que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento  -  SEMAD,  a  Renovação  da  Licença  de
Funcionamento n°1269/2015, processo n°16362/2014, para atividade
de Extração de Areia, situado no Loteamento Iaguari,SN, município de
Iaciara-GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 
DANIEL  PEREIRA  COELHO  (CARVÃO  EUCAPIRES)  CNPJ:
30.303.690/0001-19, torna público que requereu junto à Secretaria
Municipal  de  Meio  Ambiente,  Saneamento  e  Recursos  hídricos  -
Cristalina,  Licença  Ambiental  para  Carvoejamento  em  área  de
5452,67m²  ou  0,545267ha,  situado  na  Fazenda  Fuzil,  lugar  den.
Garupa, zona rural, SN, município de Cristalina-GO.
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Gael, Marcelo, Pedro 
e Duca ajudam Bianca a 
descer do poste em se-
gurança. Bianca acusa 
Karina de tê-la trancado 
fora do quarto intenciona-
lmente, e Gael repreende 
as filhas. Bete cobra que 
Sol não se atrase para 
o colégio por causa de 
suas atividades paralelas. 

Karina faz um acordo de 
paz com Duca em troca 
do silêncio do rapaz so-
bre sua luta com Cobra. 
Sol dorme durante uma 
prova no colégio. Duca 
avisa que está de olho em 
Cobra. René deixa João e 
Pedro na Ribalta, e Dalva 
tenta falar com o ex-ator. 
João admira Bianca. 

Malhação “Sonhos”

Flor do Caribe

Gênesis

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Cassiano agradece a Al-
berto por ter salvado a vida 
de Ester e do filho que eles 
esperam. Aurora ouve tre-
chos da conversa telefônica 
entre Dionísio e Otto e de-
scobre o plano de fuga do 
empresário. Aurora acerta 
com Cassiano que ele pilote 
o avião que levará Dioní-
sio, para impedir sua fuga. 
Quirino e Nicole se beijam. 

Ester fica preocupada com 
a possibilidade de Cassiano 
ser preso ao tentar impedir a 
fuga de Dionísio. Cassiano, 
Amadeu e Isabel perseg-
uem o carro de Otto em que 
Dionísio está. Manolo de-
cide ficar em Vila dos Ven-
tos. Lindaura sugere que os 
ciganos fiquem acampados 
em um terreno próximo ao 
sítio de Veridiana. 

Felipe comenta com 
Shirlei que estranha que o 
pai dela tenha sumido sem 
deixar pistas. Renan con-
segue uma participação 
para Adônis em um comer-
cial. Vitória revela a Jéssica 
que Mário é pai de Shirlei. 
Beto confessa a Henrique 
que não aguenta mais es-

conder de Tancinha o que 
ele fez. Penélope se preocu-
pa com as recentes reações 
explosivas de Tamara. O ad-
vogado explica a Apolo que 
ele terá de aguardar para dar 
entrada no pedido de guar-
da provisória de Carol. Ni-
cole se oferece para ajudar 
Tancinha nas aulas de balé.

Terá percebe que foi enga-
nado. Terá exige saber quem 
foi o mandante de Lugali. 
Lúcifer observa o retorno de 
Terá à Ur. A caravana de Terá 
é surpreendida. Terá perseg-
ue Lugali. Nadi mostra sua 
exuberância. Iafa e Amat 
tentam se livrar de pessoas 
indesejadas. Enlila tranquil-

iza Nadi e alerta a sacer-
dotisa para as bebidas dos 
sacerdotes. Amat sente as 
contrações. Terá tenta salvar 
Lugali. Enlila engana o rei Ib-
bi-Sim. Nidana é surpreendi-
da com os novos moradores 
de sua casa. Caravana de 
Terá se aproxima de Ur. Kala 
ameaça Enlila.

Aurora se desespera 
ao descobrir que Bibi foi 
ao encontro de Rubinho. 
Rubinho namora Carine. 
Ritinha afirma a Ruy que 
não aceitará andar com 
seguranças. Heleninha 
questiona os métodos 
de Elvira para recuper-
ar suas joias. Irene se 
prepara para o encontro 
com Elvira. Ivan sente-
se mal, e Joyce culpa as 
injeções de hormônio. 
Irene cai na armadilha de 
Elvira. A polícia invade o 

Morro do Beco. Jeiza e 
Bibi trocam tiros. Irene 
consegue escapar do 
tiroteio, mas tem um san-
gramento e é levada para 
o hospital. Aurora implora 
ajuda a Caio. Jeiza ren-
de Sabiá, mas Bibi e Ru-
binho conseguem fugir. 
Ruy descobre fotos de 
Ruyzinho no celular de 
Zeca. Dantas questiona 
Silvana sobre o despare-
cimento do cheque da 
empresa, e Simone ouve. 
Bibi procura Silvana.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

- Você conhece 
piada do Alzheimer?

- Não, qual?
- Qual o quê?

TEIXEIRA MENDES CONTA

INGREDIENTES
MASSA:
n 500 g de farinha 
de Trigo Finna 
sem fermento
n 1 L de leite
n 6 ovos
n 2 colheres de sopa 
de azeite
n Sal
BRIGADEIRO:

n  1 lata de leite 
condensado
n  4 colheres de creme 
de leite
n  1 colher de chá de 
Margarina
n  ½ xícara de 
chocolate em pó

Modo de preparo:
MASSA:

n  Bater todos os 
ingredientes no 
liquidificador.
Dica: Reservar a massa 
na geladeira por 30 
minutos.
n  Aqueça bem uma 
frigideira antiaderente 
e coloque uma concha 
pequena do líquido.
n  Cozinhe durante um 

minuto de cada lado.
BRIGADEIRO:
n  Colocar todos os 
ingredientes em uma 
panela. Levar em fogo 
baixo, mexendo sempre 
até ficar em ponto 
de brigadeiro mole. 
Rechear o crepe 
com brigadeiro 
com morangos

CREPE DOCE

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

COOKIE DE FRIGIDEIRA

INGREDIENTES
n  1 e ½ xícara de aveia 
em flocos;
n  1 banana bem 
madura;
n  1 copo de bebida 

vegetal Original da A Tal 
da Castanha;
n  1 colher de (chá) de 
chocolate em pó orgânico;
n  1 colher de (chá) de 
fermento;

n  1 colher de (chá) de 
baunilha;
n  1 colher de (chá) de 
canela;
n  1 ovo;
n  1 pitada de sal.

Modo de preparo
n  Bata tudo no 
liquidificador e leve 
pequenas porções para 
uma frigideira untada 
com óleo de coco. 
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

CORREDORC
O

FN
UPODEREST

GO
A

R
ROTIRCSE

D
OCILBUPE

AN
APLANOIÇ
MRÃ
AMIZADEEO
RT
DGREVE

OH
ÃAL
ÇII
AEOBC
RIDÃR
ENADI
PDCRT
UUEI
SSPC

PTEA
ARM
NIO
OAF

Por trás das grades
As prisões podem servir de PANO de 
fundo para histórias de rEDENÇÃO, 
SUPErAÇÃO e PErDÃO. A INDÚStrIA 
do Cinema sempre se interessou em con-
tar as histórias daqueles que estão por 
trás das grades — independentemen-
te do motivo que os colocou lá. Algumas 
dessas histórias foram verdadeiros su-
cessos de bIlhEtErIA e CrÍtICA e fize-
ram com que o PÚblICO se identificas-
se com cada um desses personagens. 
Alguns dos filmes que figuram nessa 
lista são:

•	“Um	Sonho	de	Liberdade”	(1994):	um	
homem acusado injustamente prepa-
ra um impressionante PlANO de FUGA. 
Baseado em CONtO do ESCrItOr 
Stephen King;

•	“Alcatraz	—	Fuga	Impossível”	(1979):	
Clint Eastwood estrela essa história 
sobre um homem que tenta fugir de uma 
das prisões mais famosas do mundo.

•	 “Fome”	 (2008):	 baseado	 em	 fatos	
reais, o filme de estreia do diretor Steve 
McQueen conta a história de Bobby 
Sands, homem que liderou uma radical 
GrEVE de FOME dentro de uma CADEIA.

•	“À	Espera	de	Um	Milagre”	(1999):	neste	
DrAMA, indicado a quatro Oscars, um 
policial cria uma relação de AMIZADE 
com um homem que está no COrrEDOr 
da morte e, supostamente, possui 
PODErES sobrenaturais.
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 B M F L L G T Y T F D
 D O C I L B U P B T E
 N F M G T N N D A N N
 A R S P L A N O I T Ç
 M R M B D N N C R T Ã
 A M I Z A D E D E G O
 R L N D R C N B T Y D
 D D T C G R E V E F E
 C O N G L N T B h G G
 E Ã Y N A C E F L T R
 Y Ç R N I h Y G I G N
 G A B L E T O T B N C
 Y R I C D T Ã M S D R
 F E N D A N D G E T I
 N P D T C Y R h h L T
 N U U R N T E h A T I
 D S S N D T P F L T C
 P L T M C F N N E D A
 A C R I D T T M N R N
 N N I D R L O N F M C
 O N A T M F E T S N T

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Nunca diga, ou 
vai ou racha, 

para os fortes, 
ou vai ou vai.

É um dia ótimo 
para focar em 
seus interesses 
e no seu autode-

senvolvimento. O céu fa-
vorece o namoro e o forta-
lecimento da autoestima. 
O ingresso de Vênus em 
Gêmeos colabora com con-
tatos à distância e cursos.

É um dia para fo-
car na família e na 
estrutura familiar. 
O imóvel pode 

também ser tocado. Os movi-
mentos em família nascem por 
meio de uma nova percepção 
sobre as possibilidades. O in-
gresso de Vênus em Gêmeos 
ativa os recursos materiais.

É um dia excelente 
para focar em es-
tudos, viagens fu-

turas e para compartilhar infor-
mações com pessoas do seu 
convívio. O ingresso de Vênus 
em seu signo lhe deixa em des-
taque e motivado a buscar o 
seu valor financeiro e afetivo. 
O bem-estar é uma prioridade.

É um dia ótimo 
para focar em 
seus propósitos 

financeiros e para ampliar 
as possibilidades profissio-
nais. O ingresso de Vênus 
em Gêmeos ativa o seu lado 
emocional e pede de você 
autoconhecimento para reco-
nhecer o seu valor.

Os seus interesses 
estão em destaque 
e o momento está 

ótimo para pensar em cursos, 
viagens futuras e para ampliar o 
seu campo de visão filosófico. O 
ingresso de Vênus em Gêmeos 
ativa as amizades, os projetos e 
as responsabilidades em grupo 
com excelentes resultados.

O autoconhe-
cimento, aliado 
ao desapego, 

é vital para adentrar a sua 
verdadeira essência. É um 
dia para olhar para dentro. 
O ingresso de Vênus em 
Gêmeos ativa a carreira e 
lhe traz reconhecimento e 
méritos profissionais.

É um dia ótimo 
para focar em 
seus projetos e 

para entrar em contato com 
seus amigos à distância. O céu 
também favorece os projetos a 
dois. O ingresso de Vênus em 
Gêmeos amplia cursos, via-
gens futuras e divulgação de 
assuntos do seu interesse. 

É um dia ótimo 
para desenvolver 
a carreira e as me-

tas futuras. O trabalho está 
em potencial crescimento. 
O ingresso de Vênus em Gê-
meos ativa recursos com-
partilhados, investimentos 
e financiamentos. Um novo 
campo de visão.

É um dia ótimo para 
focar em cursos e 
pensar em viagens 

futuras. Você está numa fase 
excelente de desenvolvimento 
pessoal. O ingresso de Vênus 
em Gêmeos ativa o relaciona-
mento. Se estiver sozinho, é uma 
excelente oportunidade para en-
trar alguém especial em sua vida.

É positivo olhar 
para as neces-
sidades da famí-

lia, com foco em recursos 
compartilhados e em inves-
timentos mais ousados. O 
ingresso de Vênus em Gê-
meos ativa a rotina e pro-
move bem-estar e reconhe-
cimento no trabalho.

É um dia ótimo 
para se relacionar 
e compartilhar in-
formações com as 

pessoas que estão convi-
vendo direto com você. O 
relacionamento também fica 
em destaque. O ingresso de 
Vênus em Gêmeos ativa o 
campo amoroso.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Garfield
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