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Mané morreu sem ver o julgamento dos 
acusados de assassinar seu filho Valério Luiz
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RECUPERADO DISTRITO FEDERAL

Caiado volta a pedir conscientização 
da população quanto aos cuidados 
contra Covid-19

Detran abre inscrições para o
Programa Habilitação Social

Prefeito licenciado de Catalão recebe visita 
do governador e dos titulares da Secretaria 
de Estado de Economia, Cristiane Schmidt 
e da Goinfra, Pedro Sales neste domingo 
(14/02). “Isso enobrece a política e toca a 
gente para frente” diz Adib a Caiado

Lucas Diener

Governador Ronaldo Caiado, acompanhado da secretária de Economia, Cristiane Schmidt e do presidente da 
Goinfra, Pedro Sales, vistam o prefeito de Catalão, Adib Elias: “Meu amigo médico hoje está recuperado e daqui uns 
dias estará voltando ao batente”

EMENDA DE GUERRA

Governador articula aquisição de insumos para 
ampliar produção de vacinas contra Covid-19 
Wesley Costa

Serão oferecidas 5 mil vagas para 2021; 
candidatos devem se inscrever até 16 de 
março, pelo Portal de Serviços do Detran

NATURATINS
Governo do Tocantins 
notifica propriedades rurais 
que registraram queimadas 
nos meses mais secos

AGETO
Governo do Tocantins realiza 
manutenção do pavimento da 
Ponte da Amizade e da Integração, 
entre Palmas e Luzimangues
Lincoln Filho/Governo do Tocantins
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Mané de Oliveira morreu 
sem ver o julgamento dos acusados 
de assassinar seu filho Valério Luiz

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Band pagará R$ 1,7 
mi a ex-integrantes 
do Pânico em 
acordo trabalhista

A Rádio e TV Bandei-
rantes pagará a soma de 
R$ 1,7 milhão a ex-in-
tegrantes do programa 
Pânico devido a acordo 
trabalhista. Os autores 
das ações foram a pro-
dutora executiva (R$ 1,1 
milhão), o editor de pós 
produção (R$ 470 mil) e 
o assistente de produ-
ção (R$ 146 mil).

Segundo a defesa 
dos ex-integrantes, eles 
alegaram irregularidade 
na pré-contratação de 
horas extras, não paga-
mento de horas extras, 
ausência dos intervalos 
legais para descanso e 
fraude na contratação 
via pessoa jurídica.

O advogado Vitor 
Kupper, da Kupper Ad-
vocacia Trabalhista, res-
saltou que a emissora 
soma mais de 30 pro-
cessos de toda produção 
incluindo desde a dire-
ção do programa até os 
assistentes de produção 
e elenco. Muitos dos in-
tegrantes do programa 
já ganharam as ações 
ou firmaram um acordo 
trabalhista para receber 
os valores devidos pela 
emissora, dentre eles o 
anão Pedrinho e do pro-
dutor Bolinha.

Migalhas

Lewandowski autoriza PF investigar 
gastos de Pazuello com cloroquina

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

O PGR Augusto Aras salientou a necessidade 
de obter dados sobre gastos com a aquisição 
e distribuição dos medicamentos cloroquina 
e hidroxicloroquina

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, au-
torizou a PF a realizar no-
vas diligências em inquérito 
que investiga eventual con-
duta criminosa do ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
em relação ao colapso da 
saúde pública em Manaus. 
No mês passado, o Estado 
enfrentou falta de oxigênio 
em hospitais. 

O ministro apreciou pe-
dido do PGR Augusto Aras, 
que reiterou a necessidade 
de melhor compreensão da 
dinâmica dos fatos envol-
vendo o ministro da Saúde. 
Segundo Aras, é preciso ob-
ter dados sobre gastos com 
a aquisição e distribuição 
dos medicamentos cloro-
quina e hidroxicloroquina.

Em 25 de janeiro, 
Lewandowski determinou 
a abertura de inquérito 
policial para investigar a 
conduta de Pazuello acer-
ca do colapso em Manaus/
AM, que registrou falta de 

oxigênio hospitalar no sis-
tema de saúde.

Naquela oportunidade, 
Aras afirmou que, embora 
tenha sido constatado o au-
mento do número de casos 
da covid-19 já na semana 
do Natal de 2020, o ministro 
da Saúde optou por enviar 
representantes a Manaus 
apenas em 3/1, uma sema-
na após ter sido cientificado 
da “situação calamitosa”. 

No pedido de agora, o 
PGR requereu que fossem 
autorizadas novas diligên-
cias para o aprofundamento 
das investigações relativas 
aos fatos que deram origem 
ao inquérito.

O ministro Lewan-
dowski deferiu os pedidos 
formulados pelo PGR e 
determinou o encaminha-
mento dos autos à Polícia 
Federal para a realização 
das diligências requeridas.

O inquérito corre em se-
gredo de Justiça.

Migalhas

&&

No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço desta 
segunda-feira, 15, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com a Presi-
dente do Conselho Es-
tadual da Pessoa Idosa, 
Sara Mendes. Na ocasião, 

Sara falou sobre as atri-
buições do Conselho e 
sobre a vacinação dos 
idosos. Thiago Mendes 
conversou também com 
a Advogada Previdência-
ria, Ana Carolina Carmo 
que falou sobre contri-

buição previdenciária e 
o novo salario mínimo. 
Para assistir estas entre-
vistas acesse  nosso por-
tal no YouTube: gazeta-
play e confira a entrevista 
na íntegra. 

itátila Moura

O cronista esportivo 
Manuel de Oliveira era uma 
força da natureza. Um forte, 
como o sertanejo de que fa-
lou Euclides da Cunha. Um 
daqueles homens que pux-
am os outros para a frente 
da batalha, mas não fogem 
à luta e os lideram. Era assim 
na crônica esportiva. Alguns 
podiam não amá-lo, dado 
seu grau de exigência, mas 
era uma profissional que fa-
zia bem o que se propunha a 
fazer. Não tinha papa na lín-
gua. Dizia tudo o que pensa-
va, sem receio de desagra-
dar. Sabia tudo de futebol e 
era um guerreiro da palavra. 
Como comentarista, atua-
va praticamente como uma 
espécie de segundo técni-
co. Exagerava? Por vezes, 
sim. Mas não tinha medo 

de dizer a verdade, doesse 
a quem doesse. Ele monta-
va equipes ótimas, e alguns 
de seus integrantes muitas 
vezes pensavam diferente-
mente dele. As discussões 
eram acaloradas, mas havia 
liberdade para se dizer o que 
se pensava.

Na segunda metade 
da década de 1980, Mané 
de Oliveira, como deputa-
do estadual, tinha um son-
ho: emancipar Campinas. 
Entrevistei-o várias vezes 
sobre o assunto. Solidário, 
quando Iris Rezende, então 
governador de Goiás, e Ba-
tista Custódio, editor e dono 
do jornal “Diário da Man-
hã”, brigaram, na primeira 
metade da década de 1980, 
ficou ao lado do jornalista, 
abrigando-o numa chácara 

no Parque Amazonas. Ele 
era assim: solidário. Um 
“monstro da solidariedade”, 
diz um amigo. Nos últimos 
anos, com câncer, seu son-
ho havia mudado: queria 
assistir o julgamento e a 
condenação dos assassi-
nos de seu filho Valério Luiz, 
um radialista destemido. 
Embora Valério Luiz tenha 
sido morto há mais de oito 
anos, quase uma década, 
os acusados do assassi-
nato e o mandante não 
foram julgados até hoje. As 
desculpas da Justiça seri-
am consideradas estranhas 
em qualquer outro país, 
como Inglaterra, Alemanha, 
França e Estados Unidos. 
No Brasil, tudo indica, 
parece que são “normais”. 

EulEr dE França BEléM

Divulgação
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Lucas Diener

RECUPERADO

EMENDA DE GUERRA

SECOM/GO - O governador 
Ronaldo Caiado fez uma vi-
sita ao prefeito licenciado 
de Catalão, Adib Elias, neste 
domingo (14/02). O prefeito 
se recupera em casa, após 
ter enfrentado a Covid-19. 
“Notícia boa, minha gen-
te. Adib em forma. Quero, 
neste momento, dizer da 
minha alegria de estar aqui 
hoje nesta visita”, disse o 
governador, ao lado da se-
cretária da Economia de 
Goiás, Cristiane Schmidt, 
e do presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), Pe-
dro Sales, que acompanha-
ram Caiado na visita.

“Meu amigo médico 
hoje está recuperado e da-
qui uns dias estará voltando 
ao batente, mas relatou a 
mim os momentos delica-
dos nestes 14 dias em que 
esteve internado”, afirmou 
Caiado, que aproveitou a 
ocasião para reforçar seu 

pedido à população para 
que se mantenha alerta. 
Especialmente diante do 
fato de que 94,53% dos lei-
tos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) em unida-
des estaduais ou reguladas 
pelo Estado para pacientes 
em tratamento contra o co-
ronavírus estão ocupados, 
segundo dados atualizados 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) neste domin-
go. “Vamos cada vez mais 
conscientizar a população 
do risco desta Covid e pe-
dir, principalmente, até a 
vacinação, que as pessoas 
mantenham o isolamento 
social e o uso de máscara.”

Acompanhado da espo-
sa e filhos, Adib agradeceu 
Caiado e seus auxiliares pela 
presença. “Isso enobrece a 

política e toca a gente para 
frente, e nos enche de emo-
ções e de interesse de ter 
cada vez mais saúde, para 
que a gente possa construir 
um modelo político, um mo-
delo administrativo diferen-
te do que nós vimos aqui nos 
últimos anos”, afirmou Adib. 

Aos 68 anos, o político 
testou positivo para a Co-
vid-19 em 11 de janeiro. 
Ficou 24 dias internado na 
capital paulista, sendo 14 em 
UTI. “Peço a todos que se 
cuidem, levem a sério cada 
medida contra esse vírus, 
não o subestimem. E não 
se esqueçam de que a saúde 
é nosso maior bem, o mais 
precioso”, escreveu Adib logo 
após ter alta, em mensagem 
nas redes sociais, comparti-
lhada por Caiado.

Caiado volta a pedir conscientização da 
população quanto aos cuidados contra Covid-19

Governador articula aquisição de insumos para 
ampliar produção de vacinas contra Covid-19 

n Marco Aurélio
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“Aproveite cada dia para viver a vida que você escolheu e nunca a vida que os outros querem que você viva”.

Governo de Goiás 

n Em época de carnaval e pandemia, o Governador Dr Ronaldo Caiado, divulga 
em suas redes sociais que o único bloco que vai as ruas é o do trabalho; o governo 
através da GOINFRA, trabalha na reconstrução da malha asfáltica. Essa é a GO 
174 e 422. 

COVID 19 / Sars-CoV-2 

n Com as notícias de que variantes do novo coronavírus podem ser mais trans-
missíveis, Alemanha, Áustria e França passaram a recomendar máscaras de uso 
profissional ao público em geral. 
n Os dois primeiros países agora exigem o equivalente à nossa PFF2 (também 
conhecida como N95), no transporte público e nos comércios.
n Máscaras N95 ou PFF2 têm capacidade maior na filtragem, mas seu uso deve 
ser criterioso. 
n Já o governo francês, sugeriu a adoção das máscaras cirúrgicas descartáveis.

“Um novo dia é uma página 
em branco na sua vida! Escreva 
apenas o que vale a pena!”

“Se o Brasil tiver o insu-
mo para produzir a vacina 
contra Covid-19, chamado 
IFA, nós teremos condi-
ções de produzir mais de 
45 milhões de doses por 
mês”, defendeu o governa-
dor Ronaldo Caiado, nesta 
sexta-feira (11/02), durante 
live nas redes sociais. Antes 
da transmissão, Caiado se 
reuniu, por meio de video-
conferência, com o presi-
dente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco. A reunião 
do Fórum de Governadores 
abriu diálogo sobre a agen-
da prioritária dos Estados. A 
discussão teve como pauta 
questões relacionadas à dis-
tribuição da vacina e ações 
de proteção social, com a 
possível retomada do auxí-
lio emergencial.

Com a viabilização do in-
sumo, Caiado reforça a tese 
de que o Brasil terá condi-
ções de vacinar toda a po-
pulação em quatro meses 
e, a partir daí, fornecer imu-
nizantes para outros países. 
Além disso, o governador 
demonstrou grande interes-
se na vacina da Johnson & 
Johnson, que prevê apenas 
uma aplicação e menor cus-
to com infraestrutura e logís-
tica para o transporte. “Me 
encanta pelo fato de ser dose 
única. Temos outras tantas 
vacinas para aplicar no ca-
lendário vacinal”, ressaltou. 

A vacinação para ido-
sos acima de 80 anos deve 
começar na próxima sema-
na em Goiás. A expectativa 
é de que, com a chegada 
periódica de mais doses, 
a abrangência do público 
atendido aumente. “Quan-
do chegar na linha dos 70 
anos eu vou estar no pri-
meiro lugar da fila”, disse o 
governador ao falar de seu 
desejo em ser imunizado. 

Caiado também reco-
nheceu os esforços do go-
verno federal no sentido de 
minimizar os efeitos sociais 
da pandemia e defendeu 
a aprovação da chamada 
Emenda de Guerra, por par-
te do Legislativo federal, que 
viabilizaria a continuidade 
do auxílio emergencial dian-
te da crise provocada pela 
Covid-19, ainda enfrentada 
em todo o país. “Consegui-
mos o compromisso, tanto 
do presidente da Câmara 
como do Senado, de chegar 
a um acordo com o ministro 
da Economia para viabilizar 
uma emenda Constitucional 
que, após aprovada, faça o 
repasse a todos os brasileiros 
a partir do final desse mês”, 
defendeu Caiado. 

Só para Goiás, foram re-
passados R$ 5 bilhões por 
meio do auxílio emergen-
cial, R$ 1.876 bilhão pela Lei 
Complementar 173 - que 
estabelece o Programa Fe-

derativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus - e R$ 8,868 
bilhões destinados aos mu-
nicípios goianos. “O auxílio 
emergencial é importante, 
sim. Quem tem fome, tem 
pressa. Precisamos buscar 
algo que seja possível para o 
governo executar”, reforçou. 

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, garantiu 
que dará encaminhamento 
às demandas elencadas pe-
los governadores e pontuou 
que seu mandato à frente 
da Casa será pautado pela 
responsabilidade, democra-
cia, respeito e independên-
cia. “Me coloco à disposi-
ção de vocês nessa relação, 
que prometendo ser muito 
próxima, com muita liber-
dade, e ouvi-los em relação 
a projetos específicos”, disse 
Rodrigo Pacheco. 

Também presente na 
reunião virtual, o presiden-
te da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira, apontou 
que é preciso ter sensibi-
lidade para construir so-
luções para superar o 
momento de dificuldade 
que o Brasil vive. “A pau-
ta federativa está no nos-
so foco. Esperamos, ainda 
neste primeiro semestre, 
entregar ao Brasil, a todos 
os Estados e à população 
uma situação de melhoria 
do quadro geral”, finalizou.

SECOM/GO

Prefeito licenciado 
de Catalão recebe 
visita do governador 
e dos titulares da 
Secretaria de Estado 
de Economia
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O horário do meio-dia nos veículos de comunica-

ção da Agência Brasil Central (ABC) vai mudar a partir 
do dia 1º de março. É que o presidente da ABC, Regi-
naldo Júnior, anunciou o novo programa jornalístico 
do complexo: Jornal Brasil Central vai integrar de vez 
as equipes da TV Brasil Central (TBC), RBC FM e Rádio 
Brasil Central AM, e múltiplas plataformas digitais.

2. O Jornal Brasil Central vai contar com a participação 
ao vivo de repórteres da TBC e das duas rádios, além da 
participação de convidados no estúdio e via Skype. Tudo 
isso com o apoio da melhor tecnologia de transmissão no 
menor custo. “Essa é a evolução da comunicação em Goi-
ás. A TV Brasil Central vai revolucionar o horário do meio-
-dia com informação, opinião e debate em um formato 
totalmente inovador e diferente”, afirmou o presidente.

Jogo da mente
Para fazer uma imersão no universo do Poker, o 

LIDE Futuro Goiás realizou uma experiência com os 
associados na Champions Sport Club, um clube de 
Poker, em Goiânia, mostrando que o jogo pode ser 
uma importante ferramenta de desenvolvimento 
profissional. E para orientar essa ação, o jogador  
profissional Allison Lindsay foi o convidado.

Vitrine

PARQUES 
REVITALIZADOS 
A presidente da 
Amma, Zilma 
Percussor Peixoto 
anuncia para o 
mês de fevereiro, 
várias frentes 
de serviço nos 
parques da 
capital. De acordo 
com a presidente, 
a iniciativa visa 
ampliar as ações 
de revitalização 
e cuidado com 
as unidades. 
Para o diretor de 
Áreas de Verdes, 
Ormando Pires, 
as frentes de 
serviço são um 
olhar atento para 
as áreas verdes, e 
muda a paisagem 

dos parques, trazendo mais beleza e harmonia, além de 
levar às espécies nativas o cuidado que elas precisam

Arquivo

n VOCÊ SABIA? A 
banana é rica em 
vitaminas do complexo 
B, aliado do sistema 
nervoso.

n EXCLUSIVO 
PARA SERVIDORES 
ESTADUAIS - Segue 
até o dia 23 de 
fevereiro, as inscrições 
para 30 vagas de 
mestrado em Economia 
do Setor Público.

n MAMÃE EU QUERO– 
Nesta terça-feira de 
Carnaval, o Buriti 
Shopping promove 
uma oficina de fantasias 
para a criançada. Oh, 
quanta alegria!

n SÍMBOLO DO 
CERRADO - A 
deputada Adriana 
Accorsi, na guerra entre 
Goiás e Minas Gerais, 
pela disputa do pequi, 
como patrimônio, 
apresentou projeto 
lei de sua autoria que 
declara o pequizeiro 
árvore símbolo do 
cerrado goiano.

Sueide Barbosa

JORNAL BRASIL CENTRAL 
O presidente da ABC, Reginaldo Júnior e o diretor 
de Telerradiodifusão, Imprensa Oficial e Site, Rafael 
Vasconcelos, já estão finalizando a montagem da 
equipe de formadores de opinião que irão integrar o 
Jornal Brasil Central que será veiculado de segunda a 
sexta-feira, a partir do meio-dia, diretamente do recém-
reformado estúdio da RBC FM

Arquivo 

n ANIVERSÁRIO – O 
domingo, dia 14 de 
fevereiro, foi especial 
para o jornalista, master 
coach e especialista 
em marketing digital, 
ah, promoter e 
apresentador televisivo, 
Rogério Rezende. Ele 
celebrou mais um ano 
de vida bem vivida. 
Detentor de um montão 
de bons amigos, a data 
não deve ter passado 
em branco, afinal, 
Rogério é um autêntico 
baladeiro. Em tempo: 
Rogério traz no sangue, 
o DNA para o talento na 
comunicação, herdado 
do pai, Arthur Rezende
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Detran abre inscrições para o 
Programa Habilitação Social
Serão oferecidas 5 mil vagas para 2021; candidatos devem se inscrever até 
16 de março, pelo Portal de Serviços do Detran

DISTRITO FEDERAL

Divulgação/Detran

Da reDação com ag. Brasília -  
A partir desta segunda-fei-
ra (15), estarão abertas as 
inscrições para o Programa 
Habilitação Social do De-
partamento de Trânsito do 
Distrito Federal (Detran). 
Os interessados devem se 
inscrever, exclusivamen-
te, por meio do portal de 
serviços do órgão, até 16 
de março. Os procedimen-
tos e critérios de seleção 
constam da Instrução nº 
56/2021, publicada na edi-
ção do dia 1º deste mês do 
Diário Oficial do Distrito 
Federal (DODF).

Serão oferecidas 5 mil 
vagas para todo o Distri-
to Federal, sendo 3 mil na 
modalidade Estudante 
Habilitado e 2 mil na mo-
dalidade Cidadão Habi-
litado. O programa ainda 
reserva 20% das vagas para 
beneficiários de progra-
mas sociais da Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial (Sedes) e outros 20% 
aos assistidos pela Secre-
taria de Justiça e Cidadania 
(Sejus). Os 60% restantes 
serão destinados ao Proje-
to Formação Profissional, 
oferecido pelo Detran.

INSCRIÇÃO
Ao acessar o portal 

para fazer a inscrição, o 
candidato deverá sele-
cionar a modalidade de-
sejada. Depois, basta in-
serir os dados solicitados 
de acordo com a escolha.

Requisitos para o Projeto 
Estudante Habilitado
n Ter entre 18 e 25 anos
n Estar inscrito, como 
titular ou dependente, 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais do go-
verno federal (CadÚnico)
n Possuir domicílio 
no DF há, pelo menos, 
dois anos
n Estar cursando ou ter 
concluído os três anos 
do ensino médio em es-
cola da rede pública ou 
como bolsista integral 
em instituições privadas
n Estar inscrito no Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem)

Requisitos para o Projeto 
Cidadão Habilitado
n Ter idade acima de 
18 anos
n Estar inscrito, como 
titular ou dependente, no 
CadÚnico
n Saber ler e escrever
n Ser penalmente impu-
tável pela lei
n Possuir domicílio no 
Distrito Federal há pelo 
menos dois anos* Serão 
considerados os cadas-
tros ativos no CadÚni-
co aqueles lançados na 
Base Nacional do Ca-
dastro até 15 de janeiro 
deste ano. O candidato 
receberá a confirma-
ção de inscrição pelo 
e-mail informado.

SELEÇÃO
As críticas próprias 

do processo de habi-
litação, constantes do 
Código de Trânsito 
Brasileiro, serão feitas 
durante a seleção dos 
candidatos. O Detran 
disponibilizará à Se-
des e à Sejus a lista dos 
candidatos com inscri-
ção homologada para 
seleção e classificação. 
Após a homologação 
da seleção dos candi-
datos, as secretarias 
retornarão as listas, 
informando os candi-
datos classificados por 
modalidade, tipo de 
serviço, critério enqua-
drado, motivo da não 
seleção e outros que se 
fizerem necessários.

HABILITAÇÃO
A lista final dos 

candidatos inscritos, 
selecionados e classi-
ficados será posterior-
mente divulgada, por 
meio eletrônico, no 
Portal de Serviços do 
Detran. Após a publi-
cação, o candidato terá 
15 dias para fazer a ma-
trícula on-line e, depois 
de matriculado, mais 
15 dias para realizar a 
abertura do processo 
no Registro Nacional de 
Condutores (Renach). 
Caso não cumpra esses 
prazos, perderá o direi-
to ao benefício.

5 mil vagas serão oferecidas. 40% serão destinadas aos assistidos da Sedes e Sejus
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O governador do Estado 
do Tocantins, Mauro Car-
lesse, reuniu-se com o pre-
feito de Colinas, Josemar 
Carlos Kasarin; e a deputa-
da estadual Amália Santa-
na, para debater melhorias 
na área da saúde, em be-
nefício da população. Um 
dos projetos apresentados 
pelo Chefe do Executivo é 
voltado à saúde bucal que 
inicialmente será desen-
volvido nas escolas.

“Esse projeto de saúde 
bucal vai ser implantado 
em conjunto com todos os 
municípios para poder tra-
tar, inicialmente os alunos 
das escolas públicas, en-
tão é uma parceria entre as 

secretarias da Saúde e da 
Educação. Depois, vamos 
ampliar para o restante da 
população. Dentro do Es-
tado, nós temos em torno 
de 300 dentistas que vão 
colaborar nesse projeto em 
todos os municípios”, expli-
cou o governador Carlesse.

O Chefe do Executivo 
adiantou que o Estado 
desenvolverá um proje-
to na área de saúde para 
melhorar o atendimento 
nos hospitais municipais. 
“Queremos ajudar os mu-
nicípios que têm seus pró-
prios hospitais, colocando 
médicos para que o aten-
dimento à população seja 
ampliado de forma que di-

minua os encaminhamen-
tos para os nossos hospi-
tais de alta complexidade”, 
destacou o Governador.

O prefeito de Colinas, 
Josemar Kasarin, falou 
da importância do diálo-
go com o Executivo e de 
poder contar com a par-
ceria do Estado para me-
lhorar o atendimento em 
saúde para a população. 
“É através do diálogo que 
as demandas são resolvi-
das. Queremos ampliar 
e melhorar os serviços 
para que a população te-
nha acesso à saúde de 
qualidade”, afirmou. 

Sara CardoSo e Vania Ma-
Chado/GoVerno do ToCanTinS

GESTÃO

Governador Carlesse recebe 
demandas e debate com prefeito 
de Colinas a implantação de 
projeto voltado à saúde bucal

A notificação atende a uma recomendação do Ministério Público Estadual 
(MPE), sendo 1.408 propriedades, localizadas em 11 municípios diferentes, 
incluindo a Capital, Palmas

NATURATINS

Governo do Tocantins notifica propriedades rurais 
que registraram queimadas nos meses mais secos

Wanja nóbrega/governo do 
TocanTins - O Governo do 
Tocantins, por meio do 
Instituto Natureza do To-
cantins (Naturatins), está 
notificando os donos das 
propriedades rurais que 
mais queimaram nos últi-
mos dois anos. As proprie-
dades foram identificadas 
por meio de imagens de 
satélite, a partir do registro 
de focos de calor e cicatri-
zes deixadas pelo fogo.

A notificação atende 
a uma recomendação do 
Ministério Público Esta-
dual (MPE), sendo 1.408 
propriedades, localizadas 
em 11 municípios dife-
rentes, incluindo a Capi-
tal, Palmas. Até a semana 
passada, 891 notificações 
haviam sido expedidas. As 
notificações não se confi-
guram em multas ou qual-
quer outro tipo de punição, 
sendo um alerta de que as 
propriedades continuarão 
sendo monitoradas e, caso 
continuem com as quei-
mas não autorizadas, se-
rão autuadas e multadas.

Qualquer queimada 
em propriedade rural pre-
cisa ser autorizada pelo 
Naturatins. Mesmo assim, 
durante os meses de estia-
gem, normalmente entre 
julho e outubro, o Institu-
to suspende as licenças, 
quando fica proibida qual-
quer ação nesse sentido.

Nos dois últimos anos, 

o Ministério Público, por 
meio do Centro de Apoio 
Operacional à Promotoria 
de Justiça do Meio Am-
biente (Caoma), tem feito 
a identificação das áreas 
que estão sendo queima-
das ilegalmente. A partir 
dessa identificação, é feita 
uma lista com o nome dos 
donos das propriedades e 
encaminhada ao Natura-
tins para que realize o pro-
cedimento administrativo.

O analista jurídico do 
Naturatins, Hudson An-
drade, explica que a re-
comendação do MPE faz 
parte do escopo das ações 
preventivas e educativas 
de combate às queima-
das e incêndios florestais 
no Tocantins. “Na noti-
ficação, lembramos que 
o meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado é 
um bem de uso comum 
essencial à qualidade de 
vida, que as queimadas 
são proibidas nos meses 
mais secos. Além disso, 
alertamos que a prática 
das queimadas não auto-
rizadas causa danos gra-
ves não apenas ao meio 
ambiente, mas também à 
saúde da população”, es-
clarece Hudson  Andrade.

Quanto à recomenda-
ção feita ao Naturatins, o 
coordenador Caoma, pro-
curador de Justiça José Ma-
ria da Silva Júnior, ressalta 
que inicialmente a noti-

ficação tem caráter pre-
ventivo, dando ciência aos 
proprietários rurais de que 
estão sendo monitorados.

Hudson Andrade frisa 
que algumas proprieda-
des rurais notificadas po-
dem ter sido vítimas de 
incêndios, quando o fogo 
é ateado em área próxima 
e acaba se alastrando. “Por 
isso, não estamos punindo 
nenhum dono de proprie-
dade inicialmente, e, para-
lelamente às notificações, 
o Naturatins dá orienta-
ções sobre medidas para a 
prevenção do fogo em suas 
propriedades”, reforça.

Entretanto, o procura-
dor de justiça garante que 
existem meios de iden-
tificar as causas dos in-
cêndios nas áreas rurais, 
bem como seus eventuais 
autores, que podem ser 
responsabilizados com 
o pagamento de multas, 
processo criminal e in-
denização para reparar 
danos ao meio ambiente 
e a terceiros. 

Para notificar os pro-
prietários, o Naturatins 
adota o endereço cons-
tante no Sistema de In-
formação para Gestão do 
Cadastro Ambiental Ru-
ral (Sigcar). Quando não é 
possível notificar por meio 
de carta ou e-mail, a noti-
ficação será feita em pu-
blicação no Diário Oficial 
do Estado. 

Fotos: Naturatins/Governo do Tocantins

A Ponte da Amizade e 
da Integração, entre Palmas 
e o distrito de Luzimangues, 
em Porto Nacional, está re-
cebendo o serviço de manu-
tenção do pavimento a par-
tir desta segunda-feira, 15. A 
ponte, que é cartão-postal 
da Capital do Estado, passa 
por uma grande revitaliza-
ção promovida pelo Gover-
no do Tocantins, por meio 
da Agência Tocantinense de 
Transportes e Obras (Ageto).

A manutenção preventi-
va e corretiva do pavimento 
vai melhorar o conforto e a 
segurança dos condutores, 
contribuindo para a trafe-
gabilidade na travessia de 
veículos por esse trecho da 

rodovia TO-080 sobre o Lago 
de Palmas, com 8 km de ex-
tensão. A ponte recebe tam-
bém, desde a semana pas-
sada, o serviço de roçagem 
manual. A eliminação da 
vegetação dos aterros vai be-
neficiar esportistas, ciclistas 
e outros usuários da Ponte.

Além disso, estão em 
conclusão os trabalhos de 
modernização do siste-
ma elétrico, que incluem 
a substituição de todo o 
cabeamento, do sistema 
de transmissão e da troca 
das lâmpadas convencio-
nais por modelos LED. A 
iluminação da Ponte já 
está parcialmente resta-
belecida e o sistema segue 

em fase de teste até a con-
clusão dos trabalhos.

 A secretária de Estado 
da Infraestrutura e pre-
sidente da Ageto, Juliana 
Passarin, lembra que, além 
da manutenção periódica, 
a Ponte vem passando por 
uma grande obra de revita-
lização, que inclui ainda, a 
substituição de equipamen-
tos de segurança e de sina-
lização danificados, como 
tachas, defensas metálicas e 
placas de sinalização e pin-
tura das faixas. “São disposi-
tivos importantes para aju-
dar os motoristas a dirigem 
com segurança por aquele 
trecho”, ressalta.

daniela oliVeira/GoV.To

AGETO

Governo do Tocantins realiza 
manutenção do pavimento da 
Ponte da Amizade e da Integração, 
entre Palmas e Luzimangues
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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 
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Karina discute com Pe-
dro. Zé e Marcão, Sol e 
Wallace, Guta e Max se 
surpreendem por terem se 
beijado no escuro. Karina 
lembra-se do beijo de Duca 
e Bianca e tem uma crise de 
choro. Jeff se encanta com 
a voz de Mari. Wallace se 
declara para Sol, mas ela o 
repudia. Cobra é insistente 

com BB, e Rico, Lírio, Guta 
e Jade intercedem pela ami-
ga. Karina pede para lutar 
com Cobra. Gael deixa es-
capar que está apaixonado 
por Dandara. Sol apresenta 
Jeff para Lucrécia e Edgard. 
Cobra se identifica com 
Karina. Jeff dança para Lu-
crécia, que o convida para 
assistir a suas aulas. 

Malhação “Sonhos”

Flor do Caribe

Gênesis

Haja Coração

A Força do Querer

resumo de novelas

Candinho se recorda de 
um episódio de sua infân-
cia e demonstra aversão 
pelo pai. Manolo revela 
ao delegado que Dioní-
sio era conhecido como 
Klaus Wagner. Marizé 
fica feliz ao ver Cristal e o 
jogador Fred na festa de 
seu aniversário. O delega-
do diz a Samuel e Manolo 
que irá ajudá-los a impedir 

qualquer tentativa de fuga 
de Dionísio. Aurora liga 
para Manolo e avisa que 
conseguiu reunir toda a 
documentação sobre 
Klaus Wagner. Dionísio 
diz a Guiomar que Alberto 
está lhe traindo. Ester não 
se sente bem. Ester afirma 
para Amaralina que não 
está grávida. Aurora che-
ga a Vila dos Ventos. 

Flávia foge de Apolo. 
Shirlei conhece Guido 
sem saber que o padrasto 
de Felipe é seu pai. Jés-
sica orienta Carmela em 
seu plano contra Shirlei. 
Shirlei tenta se aproximar 
de Vitória. Bruna convida 
Giovanni para morar na 
Argentina com ela. Isabel 

conta a Apolo que eles 
descobriram uma prima 
de Afonso que mora no 
exterior. Enéas avisa a 
Bruna que Camila não se 
recorda dos fatos, mas 
ainda nutre amor por 
Giovanni. Leozinho segue 
em transe, sob o efeito do 
feitiço de Safira. 

Amat fica decepcionada 
com a atitude de Terá di-
ante do nascimento do fil-
ho. Sob o efeito da bebida, 
Ibbi-Sim não tem sucesso 
diante de Nadi. Enlila bei-
ja o general Ekur. Nadi e 
Ibbi-Sim mentem e dizem 
que o casamento foi con-
sumado. Terá dá um ulti-

mato em Absali. Lamassi e 
Iafa começam a se aproxi-
mar. Absali diz a Morabi so-
bre a descoberta de Terá. 
Absali deixa a cidade. Nadi 
conhece o bebê de Terá e 
Amat. Morabi manda Ni-
dana parar de incomodar 
Terá. Terá fica mexido com 
a investida de Nadi.

Silvana e Dita abrigam 
Bibi. Bibi liga para Aurora, 
e Caio e policiais monito-
ram a conversa das duas. 
Ruy cobra explicações de 
Edinalva e vai à casa de 
Nazaré esperar por Zeca. 
Irene perde o bebê, mas 
afirma a Mira que fingirá 
a gravidez. Joyce pede 
que Simone acompanhe 
Ivan a uma consulta médi-
ca. Irene provoca Joyce 
e Eugênio. Abel enfrenta 
Ruy, e Jeiza intervém na 
situação. Ritinha manipu-

la Zu e Ruy, que se revolta 
ainda mais contra Zeca. 
Rubinho liga para Bibi e 
combina sua fuga. Caio 
e Selma descobrem de 
onde Bibi ligou para Au-
rora. Ivan conta a Nonato 
que investigará seu esta-
do de saúde. Bibi exige 
que Silvana a ajude em 
sua fuga. O carro de Sil-
vana é parado pela polí-
cia. O policial confere os 
documentos de Silvana. 
Eurico interroga Dita ao 
não encontrar Silvana. 

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Meus pais se divorciaram 
quando eu tinha 2 anos, 

mas continuaram amigos. 
A amizade é tanta que, no dia 

do meu casamento, meu pai fez um brinde  
ao meu marido e a mim dizendo:
– Desejo que vocês sejam tão felizes juntos 
quanto sua mãe e eu somos separados.

TEIXEIRA MENDES CONTA

Não teremos oficial-
mente o feriado de car-
naval, mas dá pra curtir 
o clima de festa em casa 
e saborear um delicioso 
petisco. O chef Melchior 
Neto preparou essa versão 
especial da coxa creme, 
petisco clássico amado 
por todo o Brasil. Venha 
aprender a preparar esse 
quitute maravilhoso!
Por Chef Mel Chior Neto

INGREDIENTES
1kg de coxinha da asa
1 colher (sopa) de 
páprica picante
3 colheres (sopa) 
de azeite
3 colheres (sopa) 
de manteiga
Sal a gosto
2 copos de água
2 xícaras (chá) de 
farinha de trigo
2 xícaras (chá) do caldo 
do cozimento
2 xícaras (chá) de leite
1 litro de óleo
PARA EMPANAR
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca
2 ovos
MOLHO DE 
GORGONZOLA E MEL
2 colheres (sopa) de 
creme de leite
100g de gorgonzola
2 colheres (sopa) de mel
Sal e pimenta do reino

MODO DE PREPARO
Tempere as coxinhas 
com páprica picante 
e sal, frite as coxinhas 
no azeite até dourar. 
Em seguida adicione a 
água, tampe a panela e 
deixe cozinhar em fogo 
alto por 20 minutos. 
Desligue deixe esfriar, 

remova a pele das 
coxinhas e reserve 
o caldo. Em outra 
panela ferva esse caldo 
junto com o leite e a 
manteiga, coloque de 
uma só vez a farinha 
e mexa até soltar do 
fundo da panela. Deixe 
esfriar na pedra e 

modele as coxinhas.
Passe no ovo batido 
e empane na farinha 
de rosca. Frite em óleo 
quente.
MOLHO
Em uma panela em 
fogo baixo misture 
tudo até ficar um 
creme homogêneo.

É COXINHA, MAS É CREME...

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

DRINKS PARA A NOSTALGIA DA FOLIA

INGREDIENTES
ROSATO MIO
Rendimento: 1 drink
Ingredientes:
50 ml de Aperitivo 
Ramazzotti Rosato
100 ml de Prosecco
Folhas de manjericão

Modo de fazer:
Adicione cinco cubos 
de gelo a uma taça 
de vinho, adicione o 
aperitivo e a prosecco. 
Para finalizar, guarneça 
o cocktail com folhas 
frescas de manjericão.

RAMAZZOTTI TONIC
Uma variação da gin 
tônica, mas com o 
aperitivo Ramazzotti, 

que tem aroma de frutas 
cítrica, notas agridoces 
e de especiarias diversa. 
A receita abaixo pode 
ser inovada com outras 
combinações exóticas de 
frutas, xaropes e o que 
mais a imaginação permitir.

Ingredientes:
50 ml de Amaro 
Ramazzotti
100 ml de Água Tônica
10 ml de Sumo de 
Limão
1 Fatia de Limão-
Siciliano
Gelo
UTENSÍLIOS:
Um copo alto ou taça 
de vinho tinto
Coqueteleira

Modo de fazer:
Adicione cinco cubos 
de gelo a uma taça de 
vinho, adicione o aperitivo 
e o gin. Para finalizar, 
complete com a tônica e 
guarneça o cocktail com 
um ramo de alecrim.

LILLET FIZZ
Rendimento: 1 drink
Ingredientes:
50 ml de Lillet Blanc
10 ml de água com gás
Fatias de limão tahiti
Ramo de hortelã

Modo de fazer:
Adicione o aperitivo à 
uma taça com cubos de 
gelo e adicione a água 
com gás. Para finalizar, 

guarneça com as fatias de 
limão e o ramo de hortelã. 
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PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 32

NA
QUEBRAMAR

IREINADO
SIMETRIA
QALIVZ
UFCSAI

A
VEENSINO

SUINOHR
ETECLAS
MAOISTO
GLAAON

LEGISLAR
ALUGARIM

OMSINOS

Barreira
das praias
contra as
ressacas 

Drinque
chamado 
de "caubói"

Moeda do
Camboja

O compor-
tamento

da pessoa
reclusa

Relativo a 
descober-

tas
intuitivas

Destrui-
dor; de-
vastador

(fig.)

Período an-
terior às

Regências
(Hist. BR)
Caracteri-

za os
cristais de

neve
Organiza
eventos
de MMA
(sigla)

(?) Babá,
herói da

Literatura
árabe

A
folhagem

das
plantas

Animal
com

penas

(?) Welles,
cineasta
dos EUA

Prática do
corpo

docente 

O gado
que

fornece o
presunto

Luciano
Szafir,
ator

brasileiro
Vitamina
essencial
à reprodu-

ção
(?) Tsé-
tung, o
Grande

Timoneiro

Função do
deputado 

Indira
Gandhi,
política
indiana

Ácido da 
heredita-
riedade

(?)-DOS,
sistema
de com-
putador 

Filtro
natural do

sangue

Arrenda
Enfeite da
árvore de
Natal (pl.)

Afasta-se 
Nor-

nordeste
(abrev.)

(?) é: ou
seja

Apêndices
de aves

Peças de
pianos

Qualquer

Ana (?), 
enfermeira
Aprovado

2/ig. 3/mao. 4/riel — roaz. 5/orson.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Ao longo da vida 
perdemos colágeno, 
neurônio e cabelo. 

Mas a gordura é fiel, 
fica até o final.

Até que enfim, os 
caminhos estão 
bem abertos e ha-
verá excelentes re-

soluções. É um bom dia para 
avançar em suas metas com 
a certeza da vitória. Você é 
ariano, então não desiste 
nunca! Aproveite e busque 
promover o autovalor.

Os projetos 
prof iss ionais 
ganham desta-
que e forma. É 

um dia incrível para co-
locar em movimento as 
suas metas. A reserva e a 
discrição são necessárias 
para que possa dar passos 
mais ousados.

É um dia incrível 
para divulgar os 
projetos, assim 

como para desenvolvê-
-los. Dedique o dia para 
interagir com novas opor-
tunidades e promova os 
seus interesses. A vida lhe 
presenteia com resultados 
e reconhecimento.

As metas e a 
carreira são 
favorecidas. É 

um dia positivo para resol-
ver documentos, com foco 
em investimentos, seguros, 
bens materiais e recursos 
compartilhados. Busque 
averiguar as oportunidades 
e as possibilidades.

O céu traz reso-
luções importan-
tes envolvendo 

documentos. Uma pessoa 
consegue os resultados al-
mejados. A experiência lhe 
traz novas possibilidades e 
oportunidades, favorecendo 
estudos, viagens e um cami-
nho filosófico.

É um dia de 
abertura e opor-
tunidades de 

trabalho. Esteja aberto ao 
crescimento e também ao 
reconhecimento no trabalho. 
Uma decisão abre os cami-
nhos e gera bons resultados. 
Você está aberto a dedicar-
-se mais na sua rotina?

O céu favorece 
o amor tanto 
para o rela-

cionamento afetivo quanto 
para ter filhos. É um dia óti-
mo para promover alegria 
com responsabilidade das 
suas necessidades. O re-
conhecimento deve partir 
100% de você.

É um bom dia para 
dar passos ousa-
dos e estruturados 

para a rotina e o trabalho. A 
organização de um imóvel 
ou mesmo do local de tra-
balho vem com excelentes 
resultados. As responsabili-
dades são altíssimas, porém 
geram crescimento.

O céu traz exce-
lentes resultados 
para movimentar 

os seus interesses, com 
foco no campo afetivo. É 
um bom dia para organi-
zar e promover a relação 
com pessoas. Os contatos 
tendem a crescer e o céu 
favorece estudos e viagens.

É um bom dia 
para promover 
investimentos 

de uma forma mais arrojada 
e empreendedora. Um novo 
passo vai garantir os resul-
tados em família ou destina-
dos ao imóvel. O fato é que 
você está passando por um 
ciclo de prosperidade.

É um dia ótimo 
para avançar nos 
seus projetos. O 
céu o ajuda a tomar 

as decisões, dando destaque 
aos seus interesses, gerando 
também progresso e cresci-
mento. É um dia ótimo para 
se expressar, viajar, estudar e 
conhecer pessoas novas.

É um dia ótimo 
para obter resul-
tados profissio-

nais e financeiros. O céu 
o ajuda a aproveitar as 
oportunidades, tomando 
decisões com sabedoria e 
compreensão do momen-
to. É importante saber se 
desenvolver em grupo.

Peanuts
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