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Band se pronuncia após Nelson 
Piquet dizer “Globo lixo” ao vivo

PÁGINA 08 

SAÚDE
Governador Carlesse vistoria 
obras da Ala Pediátrica do HGP; 
espaço vai dobrar quantidade 
de leitos públicos de UTIPed 
no Tocantins

PANDEMIA

Aulas são oferecidas pela 
internet para Educação Física

GDF aplica R$ 2 mi para 
compras da agricultura familiar

AGRICULTURA

Divulgação

Detran retoma atendimento presencial nesta quarta-feira
Devido ao ponto facultativo da Semana Santa, não haverá 
atendimento na sexta-feira (02/04) no Detran-GO e Ciretrans

REABERTURA



Quarta-feira, 31 de março de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Política/Geral

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

GAZETA RURAL

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Ação  

Deputado estadual De-
legado Humberto Teófi-
lo (PSL) protocolou ação 
popular em desfavor do 
município de Inhumas 
pedindo liminarmente a 
suspensão do reajuste sala-
rial de 5,19% dos servidores 
públicos municipais, do 
prefeito e dos vereadores 
da cidade.

Lei
Na ação, Teófilo colo-

cou em consideração uma 
lei complementar federal, 
publicada em maio, que 
proíbe o aumento de salá-
rio durante a situação de 
pandemia da covid-19.

Emenda 
Deputado estadual 

Rubens Marques Vieira 
(Pros) avisa que destinou 
emenda parlamentar no 
valor de R$100 mil ao mu-
nicípio de Doverlândia 
para investimentos na saú-
de do povo doverlandense. 

Desmatamento
Operação da Polícia 

Ambiental, no município 
de Catalão, constatou des-
matamento irregular em 
uma área rural particular. 
O proprietário da fazenda 
vai responder por infringir 
Leis de Crimes Ambientais. 
O batalhão nos enviou o 
Disque Denúncia por meio 
do contato 0800 62 2121.

Conselho
Se não ocorrer impre-

vistos, a Câmara de Verea-
dores de Goiânia vota hoje, 
presencialmente, projeto 
de criação de Conselho 
para acompanhar e con-
trolar a distribuição, trans-
ferência e aplicação de re-
cursos do Fundeb.

Suspensão
Tramita no Parlamento 

goiano pauta que trata da 
suspensão das parcelas de 
linha de crédito firmado 
entre pequenos empreen-
dedores e GoiásFomento, 
pelo período que prevale-
cer o decreto de calami-
dade pública. Tem comer-
ciante insatisfeito com o 
projeto que deve ser votado 
no dia 6 de abril. 

Proibição do canudinho
O Ministério Público de Goiás recomendou à Câmara 

de Vereadores de Jataí que proíba uso de canudos plásti-
cos no município. O objetivo é buscar um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e por isso, faz necessário que 
os cidadãos se conscientizem do impacto ambiental dos 
plásticos inseridos na natureza. 

Reforma eleitoral 
Deputado estadual Helio 

de Sousa (PSDB) considera 
fundamental a reforma do 
Código Eleitoral e defende 
instituição do Distritão. Na 
opinião dele, a questão é po-
lêmica e não há consenso 
sobre o tema entre os par-
lamentares. Já tem muito 
pré-candidato achando que 
terá mais chances com as 
mudanças propostas. 

“A política é uma guerra sem 
derramamento de sangue, 
e a guerra uma política com 
derramamento de sangue”, 

Mao Tse-Tung

Prefeitura de Inhumas esclarece projeto 
de lei que concede aumento de salários  

A Prefeitura de Inhumas, por meio de sua Asses-
soria de Comunicação, enviou nota a esta COLUNA, 
com justificativa sobre o Projeto de Lei, que concede 
revisão salarial de 5,19% aos servidores públicos 
municipais, ao prefeito João Antônio Ferreira (PSD) 
e vereadores. A assessoria esclarece que o reajuste 
inflacionário está previsto no art. 37, X, da Constitui-
ção Federal, na Lei no 3.223/2019, alterada pela Lei 
3.234/2020. Ainda em explicação, o projeto atende 
também aos princípios da isonomia e linearidade e 
também à Lei Complementar 173/2020. 

Pelo esclarecimento, a vedação de aumento de 
gastos de pessoal imposta pela Lei Complementar 
173/2020 não se aplica à revisão geral anual, desde que 
tal medida que implique reajuste de despesa obrigatória 
seja até o limite da variação da inflação medida pelo 
IPCA/IBGE (6,21%), sendo que o município está conce-
dendo percentual de 5,19%, abaixo do acumulado.

A nota também descreve que o Tribunal de Contas 
(TCMGO), por meio da Instrução Normativa 013/2020, 
prevê e autoriza aos municípios concessão de reajuste 
anual a todos os servidores, durante o período da pan-
demia causada pela covid-19. Por fim, a assessoria do 
prefeito informa o projeto concede revisão geral anual 
aos vencimentos de acordo índice estabelecido em Lei 
e está dentro das limitações da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, bem como também das possibilidades financei-
ras da municipalidade.
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Jogadas rápidas 

n Governo de Goiás assinou termo de cooperação para 
construção de 54 pontes no Estado. 
n “Vamos revolucionar a infraestrutura do Estado”, disse 
presidente da Goinfra, Pedro Sales, durante assinatura.

ItátIla Moura  - No Jor-
nal da Gazeta Edição do 
Almoço, desta segunda-
-feira,29, o apresentador 
Thiago Mendes conversou 
com o médico ortopedis-
ta, Dr. Leandro Alves. Na 
ocasião, o médico falou 
sobre como evitar quedas 

em casa durante o iso-
lamento.Thiago Mendes 
conversou também com 
o Gerente de Pesquisa e 
Cálculo do  Procon Goi-
ás, Gleidson Tomaz, que 
falou sobre os preços de 
pescados durante a Qua-
resma. O órgão encon-

trou uma  variação de até 
273%. Foram visitados de-
zessete estabelecimentos 
localizados em Goiânia 
para apurar os preços de 
41 itens.Para assistir estas 
entrevistas e os destaques 
do Jornal, acesse o portal 
no youtube gazetaplay.  

leonardo MIguel - No 
Jornal Gazeta Rural, 
desta terça-feira, 30, o 
apresentador Jota So-
brinho conversou com 
o criador de gado da 
raça Gir, Diogo Ferreira 
de Freitas. Na ocasião,  o 
produtor rural falou so-
bre a criação da raça Gir 
e o seu surgimento no 
Brasil. Para assistir esta 
entrevista e os desta-
ques, acesse o YouTube 
GazetaPlay. 

No Jornal da Gazeta Edi-
ção do Almoço, desta ter-
ça-feira,30, o apresentador 
Thiago Mendes conversou 
com o advogado tributarista 
e economista Danilo Orsida. 
Na ocasião, o economista fa-

lou sobre  como  cortar gas-
tos e economizar em meio à 
pandemia. Thiago Mendes 
conversou também com a 
esteticista e especialista em 
cosmetologia Adriana Bri-
to.A esteticista falou sobre 

a importância dos cuidados 
com a pele e uma rotina de 
skincare em casa.Para as-
sistir estas entrevistas e os 
destaques do Jornal, acesse 
o portal no youtube gazeta-
play.  ItátIla Moura
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Detran/GO - O Departa-
mento Estadual de Trân-
sito de Goiás (Detran-GO) 
retoma, a partir desta quar-
ta-feira (31/03), o atendi-
mento presencial na sede 
e nas Circunscrições Re-
gionais de Trânsito (Cire-
trans). O atendimento físi-
co estava suspenso como 
parte das medidas de en-
frentamento à pandemia 
da Covid-19. A reabertura 
está amparada no decreto 
9.840, publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) 
desta terça-feira (30/03).

Em Goiânia e em gran-
de parte das Ciretrans, é 
necessário agendar o ho-
rário pelo site www.detran.
go.gov.br. Devido ao ponto 
facultativo da Semana San-
ta, não haverá atendimento 
na sexta-feira (02/04) no 
Detran-GO e Ciretrans; o 
funcionamento, na quinta-
-feira (1º/04),  será das 7h 
às 13h. O público pode tam-
bém acessar o site www.
vaptvupt.go.gov.br, já que 
as unidades do Vapt Vupt 

estarão abertas também até 
as 13h de quinta-feira.

O Detran-GO ressalta 
que o atendimento pre-
sencial é reservado para a 
realização de serviços que 
não estão disponíveis no 
site ou no aplicativo Detran 
GO ON. Enquadram-se, 
neste caso, renovação da 
habilitação, transferência 

de veículo, alteração de ca-
racterística, baixa de grava-
me e outros.

O departamento de 
trânsito goiano disponibili-
za um canal de atendimento 
por telefone para sanar dú-
vidas sobre os serviços, ho-
rários e uso das ferramentas 
digitais da autarquia. Os in-
teressados podem acionar 

o Disque-Detran pelo tele-
fone 154 (região metropo-
litana) e (62) 3269-8800 ou 
8899 (outras localidades). O 
horário de atendimento é 
das 7h às 19h, de segunda a 
sexta-feira.

Outras medidas que vi-
sam à proteção de usuários 
e colaboradores também 
foram adotadas pelo De-

tran, que tem cumprido 
as recomendações das au-
toridades sanitárias.  Para 
ter acesso ao atendimento 
presencial, o usuário não 
poderá estar acompanhado 
e terá de portar o compro-
vante de agendamento.

O órgão de trânsito ain-
da exige o uso de másca-
ras, afere a temperatura de 

funcionários e do público, 
além de ter disponibilizado 
álcool em gel e providen-
ciado pias em locais estra-
tégicos para estimular as 
pessoas a lavarem as mãos 
com maior frequência.

PROVAS PARA 
HABILITAÇÃO

Com um rigoroso proto-
colo de segurança seguido, 
o Detran-GO volta a aplicar 
provas práticas e teóricas 
aos candidatos à habilita-
ção, mudança ou adição de 
categoria na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
na próxima semana. As 
bancas examinadoras serão 
retomadas em municípios 
onde não houver decreto 
das prefeituras restringindo 
a atividade.

Para evitar aglomera-
ções, as provas serão agen-
dadas por horário. Além 
disso, candidatos, instru-
tores e examinadores de-
verão usar a máscara facial 
corretamente, sem exce-
ções, e os veículos serão hi-
gienizados entre uma pro-
va e outra. Os Centros de 
Formação de Condutores 
(CFCs) do local deverão ga-
rantir condições sanitárias 
para a realização dos exa-
mes, bem como contribuir 
para evitar aglomerações.

Divulgação

Detran retoma atendimento presencial nesta quarta-feira

Semad proíbe atividades de pesca em municípios da Bacia do Araguaia
Imagem ilustrativa

Devido ao ponto 
facultativo da Semana 
Santa, não haverá 
atendimento na sexta-
feira (02/04) no Detran-GO 
e Ciretrans

REABERTURA

AGRAVAMENTO DE CONTÁGIO

Publicidade Legal 
no Jornal Gazeta 
do Estado (62) 3249-8883

Está em vigor em Goiás 
uma Instrução Normativa 
da Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) que 
torna proibida a atividade 
pesqueira em todos os mu-
nicípios situados na região 
da Bacia do Rio Araguaia. A 
medida, publicada no su-
plemento do Diário Oficial 
do Estado desta sexta-feira 
(26/03), visa a diminuição 
do fluxo de pessoas e aglo-
merações que, em face da 
pandemia, coloca em risco 
a vida das populações nes-
sas áreas.

De acordo com a titular 
da Semad, Andréa Vulcanis, 
a medida, que passa a va-
ler entre dia 1º até dia 5 de 
abril, pode ser estendida, 
a depender da situação de 
agravamento do nível de 
contágio pelo novo coro-
navírus nesses municípios. 
“Alertamos a todos que ain-
da está vigente o Decreto 

nº 9.674, de 10 de junho de 
2020, editado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, que 
proíbe todas as atividades 
que envolvem aglomera-
ções nas regiões do Ara-
guaia”, lembra.

A secretária ressalta tam-
bém que, caso as pessoas 
persistam no descumpri-
mento da medida, podem 
ser alvos de fiscalização e, 
consequentemente, serem 
multadas. Andréa diz ain-
da que a normativa editada 
pela pasta vem para refor-
çar o que já está expresso 
no decreto. “É importante a 
compreensão de todos, pois 
esse não é o momento de re-
alizarmos atividades de pes-
caria, campeonatos de pes-
ca esportiva, entre outros. 
É importante ficarmos em 
casa e, assim, protegermos 
as nossas famílias, as famí-
lias das populações ribeiri-
nhas”, enfatiza a secretária.

SemaD/GO
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, 

Anderson Máximo de Holanda, nomeado para o cargo da 
2ª instância do judiciário goiano em novembro último, foi 
indicado para compor o Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás, em votação unânime realiza-
da dia 24 de março. O desembargador vai ocupar a vaga 
deixada pelo desembargador Itamar Lima.

2. Compete ao órgão Especial do TJ/GO processar 
e julgar, originariamente, as ações diretas de incons-
titucionalidade de leis e de atos normativos estaduais 
e municipais, em face da Constituição Estadual, e 
os pedidos cautelares nelas formulados; as repre-
sentações que visem a intervenção do Estado em 
municípios e as ações contra o vice=governador e os 
deputados estaduais, nos crimes comuns.

Capacitação de jovens
Estão abertas e seguem até 16 de abril ou enquanto 

houver vagas, as inscrições para o Coletivo Online em 
Goiás, programa de empregabilidade 100% digital, 
do Instituto Coca-Cola Brasil, que conecta jovens de 
16 a 25 anos. Para participar, os jovens precisam ser 
moradores de comunidades de baixa renda, que terão 
oportunidades no mercado de trabalho através de 
uma rede de mais de 400 parceiros empregadores.

Vitrine

NOVA 
CONTRATADA 
Pâmela Feres 
foi contratada 
pela Wam 
Group, através 
da marca 
Privé Hotéis 
e Parques, 
referência 
no ramo de 
turismo e lazer 
em Caldas 
Novas. A 
executiva 
tem vasta 
experiência 
no mercado 
imobiliário, 
já atuou com 
marketing e 
vendas, esteve 
à frente da 
gerência de 
marketing 
de grandes 
marcas e também da coordenação 
de marketing do Mega Polo Moda Goiânia

Divulgação

n VOCÊ SABIA? 
Bicarbonato é bom 
para lavar tênis branco.
n PELO BEM - A 
Associação dos 
Magistrados do Estado 
de Goiás (Asmego) 
está com a campanha 
Faça o Bem, visando 
arrecadar alimentos 
destinados à famílias 
carentes. As doações 
devem ser feitas na 
sede da Asmego, 
que fica na Rua 72, 
Jardim Goiás.

Samir Felix

EXPANSÃO 
Empresários Rafael Macedo e Francielle Faria celebram 
a abertura de uma unidade da rede brasiliense de 
biscoitos American Cookies, em Valparaiso, no 
Shopping Sul, localizado no Parque Esplanada

Divulgação

n NÃO PARAR DE 
SONHAR - Para 
fecharmos o mês da 
mulher com chave-de-
ouro, compartilhamos 
trechos sobre 
uma entrevista da 
diagramadora aqui do 
Gazeta, Gabriela Nunes, 
na coluna Café & Leitura, 
no Portal Na Pauta 
Online, com a jornalista 
titular da coluna, 
Caroline Santana que 
teve como meta no mês 
de março, entrevistar 
mulheres que incentivam 
e são exemplos para 
outras mulheres. 
Gabriela disse que o 
maior sonho enquanto 
mulher “é poder 
viver em um mundo 
em que a educação 
sobre a importância 
do feminismo comece 
desde o ensino 
fundamental - é viver 
em um mundo onde as 
mulheres não morram 
por serem mulheres” e, 
que seu maior sonho 
pessoal é poder viajar o 
mundo ou a maior parte 
que ela conseguir. Já, 
o seu sonho social é a 
paz mundial. É poder 
ver um mundo onde as 
oportunidades sejam 
iguais para todos e, que 
o importante é: “Não 
parar de sonhar”

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

Aulas são oferecidas pela 
internet para Educação Física
Conteúdo oferecido pelo MEC traz atividades para serem feitas em casa 
ou na escola, de forma segura

AgênciA BrAsíliA - Para aju-
dar os professores de Edu-
cação Física a manterem os 
estudantes ativos durante a 
pandemia do coronavírus, 
o Ministério da Educação 
(MEC) passou a oferecer 
uma série de conteúdos 
com exercícios físicos para 
serem feitos em casa ou na 
escola de forma segura.

Segundo Marcelo Otto-
line, diretor da Diretoria de 
Educação Física e Desporto 
Escolar (DEFIDE), o conte-
údo é bastante interessan-
te. “A linguagem utilizada é 
bastante pedagógica, com 
bons recursos visuais em 
textos, infográficos e víde-
os, com uma didática mui-
to eficaz”, analisa.

Os cursos apresentam 
temáticas atuais. De acor-
do com Ottoline, há sempre 
algo novo que os professo-
res podem aproveitar para 
estudar colocar em prática 
com os estudantes, em uma 
constante melhora de atua-
ções pedagógicas.

O material foi produzi-
do em parceria com o C e 
o download é gratuito. Os 
professores podem com-
partilhar os arquivos dire-
tamente com seus alunos 
ou usar como fonte de con-
sulta durante as aulas.

SAÚDE FÍSICA 
E MENTAL

“O esporte reforça a imu-
nidade e a saúde mental 
e emocional das crianças e 
adolescentes, por isso precisa 
ser incentivado de forma se-
gura”, conta Renato de Olivei-
ra Brito, Diretor de Formação 
Docente e Valorização dos 
Profissionais da Educação do 
MEC. “Preparamos mais de 
70 sugestões para todos os 
gostos: desde yoga até boliche 
com materiais alternativos.”

Vitor de Angelo, pre-
sidente do Conselho Na-
cional de Secretários de 
Educação, destaca o papel 
dos professores de Educa-
ção Física nesse momento. 
“Eles estão se reinventan-
do para seguirem os proto-
colos de saúde e manterem 

os alunos em movimento”, 
explica ele. “Dessa forma, 
reduzem o estresse, a an-
siedade e o tempo excessi-
vo das crianças em frente 
às telas do computador ou 
do celular.”

Além dos conteúdos 
disponíveis para down-
load, MEC e Impulsiona 
mantém uma série de we-
binários com professores 
de Educação Física. Ga-
briel Schiller, professor de 
Porto Alegre (RS), foi um 
dos convidados. “Esses ba-
te-papos nos ajudam, pro-
fessores, a descobrirmos 
o que tem dado certo ou 
errado no ensino durante 
a pandemia. Muitas ideias 
podem ser replicadas com 
facilidade em qualquer es-
cola pública do país.”

Ilustração

A agricultura familiar do 
Distrito Federal vai ganhar 
um reforço de R$ 2 milhões 
por meio de compras diretas 
de cestas de alimentos pelo 
Governo do Distrito Federal 
(GDF). Serão repassados os 
produtos para famílias em 
situação de vulnerabilidade.

Até as 17h de 7 de abril, 
as organizações de agricul-
tores familiares que estejam 
interessadas em participar 
desse processo de compras 
devem encaminhar a docu-
mentação e a Proposta Téc-
nica de Venda pelo e-mail 
protocolo@seagri.df.gov.br.

A chamada pública para 
aquisição de alimentos – fru-
tas, verduras e legumes – foi 
lançada pela Secretaria de 
Agricultura, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural 
(Seagri) na semana passada., 

Geral

GDF aplica R$ 2 mi para 
compras da agricultura familiar

AGRICULTURA

por meio do Edital da Cha-
mada Pública n° 001/2021.

A secretária de Desen-
volvimento Social, Mayara 
Noronha Rocha, lembra que 
atualmente o DF conta com 
o programa de segurança ali-
mentar e nutricional, o Cartão 
Prato Cheio, no valor mensal 
de R$ 250, para aquisição de 
produtos alimentícios.

“A rede de proteção so-
cial do DF ainda provê a ces-
ta verde para as famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, que vem para com-
plementar o Prato Cheio. É 
uma forma de aumentar a 
diversidade dos alimentos 
na mesa dos brasilienses e, 
ao mesmo tempo, fomentar 
a agricultura familiar, man-
tendo, assim, os produtores 
rurais no campo com a cer-
teza do escoamento da sua 

produção”, afirma.
De acordo com o edital, 

estão previstos os repasses 
de, no máximo, R$ 285 mil 
por organização de agri-
cultores e até R$ 10 mil por 
produtor familiar.

A Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural do DF (Emater-DF) 
trabalha na organização 
dos agricultores familiares 
e ajudando na obtenção e 
atualização de documen-
tos para atendimento ao 
edital. Na avaliação da pre-
sidente Denise Fonseca, 
a iniciativa do GDF é um 
caminho para ajudar não 
apenas a agricultura e os 
pequenos produtores ru-
rais, mas também os mais 
vulneráveis em um mo-
mento de crise sanitária.

AgênciA BrAsíliA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2021

O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
licitação no dia 15/04/2021 as 14h na modalidade Pregão Presencial n° 045/2021, Processo 
Administrativo nº 5317/2021, tipo menor preço por item, a realizar-se em sua sede, na sala 
de Licitações, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000, 
em sessão pública, na forma da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente à Lei Federal nº 
8.666/93, objetivando O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS EM GOIÂNIA-GO, PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍ-
PIO DE URUAÇU/GO, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no ende-
reço acima, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no site: www.uruacu.go.gov.br 
ou no e-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br. Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066.

Uruaçu-GO, 30 de março de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

A 7LM INCORPRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
SPE AGL027 LTDA, CNPJ: 29.925.048/0001-92, torna pú-
blico que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Águas Lindas de goiás - SEMMA, a Licença Prévia LP- 
para condomínio situado no Loteamento Mansões Centro 
Oeste, Lote 75-A. O empreendimento será de uso residen-
cial multifamiliar, e não se enquadra na resolução CONAMA 
006/1986, que dispõem sobre o Impacto Ambiental.

CLÁUDIO VELOSO MENDONÇA torna público que re-
cebeu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMMA, a Licença de Funcionamento nº 034/2021 e 
processo nº 144394/2018 com validade até 25/03/2023, para 
o empreendimento em Suinocultura- Sistema Vertical Termi-
nador- SVT. Fazenda Coqueiro do Rio Doce e Rio Doce, Rod. 
BR 060 sentido Rio Verde/ Jataí km 413 à esquerda por mais 
10 km, Zona Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empre-
endimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

MARISSÔNIA MARTELLO CHIARELLO torna público 
que recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente – SEMMA, a Renovação da Licença de Operação 
nº 029/2021 e processo nº 127665/2018 com validade até 
24/03/2023, para o empreendimento em Suinocultura- 
Sistema Vertical Terminador- SVT. Fazenda Talhado- lugar 
denominado Irara, Rod. GO 174 sentido Rio Verde/ Apare-
cida do Rio Doce km 50 à esquerda por mais 10 km, Zona 
Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento 
não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

GEZO RODRIGUES DE ALMEIDA torna público que 
recebeu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te – SEMMA, a Licença de Funcionamento nº 037/2021 e 
processo nº 2014025946 com validade até 25/03/2023, para 
o empreendimento em Suinocultura- Sistema Vertical Ter-
minador- SVT. Fazenda Coqueiro do Rio Doce e Rio Doce, 
Rod. BR 060 sentido Rio Verde/ Jataí, km 444 à esquerda, 
Zona Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empreendi-
mento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

LUIZ CARDOZO DA SILVA E CLEDSON NIOMAR DA SIL-
VA torna público que recebeu junto a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença de Funcionamento 
nº 036/2021 e processo nº 142924/2018 com validade até 
25/03/2023, para o empreendimento em Suinocultura- Sis-
tema Vertical Terminador- SVT. Fazenda São Tomaz Cacho-
eirinha- Cruzeiro do Sul, Rod. BR 452 sentido Rio Verde/ 
Itumbiara por 09 km à direita por mais 10,5 km, Zona Rural, 
Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não se 
enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

VILMAR ROBERTI torna público que recebeu junto a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença 
de Funcionamento nº 033/2021 e processo nº 126480/2018 
com validade até 25/03/2023, para o empreendimento em 
Suinocultura- Sistema Vertical Terminador- SVT. Fazenda 
Paraíso, Rod. BR 060 sentido Rio Verde/ Goiânia, km 362, 
Zona Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empreendi-
mento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

MÁRCIO SILVA FERREIRA torna público que recebeu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, 
a Renovação da Licença de Funcionamento nº 032/2021 e 
processo nº 133941/2018 com validade até 24/03/2023, 
para o empreendimento em Suinocultura- Sistema Vertical 
Terminador Recria- SVTR. Fazenda São Tomaz-Rio do Pei-
xe, Rod. GO 174 sentido Rio Verde/ Aparecida do Rio Doce 
por 2,5km à esquerda por mais 10 km, Zona Rural, Município 
de Rio Verde – GO. Este empreendimento não se enquadra 
na Resolução CONAMA 001/86.
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Entretenimento

 Em razão da pandemia, a entrega do novo serviço à população de pouco 
mais de 5 mil habitantes foi realizada de forma simbólica, apenas com o 
registro fotográfico do momento

TOCANTINS

SAÚDE

Governo instala núcleo de 
identificação na Câmara 
Municipal de Marianópolis

Governador Carlesse vistoria obras 
da Ala Pediátrica do HGP; espaço vai 
dobrar quantidade de leitos públicos 
de UTIPed no Tocantins

Shirley Cruz/Governo do To-
CanTinS -  Com o objetivo de 
facilitar o acesso do cidadão 
ao documento Carteira de 
Identidade, a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
(SSP-TO), por meio do Insti-
tuto de Identificação, vincu-
lado à Superintendência da 
Polícia Científica, entregou 
nessa segunda-feira, 29, mais 
um Núcleo de Identificação. 
Trata-se do núcleo instala-
do na Câmara Municipal de 
Marianópolis do Tocantins, 
município localizado na re-
gião centro-oeste do Estado 
e distante 185 km de Palmas.

A implantação do novo 
núcleo foi possível graças à 
assinatura de um Termo de 
Cooperação, celebrado entre 
a SSP-TO e a Câmara Muni-
cipal da cidade. Em razão da 
pandemia, a entrega do novo 
serviço à população de pou-
co mais de 5 mil habitantes 
foi realizada de forma sim-

bólica, apenas com o registro 
fotográfico do momento. Em 
seguida, a diretora da Papi-
loscopia, Naídes César Silva, 
liberou os agendamentos e 
a montagem dos processos 
para emissão das primeiras 
carteiras de identidade na 
cidade.

Naídes César comentou a 
importância do novo núcleo, 
ressaltando que, agora, a po-
pulação não terá mais que se 
deslocar para ter acesso ao 

documento e ainda poderá 
emitir também o Atestado 
de Antecedentes Criminais. 
O presidente da Câmara de 
Marianópolis, vereador Eri-
van Serpa Martins, agradeceu 
pela parceria da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
e ressaltou a importância do 
núcleo para a população do 
município, afirmando que 
a demanda pelo documen-
to de identidade agora será 
atendida.

Reforçando a continui-
dade das ações assistenciais 
da Saúde, mesmo em meio 
à pandemia da Covid-19, o 
governador do Estado do 
Tocantins, Mauro Carles-
se, esteve nesta terça-feira, 
30, vistoriando as obras de 
construção da Ala Pediátri-
ca do Hospital Geral de Pal-
mas (HGP). A nova unidade 
vai possibilitar que o Tocan-
tins dobre a capacidade de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva Pediátrica (UTI-
Ped), passando de dez para 
20 leitos dentro do HGP, e 
quase triplique a quantida-
de de leitos de enfermaria, 
que vai chegar a 88 leitos.

Acompanhado pelo 
secretário de Estado da 
Saúde, Edgar Tollini; e pelo 
diretor-geral do HGP, Leo-
nardo Toledo, o Governa-
dor vistoriou os serviços e 
destacou que a obra é mais 
uma prova de que o Tocan-
tins nunca parou.

“Mesmo em meio às di-
ficuldades da pandemia, o 
Estado não parou. Continu-
amos investindo forte em 
outras frentes da Saúde, bus-
cando fortalecer as estru-

turas para atender melhor 
a população. Em nenhum 
momento, baixamos a cabe-
ça e vamos continuar a fazer 
tudo para que nosso povo 
seja bem atendido, porque 
entendemos que o que mais 
importa é a vida das pesso-
as”, disse o Governador.

O chefe do Executivo 
Estadual ainda fez questão 
de ressaltar a importância 
da Ala Pediátrica, onde será 
possível realizar exames clí-
nicos e laboratoriais em um 
mesmo ambiente hospita-
lar. “Serão 108 leitos, sen-
do 20 de UTIs. É uma obra 
importantíssima que, em 
breve, será entregue à po-
pulação. Trata-se de um es-
paço muito bem planejado, 
construído para atender as 
nossas crianças e dar tran-
quilidade às famílias tocan-
tinenses’, afirmou.

O secretário de Estado 
da Saúde, Edgar Tollini, 
reforçou que o espaço vai 
possibilitar uma economia 
estimada em R$ 2 milhões/
ano com custos de loca-
ção e remoção de pacientes 
pediátricos, além de ofere-
cer um atendimento com 

qualidade técnica, equipa-
mentos modernos e todo o 
suporte necessário.

“É uma grande opor-
tunidade que o Governa-
dor está dando para a pe-
diatria do Tocantins, uma 
ampliação grande que vai 
oferecer atenção cada vez 
mais digna, que vai tran-
quilizar aquelas pessoas 
que necessitam desse tipo 
de suporte. Com a Ala Pe-
diátrica, vamos dobrar a 
capacidade de leitos de 
UTI Pediátrica e triplicar 
os leitos de enfermaria e 
de estabilização”, assegu-
rou o titular da Saúde.

SOBRE A OBRA
A Ala Pediátrica do 

HGP está sendo construí-
da por meio de Termos de 
Cooperação Institucional 
firmados entre o Governo 
do Tocantins e o Instituto 
Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos de Palmas 
(Itpac). O valor do investi-
mento é de R$ 6.597.351,71 
e a previsão de término da 
obra é de 60 dias.

Sara CardoSo/
Governo do ToCanTinS

Band se pronuncia após Nelson Piquet dizer ‘Globo lixo’ ao vivo; 
frase teria gerado desgaste interno

A Band se manifestou, 
nesta terça-feira, sobre a 
polêmica frase do tricam-
peão mundial da Fórmula 
1 Nelson Piquet, que cha-
mou a Globo de “lixo” du-
rante o programa “Show 
do Esporte”, neste domin-
go. Após deletar a cena de 
seus vídeos nas redes so-
ciais, a emissora reforçou 
a importância do Grupo 
Globo na consolidação da 
categoria no Brasil e dis-
se que as visões de seus 
entrevistados não reflete 
necessariamente a opinião 
da empresa.

- Em relação às opiniões 
proferidas, durante a pro-
gramação especial da co-
bertura do Grande Prêmio 

do Bahrein de F1, a Band 
esclarece que a posição 
dos nossos entrevistados 
não reflete necessariamente 
a da emissora. Durante os 
últimos 41 anos, os direitos 
da F1 foram da Rede Globo 
e a Band não só reconhece 
o significativo trabalho feito, 
como também a qualidade 
técnica e jornalística, que va-
lorizou e elevou a importân-
cia da modalidade - comu-
nicou a emissora em nota.

Durante as transmis-
sões, Nelson esteve na 
atração que antecedeu o 
GP do Barhein e comentou 
sobre a temporada de 2021 
da F1. A frase foi dita logo 
no começo da aparição do 
ex-piloto, que passou cer-

ca de uma hora com o filho 
Nelsinho. No momento, os 
ex-Globo Reginaldo Leme 
e Glenda Kozlowski che-
garam a rir do comentário.

Houve ainda um des-
contentamento de pes-
soas na Band, porque a 
declaração do tricampeão 
da F1 se mostrou desne-
cessária naquele momen-
to e contexto. Entretanto, 
como o programa “Show 
do Esporte” era ao vivo, 
não havia muito o que ser 
feito. A “deselegância” - 
termo utilizado por muitos 
- ofuscou os bons números 
que a emissora teve com a 
exibição da corrida e cau-
sou uma pequena mancha 
na cobertura.

Juiz solta o 
próprio filho 
preso por dirigir 
bêbado e causar 
acidente

O juiz de Direito Noé 
Pacheco de Carvalho, 
da 1ª vara de Floriano/
PI, proferiu decisão 
concedendo liberdade 
provisória ao próprio fi-
lho, após ele ser preso 
por dirigir embriagado e 
causar acidente.

O pai-juiz registrou na 
decisão que o autuado é 
seu filho, mas justificou 
que o juiz substituto legal 
estava em férias e que so-
mente o TJ poderia desig-
nar outro juiz, o que acar-
retaria demora. Noé diz, 
ainda, que o crime impu-
tado ao filho comporta 
liberdade provisória.

Consta nos autos que 
os policiais militares fo-
ram informados sobre 
um acidente de trânsito 
e, ao se deslocarem até o 
local, encontraram uma 
moça caída ao lado de 
motocicleta. O namora-
do da vítima teria inter-
ceptado o veículo envol-
vido no acidente.

A polícia Federal foi 
acionada e fez o teste de 
etilômetro, no qual foi 
diagnosticado o teor de 
1,6mg/l de álcool por li-
tro de ar. Dessa forma, o 
autuado foi preso em fla-
grante. Migalhas

Lei que aumenta validade e limite de 
pontos da CNH é publicada com vetos

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Novas regras começam a valer depois de 180 
dias a partir da publicação

Foi publicada no DOU 
desta quarta-feira, 14, a lei 
14.071/20 que altera o Có-
digo de Trânsito Brasilei-
ro para estender para dez 
anos a validade da CNH 
para condutores com me-
nos de 50 anos de idade.

A norma torna todas 
as multas leves e médias 
puníveis apenas com ad-
vertência, caso o condu-
tor não seja reincidente 
na mesma infração nos 
últimos 12 meses. Com a 
publicação da lei, também 
foi criado o Registro Nacio-
nal Positivo de Condutores, 
uma espécie de listagem 
de bons condutores. As no-
vas regras previstas na lei 
começam a valer depois 
de 180 dias a partir da sua 
publicação.

A norma estabelece 
uma gradação de 20, 30 
ou 40 pontos em 12 me-
ses conforme haja infra-
ções gravíssimas ou não. 
Atualmente, a suspensão 
da carteira de motorista 
ocorre com 20 pontos, in-
dependentemente do tipo 
de infração.

Neste sentido, o condu-
tor será suspenso com 20 
pontos se tiver cometido 
duas ou mais infrações gra-
víssimas; com 30 pontos se 
tiver uma infração gravís-
sima; e com 40 pontos se 
não tiver cometido infra-
ção gravíssima no período 
de 12 meses. Os conduto-
res que exercem ativida-
des remuneradas terão seu 
documento suspenso com 
40 pontos, independen-
temente da natureza das 

infrações. A regra atinge 
motoristas de ônibus ou 
caminhões, taxistas, mo-
toristas de aplicativo ou 
moto-taxistas. No entanto, 
se esses condutores partici-
parem de curso preventivo 
de reciclagem ao atingir 30 
pontos, em 12 meses, toda 
a pontuação será zerada.

Ao publicar a norma, o 
presidente Jair Bolsonaro 
vetou alguns dispositivos, 
como o que previa  a reali-
zação de avaliação psico-
lógica ao condutor que se 
envolver em acidente grave 
para o qual haja contribuí-
do, independentemente de 
processo judicial; condena-
do judicialmente por delito 
de trânsito; ou, a qualquer 
tempo, colocar em risco a 
segurança do trânsito.

Nas razões do veto, o 
presidente alegou que a 
medida contraria o inte-
resse público por gerar in-
segurança jurídica, se mos-
trando não ser razoável.

Outro ponto vetado, 
previa que o candidato à 
habilitação se submetesse 
a exames realizados pelo 
órgão executivo de trânsito 
e que os exames de aptidão 
física e mental e a avalia-
ção psicológica devessem 
ser realizados por médicos 
e psicólogos peritos exa-
minadores, respectiva-
mente, com titulação de 
especialista em medicina 
do tráfego e em psicologia 
do trânsito, conferida pelo 
respectivo conselho pro-
fissional, conforme regula-
mentação do Contran.

Migalhas

&&

SSP/Governo do Tocantins
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