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De pontos a cadeirinha: 
Mudanças na lei de trânsito 
valem já em abril
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Jada Pinkett Smith e Willow Smith 
revelam sentir atração por mulheres

PÁGINA 05

PÁGINA 03

Os motoristas brasileiros estão prestes a 
seguir novas regras de trânsito. Isso porque 
a lei 14.071/20, sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, 
passa a valer no dia 12 de abril. E não estamos 
falando de poucas alterações, mas de uma 
verdadeira reforma com mais de 50 novidades

Divórcios e 
testamentos 
feitos por 
plataforma digital 
aumentaram em 
Goiás durante 
a pandemia

E-NOTARIADO Lançada em junho do ano passado 
e administrada pelo Colégio Notarial 
do Brasil – Conselho Federal, a 
plataforma e-Notariado permite que 
cidadãos realizem diversos serviços 
por meio de videoconferência

32 mil famílias recebem a 3ª 
parcela do Cartão Prato Cheio

R$ 250

Renato Raphael/Sedes

A diarista Luciene de Araújo Vieira, 41 anos, afirma que 
irá comprar um “peixinho para o almoço da sexta-feira 
santa” com o benefício do Prato Cheio

Desde o início da pandemia de coronavírus, já foram registrados no planeta nada 
menos do que 2,7 mil ensaios clínicos de tratamentos experimentais contra a 
covid-19. São testes envolvendo humanos

4 BOAS NOTÍCIAS

Novos tratamentos em 
testes contra a covid-19

Divulgação

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Governo do Tocantins atende 
1200 famílias na região sul do 
Tocantins em mais uma etapa 
de entrega de cestas básicas
Carlessandro Souza/Governo do Tocantins



Segunda-feira, 5 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Geral

Desde o início da pandemia de coronavírus, já foram registrados no planeta 
nada menos do que 2,7 mil ensaios clínicos de tratamentos experimentais 
contra a covid-19. São testes envolvendo humanos

4 BOAS NOTÍCIAS PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS

INFRAESTRUTURA

Novos tratamentos em 
testes contra a covid-19

Governo de Goiás disponibiliza linha 
de crédito emergencial destinado a 
micro e pequenas empresas

Em vistoria à GO-156, presidente Pedro 
Sales destaca qualidade como diferencial 
das obras da gestão Caiado

Da reDação com BBc - É o 
que mostram dados de uma 
plataforma internacional 
International Clinical Trials 
Registry Platform, que re-
úne cadastros de estudos 
desse tipo prestes a serem 
iniciados. Até o momento, 
cerca de 1,6 mil ensaios es-
tão ativamente recrutando 
voluntários ou já comple-
taram esta etapa de experi-
mentos, seja com remédios, 
alguns tipos de vacinas e até 
terapias alternativas.

Diante dessas milhares 
de apostas, apresentamos 
quatro tratamentos ex-
perimentais contra a co-
vid-19 que apresentaram 
avanços no último mês, no 
Brasil e no mundo.

1. SORO 
DESENVOLVIDO 
NO BRASIL

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) deu 
sinal verde, na última quar-
ta-feira (24/3), ao início de 
testes clínicos com um soro 
desenvolvido pelo instituto 
Butantan, vinculado ao gover-
no estadual de São Paulo.

O soro, um líquido injetá-
vel rico em anticorpos contra 
o coronavírus, é destinado a 
pessoas já infectadas e busca 
frear o agravamento da do-
ença, impedindo por exem-
plo que ela ataque o pulmão.

Os testes com cobaias ti-
veram resultados “extrema-
mente” efetivos, segundo o 
Butantan.Também está sen-
do definido o número de vo-
luntários, mas pela natureza 
do tratamento, a abrangência 
menor do que em testes com 
vacinas. Elas são planejadas 
para serem aplicadas na po-
pulação geral e têm função 
preventiva - diferente de tra-
tarem alguém já infectado, 
como faz o soro.

O Butantan é responsável 
pela produção e fornecimen-
to de outros soros para todo 
o país, como contra a raiva e 
venenos de cobras. No trata-
mento desenvolvido contra a 
nova doença, o coronavírus 
foi isolado de um paciente, 
multiplicado, inativado (para 
não desencadear uma infec-
ção) e aplicado em cavalos 
em uma dose segura para 
não adoecerem.

“México, Costa Rica, en-
tre outros países, produzi-
ram soros. A Argentina já tem 
um soro com uso autorizado 
para pacientes de modo ge-
ral e com resultados muito 
bons”, aponta Chudzinski.

“Estes soros foram feitos 
para (atacar) um pedaço da 
proteína spike do vírus. A 
nossa diferença é que traba-
lhamos com o vírus inteiro. 

Isso pode ser uma vanta-
gem em relação a variantes 
que estão por aí, porque 
as grandes variações estão 
acontecendo justamente na 
proteína spike.”

Spike é como se chama a 
proteína que se encaixa nas 
células humanas para pro-
mover a infecção pelo coro-
navírus. “Já trabalhamos in 
vitro com as variantes P.1 e 
P.2. Também vimos, nos tes-
tes com cobaias, uma clara 
redução da carga viral e a pre-
servação do pulmão um dia 
depois do tratamento”, diz a 
diretora do Butantan, acres-
centando que ainda não há 
estudo publicado com os re-
sultados. Os ensaios clínicos 
vão verificar, na fase 1, se o 
soro é seguro para uso; na 
fase 2, qual seria a dosagem 
ideal; e na fase 3, se ele é efi-
caz em um grande número 
de pessoas.

2. ANTIVIRAL 
INICIA TESTES

Outro tratamento em es-
tudo que avançou para a pri-
meira fase dos testes clínicos 
foi um remédio de uso oral 
que está sendo desenvolvi-
do pela farmacêutica Pfizer. 
A empresa anunciou no dia 
23 que os experimentos com 
pacientes foram iniciados 
nos Estados Unidos.

O medicamento da Pfizer 
é do tipo inibidor de protea-
se — uma enzima essencial 
para o vírus se multiplicar.

Inibidores de protease já 
são usados contra os vírus 
HIV e da hepatite C. Inclusive, 
um desses medicamentos, o 
lopinavir-ritonavir, original-
mente usado contra o HIV, foi 
incluído em um grande pro-
jeto da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para testar 
tratamentos considerados 
promissores pela entidade 
contra a covid-19.

Entretanto, alguns meses 
depois do início do projeto, 
chamado Solidarity, a OMS 
anunciou que interrompeu 
os estudos com o lopina-
vir-ritonavir uma vez que 
as pesquisas até ali mostra-
ram que o tratamento tinha 
pouco ou nenhum efeito na 
redução da mortalidade de 
pessoas hospitalizadas.

3. COQUETEL: 
METAS ATINGIDAS 
NA TERCEIRA FASE

Já na fase 3, envolvendo 
mais de 4,5 mil participantes, 
os testes com um coquetel 
desenvolvido pela farma-
cêutica Roche tiveram bons 
resultados anunciados tam-
bém no último dia 23.

O coquetel, uma com-
binação das substâncias 

casirivimab e imdevimab 
com aplicação intravenosa, 
configura um tipo de trata-
mento chamado de anticor-
pos monoclonais — quando 
anticorpos de uma pessoa 
que se recuperou da doença 
são selecionados e copiados 
em laboratório.

Os voluntários eram pes-
soas infectadas pelo coro-
navírus, não hospitalizadas, 
mas sob risco de agravamen-
to da doença.

De acordo com a com-
panhia, o coquetel reduziu 
em 70% o risco de hospita-
lização e morte, na compa-
ração com o placebo (um 
tratamento inócuo). Este 
era o principal objetivo a 
ser verificado pelo estudo.

Há vários outros experi-
mentos em curso com o ca-
sirivimab e imdevimab, in-
cluindo no projeto Recovery, 
um conjunto de testes em 
larga escala no Reino Unidos 
com potenciais tratamentos 
para covid-19.

Em um comunicado, 
a Roche afirmou que irá 
compartilhar os resultados 
com agências sanitárias 
americanas e europeias, 
indicando sua intenção de 
ver o produto registrado e 
comercializado. A farma-
cêutica também pretende 
divulgar os dados em uma 
publicação científica.

4. ANTIVIRAL PODE 
ACELERAR ELIMINAÇÃO 
DO VÍRUS

No início de março, 
no dia 6, as farmacêuticas 
MSD e Ridgeback apre-
sentaram resultados pre-
liminares de um ensaio 
clínico em fase 2 com o an-
tiviral oral molnupiravir, 
envolvendo 202 pessoas 
infectadas com o coro-
navírus nos Estados Uni-
dos e não hospitalizadas.

Segundo comunicado, 
após o quinto dia de tra-
tamento, a carga viral foi 
reduzida entre aqueles que 
receberam tratamento. 
Além disso, os efeitos ad-
versos foram considerados 
irrelevantes e não relacio-
nados ao medicamento. 
Detalhes e mais resultados 
da fase 2, incluindo os ob-
jetivos principais, serão di-
vulgados em breve, de acor-
do com o consórcio.

Outros ensaios de fase 2 
e 3 com o antiviral também 
estão sendo realizados.

O molnupiravir inibe a 
replicação de vírus de RNA 
como o SARS-CoV-2, e teve 
bons resultados em labora-
tório não só com este pató-
geno, mas com outros como 
o SARS-CoV-1 e MERS.

O Governo de Goiás, por 
intermédio da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Servi-
ços (SIC) e da GoiásFomen-
to, vai adotar uma série de 
medidas e de recomenda-
ções para ajudar os peque-
nos empreendedores, ini-
cialmente injetando meio 
bilhão de reais para capital 
de giro emergencial.

De acordo com o secre-
tário Wilder Morais, titular 
da SIC, o governo vai ajudar 
os pequenos e médios em-
presários, que devem para-
lisar suas atividades a partir 
dessa quinta-feira (19), inje-
tando R$ 500 milhões (meio 
bilhão) no mercado para ca-
pital de giro, dinheiro paga 
pagamento de impostos, 
mão de obra, aluguéis e ou-
tros custos fixos variados.

Os R$ 500 milhões são 
para capital de giro emer-
gencial, inclusive custos 
fixos, para MEI, micro e pe-
quenas empresas, através 
da GoiásFomento, Banco do 
Brasil e FCO. A carência é de 
6 a 12 meses e o prazo para 
pagamento de 24 meses. O 
governo vai disponibilizar 
ainda a criação de um Fun-
do de Aval para facilitar o 
crédito aos microempresá-
rios.

Como há recomenda-
ções para se evitar as aglo-
merações de pessoas em 
espaços públicos, os em-
presários devem acessar es-
ses recursos exclusivamen-
te por contato via telefone 
com gerentes do Banco do 
Brasil, ou por canais oficiais 
via internet. O mesmo pro-

cedimento deve ser adotado 
para o contato com a Goiás-
Fomento e o Goiás Empre-
endedor (Banco do Povo).

Para contato na Goi-
ásFomento o empresário 
deve ligar para o número 
(62) 3216-4900. E para o 
Goiás Empreendedor falar 
nos seguintes contatos: (62) 
9 8127-4412, (62) 9 8225- 
5120, ou nos e-mails pro-
postasinterior.sic@goias.
gov.br - Informações sobre 
crédito e propostas em an-
damento e analistascredito.
sic@goias.gov.br - renego-
ciações e atualização de bo-
letos vencidos. A ida nesses 
agentes de crédito só deve 
ocorrer quando for solici-
tada.

Ainda de acordo com 
o secretário Wilder Morais, 
esse meio bilhão que será 
disponibilizado aos empre-
sários está disponível para 
empréstimo na GoiásFo-
mento, no Goiás Empreen-
dedor e Banco do Brasil, via 
Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste (FCO). Cerca 
de R$ 350 milhões virão dos 
dois agentes financeiros ofi-
ciais do Governo de Goiás.

Outra facilidade para o 
empresário é que ele pode 
negociar suas dívidas com 
impostos, incluindo esses 
valores no contrato de em-
préstimo. Wilder lembra 
que o governador Ronaldo 
Caiado está atento e co-
brando ações para evitar 
pânico entre os pequenos 
empresários, que podem 
ser prejudicados com a crise 
provocada pelo coronaví-

rus.
O secretário destaca que 

essa é uma ação emergen-
cial para atender agora no 
início da crise, mas que após 
contornada a crise, já exis-
tem mais de R$ 2 bilhões, via 
Fundo Constitucional do 
Centro-Oeste (FCO), para 
serem disponibilizados para 
os pequenos empresários. 
“Estamos atentos e seguin-
do as determinações do go-
vernador Ronaldo Caiado 
para evitarmos situações 
que possam inviabilizar as 
atividades dos nossos em-
preendedores pequenos, 
que geram muitos empre-
gos e renda”, defendeu o se-
cretário.

Na quarta-feira (18) o 
governador Ronaldo Caia-
do recebeu representantes 
do trade turístico e prome-
teu, de imediato, a liberação 
de 15 mihões de reais em 
linhas de crédito para socor-
rer o setor. Os recursos, do 
Ministério do Turismo, se-
rão operacionalizados pela 
GoiásFomento. A previsão é 
liberar, já na próxima sema-
na, os recursos para capital 
de giro de bares e restauran-
tes, atingidos pelo decreto 
estadual, que fecha os esta-
belecimentos a partir desta 
quinta-feira. De acordo com 
o presidente da Goiás Tu-
rismo, Fabrício Amaral, as 
linhas de crédito irão para 
pagamento de funcionários. 
Outros segmentos também 
serão beneficiados, entre 
eles, organizadores de even-
tos e meios de hospedagens.

Luiz SarLo

O presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), Pe-
dro Sales, vistoriou, nesta 
terça-feira (30/03), as obras 
de recapeamento da GO-
156, entre Anicuns, Ame-
ricano do Brasil e Itaberaí. 
Acompanhado pelo vice-
-governador, Lincoln Tejo-
ta, o presidente ressaltou a 
qualidade do serviço execu-
tado pelo Governo de Goiás 
e a importância dessa fren-
te de serviço para a região. 
“Por determinação do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
a Goinfra está presente em 
cada uma das obras para 
se certificar do padrão do 
que está sendo realizado”, 
afirmou o presidente.

No trecho de aproxima-
damente 60 quilômetros, 
entre Anicuns e Itaberaí, a 

Goinfra vai realizar melho-
rias funcionais em alguns 
segmentos com a reciclagem 
da base e capa nova em TSD 
(tratamento superficial du-
plo) e aplicação de micror-
revestimento com revitali-
zação da malha asfáltica ao 
longo de toda a pista. A rodo-
via faz ligação da região com 
a GO-070, no Centro goiano, 
e sua revitalização é uma de-
manda aguardada por anos 
pela população. “Só posso 
agradecer, mais uma vez, ao 
governador. O diferencial do 
nosso governo é fazer obras 
com responsabilidade, e isso 
seria impossível sem o apoio 
de nossos parceiros, prefei-
tos e deputados estaduais”, 
declarou o vice-governador 
Lincoln Tejota.

Satisfeito com a execu-
ção da obra, o deputado 

estadual Rubens Marques 
reconheceu o carinho de 
Caiado com as diferentes 
regiões do Estado. “Quero 
agradecer de coração ao go-
vernador, ao vice-governa-
dor e ao presidente Pedro 
Sales por terem atendido 
o nosso pedido de recape-
amento da GO-156. Meus 
conterrâneos de Anicuns 
e Americano do Brasil vão 
ficar muito felizes”, citou 
o parlamentar, que esteve 
presente à vistoria.

Os prefeitos Paulo César 
José do Nascimento (Ani-
cuns) e Moretson da Silva 
Borges (Americano do Brasil) 
também estiveram no trecho 
e comentaram sobre como a 
obra promovida pelo Gover-
no de Goiás irá impactar po-
sitivamente cada município.

Goinfra
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Rota JuRídica - A possibilidade 
da realização de escrituras de 
divórcios, compra e venda de 
imóveis, doações, testamen-
tos entre outros serviços dos 
Cartórios de Notas, por meio 
da plataforma digital e-No-
tariado, instituída durante a 
pandemia da Covid-19, im-
pactou de forma significativa 
a prática destes atos. Prova 
disso é que foi registrado au-
mento, em 2020, com cresci-
mento médio mensal de 36% 
nos atos praticados de forma 
digital em Goiás.

Lançada em junho do 
ano passado e administra-
da pelo Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal, 
a plataforma e-Notariado 
permite que cidadãos rea-
lizem diversos serviços por 
meio de videoconferência. 
Isso sem a necessidade de 
deslocamento, podendo 

acessar o tabelião direta-
mente por um computador, 
tablet ou celular. Entre os 
serviços já disponíveis, es-
tão os diversos tipos de es-
crituras – compra e venda, 
divórcios, doações, inven-
tários, partilhas -, testamen-
tos, atas notariais, procura-
ções e autenticação digital.

Em 2020, foram prati-
cados 4.792 divórcios extra-
judiciais diretamente nos 
Cartórios de Notas de Goi-
ás, 11,3% a mais do que o 
registrado em 2019. O total 

representa o maior núme-
ro de atos praticados desde 
2007, ano da entrada em 
vigor da Lei 11.441. Ela per-
mitiu a prática deste ato di-
retamente em tabelionatos.

Já as escrituras de com-
pra e venda de imóveis atin-
giram um total de 60.516 
documentos, contra 56.229 
de 2019. Também foram re-
gistrados 1.355 testamentos, 
244 a mais do que em 2019. 
Divórcios e escrituras tam-
bém marcaram recorde nos 
registros desde 2006.

Goiás registrou ainda um 
total de 2.632 atos feitos de 
forma totalmente eletrôni-
ca, sendo 2.282 deles escri-
turas e procurações, e o mês 
de fevereiro deste ano foi 
aquele com o maior número 
de serviços digitais, 420. Os 
Cartórios de Notas do Estado 
ainda praticaram outras 350 
autenticações online de do-
cumentos pela plataforma de 
serviços eletrônicos.

Segundo o presidente 
do CNB/GO, Alex Valada-
res Braga, o e-Notariado 
permite ao cidadão aces-
sar o tabelião de qualquer 
lugar do país, por meio 
de qualquer plataforma 
digital. “O processo fica 
muito mais ágil e rápido. 
Mantendo a mesma cre-
dibilidade, confiabilidade 
e a segurança jurídica do 
atendimento presencial 
no tabelionato”

AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Novidade lançada no 

final do ano passado, o 
módulo da Central Nota-
rial de Autenticação Digital 
(Cenad) permite a auten-
ticação de cópias de docu-

mentos em formato virtual. 
Seja um documento origi-
nalmente digital, ou mes-
mo em papel, a plataforma 
permite que o mesmo seja 
autenticado no formato 
PDF, assegurado pelo No-
tarchain, a rede Blockchain 
dos notários brasileiros.

Em apenas quatro me-
ses, mais de 156 mil páginas 
já foram autenticadas em 
formato virtual, possibilitan-
do que os cidadãos possam 
enviar seus documentos por 
meio de WhatsApp, e-mail ou 
qualquer outro formato ele-
trônico a órgãos públicos ou 
a pessoas físicas e jurídicas, a 
fim de concretizar negócios 
com o mesmo valor do que 
o documento físico original. 
A procura por tal solução 
cresce a uma média mensal 
de 163%, tendo seu pico no 
último mês de fevereiro, no 
qual mais de 71 mil páginas 
foram autenticadas.

COMO FAZER 
UM ATO ON-LINE

A plataforma e-Notariado 
reúne diversos atos notariais 
como escrituras de compra e 
venda, divórcios, testamen-

tos, uniões estáveis, procura-
ções e muitos outros. Para re-
alizá-los, o cidadão precisa de 
um Certificado Digital Nota-
riado, emitido gratuitamen-
te pelos Cartórios de Notas 
cadastrados, ou possuir um 
certificado padrão ICP-Bra-
sil, o mesmo utilizado para 
envio do Imposto de Renda 
de Pessoa Física.

Com o certificado digi-
tal, o cidadão deve entrar em 
contato com o Cartório de 
Notas de sua preferência e 
solicitar o ato. Um link para 
a videoconferência será en-
viado para o e-mail indicado 
pelo usuário. Após a vídeo-
-chamada, na qual é realiza-
da a identificação das pesso-
as e a coleta de sua vontade, 
o cidadão pode assinar seu 
documento pelo computa-
dor ou celular com um sim-
ples clique.

Já para as autenticações 
digitais de documento, o re-
querente não necessitará de 
um certificado digital, isto é, 
poderá entregar seu docu-
mento físico diretamente ao 
tabelião, que o transformará 
em uma cópia PDF autenti-
cada digitalmente.

Divulgação

Divórcios e testamentos feitos por plataforma 
digital aumentaram em Goiás durante a pandemia

CNHs vencidas a partir de 1º de 
março têm validade prorrogada 
por prazo indeterminado

Senado aprova PEC que inclui água potável 
como direito fundamental do cidadão

A plataforma 
e-Notariado 
permite que 
cidadãos realizem 
diversos serviços 
por meio de 
videoconferência

E-NOTARIADO

PORTARIA 206/2021 SEGUE PARA A CÂMARA

As Carteiras Nacional 
de Habilitação (CNHs), 
permissões provisórias e 
Autorizações para Con-
duzir Ciclomotor (ACC) 
vencidas a partir de 1º 
de março continuam 
valendo por prazo in-
determinado. A decisão 
contempla apenas con-
dutores habilitados em 
Goiás e consta na Porta-
ria 206/2021, do Conse-
lho Nacional de Trânsito 
(Contran), publicada na 
última quarta-feira (24), 
em atendimento à solici-
tação do Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO).

Na prática, quem esti-
ver com habilitação ven-
cida de março em diante 
não será multado ao pas-
sar por fiscalização, mes-
mo que esteja dirigindo 
fora do Estado. Quando 
a portaria for suspensa, 
será estabelecido um ca-
lendário para que as re-
novações sejam feitas. O 
documento do Contran 
prorroga por prazo inde-
terminado outros prazos 
como o de transferência 
de veículos (Clique aqui 
para saber mais).

Todas as informações 

contidas nos documen-
tos de habilitação ven-
cidos a partir de 1 º de 
março, inclusive os cur-
sos especializados, per-
manecem válidas para 
efeito de fiscalização. 
A prorrogação abrange 
ainda os certificados de 
cursos especializados, 
quando não houver a in-
formação nos documen-
tos de habilitação.

SERVIÇO PRESENCIAL
A renovação da ha-

bilitação está entre os 
poucos serviços do De-
tran-GO que são reali-
zados presencialmente. 
A maioria deles, como 
consultas, emissão de 

boletos, licenciamento 
e impressão de CRV-e, 
está disponível no site 
e no aplicativo Detran 
GO ON, que ainda ofe-
rece ao usuário a possi-
bilidade de fazer trans-
ferência de pontuação 
e apresentar recurso de 
multas de competência 
do Detran-GO.

A prorrogação dos 
prazos por tempo in-
determinado valerá en-
quanto vigorar a Porta-
ria 206/2021. Quando 
houver cenário favorá-
vel à revogação, será de-
finido novo calendário 
para restabelecimento 
dos prazos. 

detRan

O Senado aprovou 
nessa quarta-feira (31) 
uma proposta de emen-
da à Constituição (PEC) 
que inclui, na Consti-
tuição Federal, o acesso 
à água potável entre os 
direitos e garantias fun-
damentais. A proposta 
quer garantir que o for-
necimento de água potá-
vel a fatias mais carentes 
da sociedade não seja 
preterido em favor de 
interesses econômicos.

No entendimento do 
autor do projeto, o en-
tão senador Jorge Viana, 
o acesso à água potável 
não é reconhecido como 
um direito fundamental 
e, muitas vezes, a água é 
considerada como bem 

econômico, o que exclui 
do seu acesso parcelas vul-
neráveis da população. A 
PEC é de 2018, último ano 
de Viana como senador.

A proposta cria ga-
rantias jurídicas ao aces-
so universal da água e 
foi aprovado no Senado 
após a aprovação, em 
junho de 2020, do Mar-
co Legal do Saneamen-
to Básico. O texto sobre 
saneamento básico foi 
sancionado pelo presi-
dente da República no 
mês seguinte e regula-
mentado em dezembro.

O Marco Legal do Sa-
neamento Básico torna 
regra a realização de lici-
tações para contratação 
de companhias de água e 

esgoto. Pelo novo modelo, 
a iniciativa privada pas-
sará a disputar as concor-
rências em igualdade de 
condições com as estatais 
locais, atualmente domi-
nantes no setor.

“Essa medida [a MP] 
também é fundamental 
para se contrapor à ten-
dência de privatização 
ou de elevação do custo 
da água verificada em di-
versos países, dificultan-
do seu acesso exatamen-
te para as populações 
economicamente mais 
vulneráveis”, disse o re-
lator do projeto, Jaques 
Wagner (PT-BA). Agora, 
a proposta segue para a 
Câmara dos Deputados.

Rota JuRídica

Na prática, quem estiver com habilitação vencida 
de março em diante não será multado ao passar por 
fiscalização, mesmo que esteja dirigindo fora do Estado

Secom
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1. A eleição presidencial peruana terá sessão 
de votação em Goiânia, conforme carta enviada à 
Assessoria Especial de Relações Internacionais, da 
Secretaria Municipal de Relações Institucionais. A 
Embaixada do Peru no Brasil comunicou que os 282 
peruanos que moram em Goiás poderão votar no 
dia 11 de abril, das 8 às 16 horas, no Colégio Fractal 
localizado na Avenida T-9, 4.586, Jardim Planalto, em 
Goiânia, mesmo local das eleições passadas.

2. O consulado peruano estima que cerca de 
35% dos eleitores da nação sul-americana, aproxi-
madamente 100 pessoas, compareçam às urnas em 
Goiânia para eleger o novo presidente daquele País. 
A Secretaria de Relações Institucionais informa que, 
seção para peruanos residentes em Goiás, obedecerá 
aos protocolos de higiene pessoal, como determina a 
legislação em vigor na capital goiana.

Canal de atendimento
Foi criado pelo Governo de Goiás, um canal de 

atendimento exclusivo para atender os filiados ao 
Sindibares na busca por crédito do Programa Estadu-
al de Apoio ao Empreendedor (Peame), que destina 
R$ 112 milhões para atender autônomos, micro e 
pequenos empresários. Os empreendedores goianos 
podem solicitar crédito de até R$ 50 mil, sem juros, 
desde que não demita funcionários.

Vitrine

LEGACY CITY 
HOME 
Arquiteta e 
designer Patrícia 
Anastassiadis, nome 
consagrado no 
mercado brasileiro 
de hotelaria de 
luxo, com atuação 
no mercado 
internacional, traz 
conceitos de seu 
trabalho para o 
residencial Legacy 
City Home, novo 
empreendimento 
da City Soluções 
Urbanas e da OM 
Incorporadora. 
levam assinatura da 

arquiteta, projetos de ambientes interiores de hotéis como 
o Grand Hotel du Cap-Eden-Roc, na área mais elegante 
da Riviera Francesa, e o Palácio Tangará, atração em São 
Paulo pelo requinte e sofisticação

Arquivo

n VOCÊ SABIA? 
O mamão possui 
melanina pigmento que 
dá coloração da pele.
n A Unimed Goiânia 
graças a uma parceria 
com a Secretaria 
Municipal de Saúde, 
disponibilizou um 
ponto de vacinação 
contra a Covid-19, no 
seu espaço Sinta-
se Bem, que fica 
no Setor Aeroporto, 
mediante pré-cadastro 
e agendamento no 
aplicativo Prefeitura 
24 horas.
n ESCOLA DE 
SÍNDICO - A MRV, 
plataforma de soluções 
habitacionais, lança o 
‘Escola de Síndico’, 
curso online e gratuito. 
Os conteúdos foram 
desenvolvidos para 
quem é síndico e 
pretende aperfeiçoar 
sua gestão ou para 
quem deseja se 
candidatar ao cargo e 
para que os moradores 
conheçam o papel 
de um síndico como 
representante do 
condomínio e para que 
possam contribuir para 
uma gestão eficaz do 
seu residencial.

Secom

CAPACITAR-SE 
Na quarta-feira (31), a sede do Senac Goiás, foi pano 
de fundo para o lançamento do programa Capacitar-
se, criado pela Fecomércio, Sesc, Senac, em 
parceria com a Prefeitura de Goiânia. O programa de 
capacitação profissional está ofertando mais de 10 mil 
vagas em dez cursos gratuitos para os beneficiários 
cadastrados do Programa Renda Família, cuja renda 
per capita não ultrapasse dois salários mínimos. 
No registro o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz e o 
presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi.

Jonhy Cândido

n VOZ ATIVA- O diretor 
executivo do Sindicato 
das Empresas de 
Serviços Contábeis 
de Goiás (Sescon), 
José Antônio Schimit 
(foto), tem promovido 
lives com pautas 
importantes para os 
associados da entidade, 
como a realizada com 
o tema Carnê-leão: 
Uma ferramenta de 
Auxílio do Imposto de 
Renda Pessoa Física, 
além de esclarecer 
dúvidas, com o diretor 
de comunicação da 
Fenacon e vogal da 
Juceg, Francisco 
Canindé Lopes
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DISTRITO FEDERAL

Vacinação das forças de 
segurança começa hoje
Secretaria de Saúde disponibiliza mais de duas mil doses para iniciar a 
imunização dos servidores. Estratégia será anunciada por cada corporação

AgênciA BrAsíliA - A imuni-
zação dos profissionais das 
forças de segurança do Dis-
trito Federal terá início hoje, 
segunda-feira (5). Entram 
nessa lista, os servidores 
das polícias Militar, Civil e 
Federal, Detran, Corpo de 
Bombeiros, além dos órgãos 
que apoiam o decreto das 
medidas restritivas do GDF, 
conforme previsto pelo Mi-
nistério da Saúde. Policiais 
penais lotados no sistema 
penitenciário, assim como 
policiais rodoviários federais, 
que atuam no DF, também 

fazem parte do grupo.
As 2.237 doses já estão 

reservadas pela Secretaria 
de Saúde (SES) e serão dis-
tribuídas proporcionalmen-
te de acordo com o efetivo 
de cada órgão. O planeja-
mento foi elaborado em 
reuniões conjuntas entre as 
pastas da segurança pública 
e saúde, com a presença de 
representantes das corpora-
ções atendidas.

A organização e postos 
para aplicação das doses se-
rão definidos de acordo com 
o plano interno de cada ór-

gão e deverá levar em conta 
critérios como idade e maior 
exposição ao risco de contá-
gio e transmissão.

O subsecretário de Aten-
ção Integral à Saúde da SES, 
Alexandre Garcia, reforça que 
“as forças de segurança não 
serão contempladas no sába-
do (3)”. “As doses serão reser-
vadas para que sejam oferta-
das na segunda-feira (5) nas 
policlínicas e estruturas das 
corporações”, complementa.

com informAções dAs 
secretAriAs de segurAnçA 

PúBlicA e sAúde

32 mil famílias recebem a 3ª 
parcela do Cartão Prato Cheio

R$ 250

“Como é bom saber que 
vou poder comprar um pei-
xinho para comer nesta sex-
ta-feira santa”, disse a diarista 
Luciene de Araújo Vieira, de 
41 anos, mãe de cinco filhos, 
ao saber que a recarga dos 
cartões do programa Pra-
to Cheio foi realizada nesta 
quinta-feira (1º). No total, 
31.910 famílias em situação 
de insegurança alimentar e 
nutricional receberam a ter-
ceira parcela do programa, 
no valor de R$ 250. A folha 
de pagamento do benefício 
referente ao mês de março é 
de R$ 7.977.500,00.

O auxílio é concedido 
mensalmente para garan-
tir a aquisição de alimentos 
às famílias atendidas pelas 
unidades socioassistenciais 
do DF. O cartão Prato Cheio 
não está habilitado para a 
função saque, e só pode ser 
utilizado no comércio de 
produtos alimentícios.

O Prato Cheio foi criado 
para garantir a alimentação 
das famílias em risco social, 
em especial neste período 
pandemia da covid-19. A se-
cretária de Desenvolvimen-
to Social, Mayara Noronha 
Rocha, explica ainda que o 
cartão agregou o valor que 
era gasto na compra da cesta 
in natura e o benefício que 
permitia a compra do pão e 
leite. “Passamos de oito mil 
famílias atendidas pela entre-
ga de cestas básicas, aquelas 
in natura,, para quase 32 mil 
famílias beneficiadas. São 

pessoas em vulnerabilidade 
social que usam o crédito 
para manter a alimentação 
da família e ainda passa-
ram a ter autonomia para 
escolher os alimentos mais 
importantes para os filhos”, 
reitera a gestora. “Por isso, o 
Prato Cheio é considerado 
hoje uma referência de pro-
grama de segurança alimen-
tar e nutricional”, destaca 
Mayara Noronha.

Essa é a última parcela do 
benefício para as essas 31.910 
famílias. A partir do próximo 
mês, um novo grupo de be-
neficiários passará a receber 
o auxílio do Prato Cheio.

REGRAS
Para receber o benefício, 

a famílias são avaliadas por 
uma equipe socioassistencial 
que analisa se aquele usuário 
preenche os requisitos para 
receber o auxílio.

Pelas novas regras, o 
benefício é pago duran-
te três meses, encerrando 
esse primeiro ciclo com o 
pagamento desta parcela 
referente ao mês de março. 
Após esse período, a famí-
lia precisa passar por uma 

nova avaliação dos profis-
sionais socioassistenciais 
para verificar se mantém as 
condições de insegurança 
alimentar e nutricional.

“Nossa meta é que o Pra-
to Cheio chegue a todas as 
famílias que realmente pre-
cisam desse auxílio. É um 
benefício de caráter emer-
gencial, ou seja, não é uma 
transferência de renda. Por 
isso, é importante fazer essa 
avaliação periódica, até mes-
mo para sabermos as reais 
necessidades de cada famí-
lia”, ressalta Mayara Rocha.

O atendimento com hora 
marcada consiste na escuta 
qualificada e na análise da 
condição social da família. O 
agendamento pode ser fei-
to pelo telefone 156, opção 
1, ou pelo site da Secretaria 
de Desenvolvimento Social. 
Têm prioridade para rece-
ber o cartão Prato Cheio as 
famílias monoparentais, 
chefiadas por mulheres, com 
crianças de zero a seis anos; 
famílias com pessoas com 
deficiência; famílias com 
pessoas idosas; e pessoas em 
situação de rua. 

 com informAções dA sedes

Renato Raphael/Sedes
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Até o momento o Tocantins recebeu 270.250 doses de vacinas contra a Covid-19. 
Segundo dados do Vacinômetro, o Estado já distribuiu 206.968

IMUNIZANTES

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tocantins recebe mais 52.500 doses 
de vacinas contra a Covid-19

Governo do Tocantins atende 1200 famílias 
na região sul do Tocantins em mais uma 
etapa de entrega de cestas básicas

Aldenes limA/Governo do 
TocAnTins -  Na madrugada 
desta sexta-feira, 2, o Tocan-
tins recebeu mais uma re-
messa de imunizantes con-
tra a Covid-19. Das 52.500 
doses, 4.500 são AstraZenca 
e  48.000 CoronaVac , que 
compreendem a 11ª pauta 
de distribuição do Plano Na-
cional de Imunização, serão 
destinadas para trabalhado-
res da saúde, pessoas de 65 a 
79 anos e trabalhadores das 
forças de segurança.

Por determinação do Mi-
nistério da Saúde, as vacinas 
serão aplicadas da seguin-
te forma: as 4.500 doses de 
AstraZeneca atenderão as 
segundas doses de 10% dos 
trabalhadores da saúde. Já as 
48.000 doses de CoronaVac 
serão aplicadas nas segundas 
doses de 7% de trabalhado-
res da saúde; 87% da popu-
lação de 75 a 79 anos; 78% da 
população de 70 a 74 e nas 
primeiras doses de pessoas 
entre 65 e 69 anos e, final-
mente, 6% de trabalhadores 
das forças de segurança.

A ampliação dos grupos 
prioritários foi comemorada 
pelo secretário de Estado da 
Saúde, Dr. Edgar Tollini. “Sa-

bemos da importância que 
tem as forças de segurança, 
para o bem estar da nossa 
sociedade.  Por isso, ficamos 
felizes com a inclusão destes 
trabalhadores como grupo 
prioritário no Plano Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Covid-19. É possível que, em 
breve, mais públicos serão 
inclusos”, afirmou o gestor. 
Até o momento o Tocantins 
recebeu 270.250 doses de va-
cinas contra a Covid-19. Se-
gundo dados do Vacinômetro, 
o Estado já distribuiu 206.968, 
das quais 132.564, já foram 
aplicadas da seguinte forma: 
97.013 em primeiras doses e 
35.551 em segundas doses do 
processo de imunização.

DISTRIBUIÇÃO
A Gerência de Imuniza-

ção da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) informou 
que as novas doses serão 

conferidas pela equipe téc-
nica, seguindo os protoco-
los estabelecidos pelo MS e 
distribuídas a todos os 139 
municípios tocantinenses. 
A data de distribuição, logo 
que definida, será ampla-
mente divulgada.

DADOS 
EPIDEMIOLÓGICOS

Dados do 382 º boletim 
epidemiológico da Covid-19, 
divulgado pela SES, na quin-
ta-feira, 01, atualmente, o To-
cantins contabiliza 432.538 
pessoas notificadas com a 
Covid-19 e acumula 141.913 
casos confirmados. Destes, 
122.028 pacientes estão re-
cuperados, 17.828 pacientes 
seguem em isolamento do-
miciliar ou hospitalar e 2.057 
pacientes foram a óbito.

INFORMAÇÕES
Todas as informações 

relacionadas à Covid-19, no 
Tocantins, como vacinação, 
casos,  e leitos estão dispo-
níveis no portal do Centro 
de Informações e Decisões 
Estratégicas em Saúde (In-
tegra Saúde), através do 
link http://integra.saude.
to.gov.br/covid19.

Em mais uma etapa de 
entrega de cestas básicas, o 
Governo do Tocantins, por 
meio da Secretaria Estadual 
do Trabalho e Desenvolvi-
mento Social (Setas), atende 
1200 famílias impactadas 
pela pandemia da Covid-19. 
A ação ocorre desta quarta-
-feira, 31, até o sábado, 3, em 
seis municípios da região sul 
do Tocantins.

As cestas estão sendo en-
tregues nos Centros de Refe-
rências de Assistência Social 
(Cras) dos municípios con-
templados; que são: Dueré, 
Formoso do Araguaia, Jaú do 
Tocantins, Palmeirópolis, São 
Salvador e Paranã.

O gestor da Setas, José 
Messias Araújo disse que a 
parceria com os Cras e as-
sociações dos municípios 
possibilita que os kits com 
alimentos cheguem a quem 
realmente necessita. “É de-
terminação do governador 
Mauro Carlesse que tenha-
mos esse cuidado para que 
os alimentos cheguem a 
quem realmente está preci-
sando; e nenhuma família ou 
trabalhador impactado será 
esquecido”, ressalta.

As cestas básicas estão 

sendo distribuídas para os 
139 municípios do Estado, 
desde março de 2020, com 
objetivo de garantir a segu-
rança alimentar e nutricio-
nal das famílias vulneráveis 
e impactadas pela pandemia 
da Covid-19. 

ENTENDA
A ação de entrega de 

cestas básicas, executada 
pelo Governo do Tocantins, 
teve início com o Decreto 
n° 6.070, de 18 de março de 
2020, quando o governador 
Mauro Carlesse determinou 
situação de emergência no 
Tocantins, em virtude dos 
impactos da Covid-19.

TRANSPARÊNCIA E 
CONTROLE

A aquisição e a distribui-
ção de cerca de 1 milhão e 
50 mil  cestas básicas, por 
compra direta, fazem par-
te da ação emergencial do 
Governo do Tocantins, por 
meio da Setas, para minimi-
zar os efeitos da pandemia 
nas famílias mais vulneráveis 
do Estado. Os recursos são 
oriundos do Fundo Estadual 
de Combate e Erradicação 
da Pobreza (Fecoep-TO) e de 

emendas parlamentares de 
deputados estaduais.

Os processos referentes 
às aquisições e aos contra-
tos realizados no contexto 
da Covid-19 estão disponí-
veis no Portal da Transpa-
rência pelo endereço http://
www.transparencia.to.gov.
br. Para consultar, acesse 
na página principal a aba 
azul - Consulta Contratos 
Emergenciais -, e a aba ver-
de - Gráficos dos Empenhos 
e Pagamentos -, e informe-
-se sobre todos os trâmites.

É importante ressaltar 
que compras diretas, ou 
seja, sem licitação, estão au-
torizadas pela Lei Federal n° 
13.979/2020 – de enfrenta-
mento à Covid-19, somen-
te para atender a situação 
emergencial provocada 
pela pandemia.

Legislações federal e es-
tadual referente a este con-
texto estão disponíveis para 
consulta no site da Controla-
doria-Geral do Estado (CGE-
-TO) pelo link https://www.
cge.to.gov.br/legislacao/le-
gislacao/legislacao-aplicada-
-a-covid-19/ .

cláudio duArTe/
Governo do TocAnTins

Esposa e filha de Will Smith 
revelam sentir atração por mulheres

A atriz Jada Pinkett Smi-
th e Willow Smith, esposa e 
filha de Will Smith, revelaram 
em edição recente do pro-
grama Red Table Talk que 
sentem atração sexual não 
só por homens, mas tam-
bém por mulheres. 

“Não sinto que estive 
apaixonada por uma mulher 
ainda, mas definitivamente 
sinto que isso poderia acon-
tecer porque já tive senti-
mentos muito fortes por mu-
lheres antes”, disse a jovem 
de 20 anos.

“Eu tive minha cota de 
parar e ficar tipo, ‘Oh meu 
Deus, ela é tão bonita. Ela é 
tão talentosa’”, completou 
Willow. Sem se esconder do 
assunto, Jada Pinkett Smith 
contou à filha: “Eu me apai-
xonei por uma mulher duas 

vezes nos meus 20 anos”.
No ano passado, o mes-

mo programa sediou uma 
das DRs (discussão de rela-
cionamento) mais marcantes 
do show business, no qual 
Jada Pinkett Smith admitiu a 
Will Smith que teve um affair 
com o rapper August Alsina 

quando eles estavam sepa-
rados. Apesar da exposição, 
o casal revelou que se en-
tendeu e hoje vive feliz. “De-
finitivamente, eu diria que 
tentamos de tudo para nos 
afastar um do outro, apenas 
para perceber que isso não 
era possível”, disse Jada.

De pontos a cadeirinha: Mudanças na 
lei de trânsito valem já em abril

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

As alterações no Código de Trânsito Brasileiro 
passam a valer no dia 12 de abril.

VALIDADE DA CNH
Como é:

- Validade de 5 anos para 
condutores de até 65 anos.

- Validade de 3 anos para 
condutores com mais de 65 
anos.
Como ficará:

- Validade de 10 anos 
para condutores com idade 
inferior a 50 anos.

- Validade de 5 anos para 
condutores com idade igual 
ou superior a 50 anos e infe-
rior a 70 anos.

- Validade de 3 anos para 
condutores com idade igual 
ou superior a 70 anos.

***Essas regras sempre 
dependem de avaliação mé-
dica.
PONTUAÇÃO
Como é:

- 20 pontos no período 
de 12 meses, independente 
da gravidade das infrações.
Como ficará:

- 20 pontos, no período 
de 12 meses, caso haja duas 
ou mais infrações gravíssi-
mas.

- 30 pontos, no período 
de 12 meses, caso haja uma 
infração gravíssima.

- 40 pontos, no perío-
do de 12 meses, caso não 
conste nenhuma infração 
gravíssima.

Motoristas profissionais: 
quem exerce atividade re-
munerada (EAR) pode co-
meter infrações, de qualquer 
gravidade, até o limite de 40 
pontos em 12 meses.
PORTE DO 
DOCUMENTO
Como é:

- A lei obriga o porte do 
documento quando o con-
dutor estiver à direção do 
veículo. Desde 2018, é per-
mitida também a versão di-
gital da CNH.
Como ficará:

- O porte do documento 
será dispensado quando, no 
momento da fiscalização, 
for possível ter acesso ao 
sistema informatizado para 
verificar se o condutor está 
habilitado.
USO DA CADEIRINHA
Como é:

- Crianças de até 7 anos 
precisam estar na cadeiri-
nha própria para transporte.
Como ficará:

- A cadeirinha passa a 
ser obrigatória para crianças 
de até 10 anos ou que não 
tenham atingido a altura mí-
nima de 1,45m. Além disso, 
apenas crianças com mais 
de 10 anos poderão ser car-
regadas em motocicletas, e 
a multa para essa infração é 
gravíssima.
AULAS NOTURNAS 
NA FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES
Como é:

- Durante o curso prático 
dos CFCs, tanto para a ca-
tegoria A quanto para a B, é 
exigido o mínimo de 1 hora/
aula no período noturno.
Como ficará:

- A nova lei revoga o ar-
tigo que dispõe sobre essa 
obrigatoriedade.

USO DA LUZ BAIXA 
EM RODOVIAS
Como é:

- O condutor deve man-
ter os faróis do veículo ace-
sos, utilizando a luz baixa, 
durante o dia e durante a 
noite.
Como ficará:

- O condutor manterá 
acesos os faróis do veículo, 
por meio da utilização da luz 
baixa, à noite; mesmo du-
rante o dia, em túneis e sob 
chuva, neblina ou cerração.
ADVERTÊNCIA POR 
ESCRITO
Como é:

- Penalidade é imposta 
aos condutores que comete-
rem infração leve ou média, 
desde que não sejam reinci-
dentes na mesma infração 
nos últimos 12 meses. Além 
disso, a penalidade pode ser 
imposta se a autoridade de 
trânsito entender cabível.
Como ficará:

- Fica obrigado que mul-
tas leves e médias sejam 
convertidas em advertência 
para motoristas que não te-
nham cometido nenhuma 
infração nos últimos 12 me-
ses.
IDENTIFICAÇÃO 
DO CONDUTOR 
INFRATOR
Como é:

- Quando o infrator não 
for identificado imediata-
mente, o principal condutor 
ou o proprietário do veículo 
tem 15 dias, contado da no-
tificação da autuação, para 
apresentá-lo.
Como ficará:

- O prazo passará de 15 
dias para 30 dias.

miGAlhAs

&&
Governo do Tocantins
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Classificados

 REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE PLANALTINA-GO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE WESLEY SANTOS 
VILLAS BOAS, CPF: 223.511.478-47.

REQUERIMENTO Nº 967625

O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei nº 
9.514/1997, e depois de frustradas as tentativas de intima-
ção pessoal, faz saber que o (a) Sr (a). WESLEY SANTOS 
VILLAS BOAS, CPF: 223.511.478-47, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, CASA 06, RESIDENCIAL RIVIERA, LOTE 
01, QUADRA 16, ÁREA ESPECIAL, JARDIM DAS PAINEIRAS, 
PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A), em 
razão do requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- HABITACIONAIS, credor(a) fiduciário(a) do contrato imo-
biliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
74,856 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade 
de V.Sa., a efetuar o pagamento das prestações vencidas 
e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contra-
tuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 21,785.20 ( vinte e um mil setecentos e oitenta e cinco 
reais e vinte centavos ), além das despesas de cobrança e de 
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HABITACIONAIS como “Di-
ferença de prestações anteriores”. O pagamento do débito 
poderá ser feito na agência detentora do financiamento ou na 
sede deste Ofício situado à Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, 
Praça Cívica, Planaltina-GO, CEP nº 73.750-005, no horário 
de 9:00h às 17:00h. Este edital será publicado por 3 dias, 
devendo o débito supramencionado ser pago no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não 
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do  imóvel 
em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, 
parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Lucas Rodrigues Coimbra, 
Oficial Substituto.

Seu anúncio também  
é visto no Jornal 

Gazeta 
do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 007/2021

O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação no dia 22/04/2021 ás 
14h na modalidade Tomada de Preço n° 007/2021, Processo Administrativo Nº 6080/2021, tipo MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL, 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 8.666/93, objetivando o TIPO MENOR 
PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, visando a contratação de empresa para execução de reforma na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) no município de Uruaçu-GO, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço 
acima, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 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, 31 março de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Presidente da CPL
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Classificados&Editais (62) 3249-8883
editais@gazetadoestado.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E

ANEXOS DE RIO VERDE - GO
FRANKLIN WILSON XAVIER - Oficial

Av. Universitária. n°780, Jardim Presidente
CEP 75.908-435 - PABX. (64) 36026700

e-mail: sac@cartoriorv.com.br

EDITAL

FRANKLIN WILSON XAVIER. Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca de Rio
Verde/GO.
FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele tiver
conhecimento que, Banco BMG S/A, instituição financeira de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
61.186.680/0001-74. com sede no endereço localizado a
Avenida Brigadeiro Faria Lima. n° 3477, Bairro Itaim Ribi, na
cidade de São Paulo-SP, na qualidade de CREDOR
FIDUCIÁRIO, REQUEREU a este Serviço Registral, as
INTIMAÇÕES do Sr. Vilmar Nunes de Souza, brasileiro.
empresário, inscrito no CPF n° 169.769.751-87, e da Sra.
Maria de Fátima Gonçalves de Souza, brasileira, do lar,
inscrita no CPF n° 170.627.211-15, ambos residentes e
domiciliados à Rua Só o Amor Constrói, 176, Quadra 08,
Lote 03, Bairro Primavera, nesta cidade, na qualidade de
DEVEDORES FIDUCIANTES, nos termos da Lei
9.514/1997, para que satisfaçam o pagamento da
importância de R$ 487.821,25 (quatrocentos e oitenta e
sete mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco
centavos), posicionado no dia 05/11/2020, acrescida das
prestações que vencerem ate a data do pagamento, juros e
encargos legais e contratuais. Tal divida é originária da
Cédula de Crédito Bancário n° 6686, firmado em 29/07/2014,
que possue como garantia o imóvel situado à Rua Só o Amor
Constrói, 176, Quadra 08, Lote 03, Bairro Primavera, nesta
cidade, registrado na matricula n° 29.762. Os devedores
fiduciantes encontram-se em local ignorado, incerto,
conforme certificado. Desta forma. ficam os DEVEDORES
FIDUCIANTES, acima qualificados, CONSTITUIDOS EM
MORAE INTIMADOS, para que satisfaçam o pagamento da
importância acima referida e acréscimos, no prazo de 15
(quinze) dias. a contar da última publicação do presente
Edital, neste Serviço Registral, situado à Avenida
Universitária, nº 780, Qd. 07, Lt. 01/02, Jd. Presidente, Rio
Verde-GO CEP: 75.908-435, sob pena de vencimento
antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do
imóvel em favor do credor e imediata execução da dívida
através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado
nesta cidade deRioVerde-GO. em05 de novembrode 2020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2021
DATA DE ABERTURA: 20 de Abril de 2021. Horário: 09h00min. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E
CONTROLE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,
PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E
PESADOS, MÁQUINAS, MOTOS E JETWAY, COM USO DE
SISTEMA INFORMATIZADO, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE
PEÇAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, CORREIAS, TAPEÇARIA,
LATARIA, BORRACHARIA (PNEUS, CAMARA, VALVULAS ENTRE
OUTRAS), SERVIÇO DE GUINCHO, LAVAGEM, POLIMENTO E
HIGIENIZAÇÃO INTERNA, ACESSÓRIOS, LANTERNAGEM,
PINTURA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, CONFORME
ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. LOCAL DA
SESSÃO: Sala de Avaliação de Processos Licitatórios do DEMAE.
O Edital poderá ser retirado no Departamento de Licitações do DEMAE
ou pelo site: https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.
Informações adicionais podem ser obtidas junto a comissão
permanente de licitações através dos telefones (64) 3454-7400 ou (64)
3454-7433 ou pelo email colaredemae@gmail.com

Caldas Novas, 05 de Abril de 2021.
FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO

PREGOEIRA

ESTADO DE GOIÁS
Comarca de Padre Bernardo

REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS,

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS, E DE INTERDIÇÃO E TUTELAS

Avenida Presidente JK, n° 02, quadra 06, lote 19, centro,
Padre Bernardo-GO CEP. 73700-000- Fone 61 3633-2377

Email – cartorio1padrebernardo@gmail.com
Elhoália Nunes Ferreira – Oficiala Respondente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL)

Elhoália Nunes Ferreira, Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Padre Bernardo/GO, na forma da lei, FAZ SABER
a tantos quantos virem este edital ou dele tiverem
conhecimento, foi protocolado o requerimento pelo qual
LÁZARO JOSE ROSA DA SILVA, filho de José Rosa da Silva e
Odilia Maria de Jesus, nascido aos 18.02.1947, natural de
Pratinha – MG, divorciado, aposentado, portador da CI/RG nº
362.754, órgão expedidor: SESP/DF e inscrito no CPF/MF nº
094.645.496-53; e sua companheira MARIA JERÔNIMO DE
SOUZA, filha de Jerônimo Osmidio de Souza e Maria Augusta
de Souza, nascida aos 10.06.1955, natural de Coronel João
Pessoa – RN, solteira, do lar, portadora da CI/RG nº 1.558.471,
órgão expedidor: SESP/DF e inscrita no CPF/MF nº
015.326.431-44, brasileiros, maiores e capazes, conviventes em
união estável, conforme Escritura Pública Declaratória de União
Estável, lavrada em 18.08.2017, às folhas 001, do livro 0431,
protocolo 016765, do 4ª Ofício de Notas, Protesto de Títulos,
Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de
Brazlândia, Brasília-DF, residentes e domiciliados na Rua sem
nome, quadra 1, lote 19, Gleba “E”, Vale das Macieiras,
município de Padre Bernardo –GO, telefones (61) 3697.1068 e
(61) 9.9674.9277; solicita o reconhecimento do direito de
propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do
Artigo 216-A, Lei Federal nº 6.015/73, do imóvel urbano
localizado na área urbana “Parte da Chácara 01 (um), Quadra
01 (um), Granjas Vale das Macieiras, Gleba “E”, neste
Município”, que os requerentes possui como sua, há mais de 10
anos, sem oposição ininterrupta, inserindo na hipótese de
usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.241, do Código
Civil, com os seguintes limites e confrontações: “Frente para a
Via Pública, com 20,00 metros; fundo para a Chácara nº 01,
com 20,00 metros; lado direito para a Chácara 01, com 46,60
metros; lado esquerdo para a Chácara 01, com 38,85 metros;
perfazendo uma área de 836,25 m²”. Assim sendo, ficam
intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de
direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido,
apresentado impugnação escrita perante a Oficiala de Registro
de Imóveis, com razões de sua discordância em 15 (quinze)
dias a contar da publicação deste, ciente de que, caso não
contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião
extrajudicial, como o competente registro conforme determina a
Lei. Padre Bernardo/GO, 19 de março de 2021. (a.) Elhoália
Nunes Ferreira. Oficiala Respondente.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 
IVAN LUIZ  CARDOSO,  CPF:  232.610.481-15,  torna  público  que
requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aragoiânia –
SEMMA ARAGOIÂNIA a Licença Ambiental Simplificada – LAS para
atividade de avicultura,  localizada na Fazenda Cachoeira Rod.  GO
040, s/n, Km 30, Zona Rural, Aragoiânia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 006/2021

O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação no dia 22/04/2021 ás 
08h na modalidade Tomada de Preço n° 006/2021, Processo Administrativo Nº 4603/2021, tipo MENOR PREÇO POR 
EMPREITADA GLOBAL, 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 8.666/93, objetivando o TIPO MENOR PREÇO 
POR EMPREITADA GLOBAL, visando a contratação de empresa para execução de cobertura metálica na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) do município de Uruaçu-GO, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço 
acima, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 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, 31 março de 2021.
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Presidente da CPL
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PAVÊ DE CAFÉ E LARANJA

INGREDIENTES
1 pacote de bolacha 
champanhe;
1 xícara de café coado 
(quanto mais forte, mais 
saboroso); 
1  ½ xícara (chá) de 
suco de laranja natural;
1 caixa de creme 
de leite;
1 caixa/lata de leite 
condensado;
1 envelope de gelatina 
em pó sem sabor;
1 xícara de creme de 
leite fresco;
3 colheres de açúcar;
Raspas de laranja. 

MODO DE PREPARO
Primeiro prepare o 
mousse de laranja: Em um 
liquidificador coloque 1 
xícara de suco de laranja, 1 
caixa de creme de leite, 1 
caixa de leite condensado, 

e 1 envelope de gelatina 
sem sabor já dissolvido 
(dissolver o envelope em 
6 colheres de água morna 
ou levar ao micro por 10 
segundos). Bata por 1 
minuto. Reserve;

Banhe as bolachas no 
café, pegue um pirex 
ou forma e acomode as 
bolachas umedecidas;
Em seguida, coloque o 
mouse e as bolachas 
formando camadas;

Finalize com bolachas;
Bata o creme de leite 
fresco com as colheres 
de açúcar em batedeira 
por aproximadamente 
2 minutos ou até ficar 
mais firme.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Karina fica furiosa por 
Pedro ter passado mal 
na roda-gigante. Jeff não 
consegue tirar de seu 
dedo o anel que Mari 
ganhou de Franz. Pedro 
e Tomtom atrapalham 
o namoro de Delma e 
Marcelo. Franz obriga Mari 
a voltar para Joaçaba com 
ele. João conta para Dan-

dara que alguém divulgou 
na internet o videobook 
que ele fez para Bianca. 
Jade mostra o vídeo de 
Bianca para Gael. Cobra 
pede para Jade levá-lo à 
sua casa e dançar para 
ele. Zelda, uma produtora 
de moda, convida Bianca 
para estrelar uma cam-
panha de calçados.

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Jonas propõe que Lou-
renço seja o doador para a 
fertilização de Cris. Rodrigo 
tem dificuldades em conse-
guir um emprego por ser filho 
de Jonas. Manuela começa 
a trabalhar na ONG de Lúcio. 
Eva reclama da equipe de 
enfermagem na adminis-
tração do hospital. Manuela 
convida Rodrigo para morar 
em Gramado com ela e Iná. 

Laudelino lamenta o fim de 
seu namoro. Manuela e Iná 
preparam uma recepção de 
boas-vindas para Rodrigo 
em Gramado.Passa-se um 
mês. Manuela combina 
com Rodrigo de ir a uma 
consulta de Júlia no con-
sultório de Celina. Lourenço 
esconde o desconforto com 
a notícia de uma possível 
gravidez de Celina. 

Luna/Fiona aproveita a 
distração do segurança e 
entra no Empório Delícia. 
Rafael percebe que suas 
manias voltaram. Mário 
agradece o apoio de Juan. 
Graziela nota a felicidade 
de Petra por ganhar o pa-
pel que era de Alexia. Luna 
fica mexida ao ver Helena e 
acaba desmaiando. Alexia/

Josimara e Zezinho se bei-
jam. Helena conta a Téo 
sobre a menina que entrou 
no Empório à sua procura. 
Luna/Fiona fica sabendo 
por Vicky que Helena ama 
os enteados e conclui que 
a mãe a esqueceu. Alexia 
não gosta de ver Zezinho 
conversando com Bel, a 
filha de Edgar. 

Gênesis
Abrão fala com Sarai so-

bre a descoberta que fez na 
caverna. O faraó e Khen não 
entendem a atitude impulsiva 
de Aat. Agar fica apavora-
da com o castigo dado por 
Aat. Terá fica satisfeito com 
a descoberta de Abrão e dá 
uma próspera notícia. Hel-
da (Izabella Bicalho), esposa 

de Lotam, pede para Adália 
cuidar de suas filhas. Alom 
(Marcelo Arnal), Gate e Azel 
se interessam nas meninas. 
Ambicioso, Terá decide adiar 
a ida à Canaã. Dois anos se 
passam. Ainda mais prós-
pero, Terá nomeia o vilare-
jo com o nome de seu filho 
morto, Harã. 

Amor de Mãe
Thelma tenta despistar 

Danilo, que desconfia da 
atitude da mãe. Érica gar-
ante a Benjamin que Davi 
despertará do coma. Durval 
ajuda Danilo a descobrir 
os segredos de Thelma. 
Davi acorda do coma, e 
Érica e Miguel comemo-
ram. Betina aconselha 
Marina sobre seu namoro 
com Ryan. Lucas informa 
o paradeiro de Álvaro para 
Vitória. Danilo descobre 

que Thelma aluga um sí-
tio. Álvaro ameaça Vitória. 
Penha chega para resga-
tar Álvaro. Danilo sonda 
Thelma sobre o sítio. Raul 
e Sandro se desesperam 
ao não conseguir falar com 
Vitória. Nuno revela a Dani-
lo que Thelma deixou o 
hospital com outro bebê 
nos braços após o incên-
dio. Durval pede ajuda a 
Carol para não revelar seu 
novo emprego a Natália.

A professora pergunta 
aos alunos:

  – Se eu for à feira e comer 
3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e 
1 melancia, qual será o resultado?
Do fundo da sala, alguém grita:
– Uma dor de barriga!

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

PÃO DE FRIGIDEIRA

Aprenda a preparar o 
delicioso e prático “Pão de 
Frigideira”, ideal para aque-
les que desejam se deliciar 
com um pão fresquinho, 
mas procuram praticidade 
e pouco trabalho. A receita 
foi compartilhada pelo chef 
Gui Cardadeiro, professor 
do projeto Chef Aprendiz.

 Esta receita é parte de 
uma das oficinas do módulo 
de panificação básica, que 
se relaciona com o currícu-
lo do Chef Aprendiz é um 
projeto de desenvolvimento 
humano que usa a gastro-
nomia como a principal fer-
ramenta de transformação 
social. Capacitam jovens 
em situação de vulnerabili-
dade social para consegui-
rem seu primeiro emprego 
em cozinhas de estabeleci-
mentos parceiros.

 
INGREDIENTES
500g de farinha de trigo
350ml de água
20g de sal
5g de fermento biológico
Alecrim à gosto
Azeite de oliva à gosto

MODO DE PREPARO
Misture todos os 
ingredientes e sove 
por 5 minutos.
Deixe a massa fermentar 
por 2 horas coberta com 
um pano.

Divida a massa em 2, e 
a abra com as próprias 
mãos em formato 
de disco.
Em uma frigideira 
coloque bastante azeite, 
galhos de alecrim, e 

em fogo baixo coloque 
uma parte da massa. A 
cozinhe por 5 minutos, 
vire-a, coloque um 
pouco mais de azeite, e 
cozinhe mais 5 minutos
Sirva em seguida.
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BCGD
CASAGRANDE

TUNISAOP
RQCALVICIE
SUGARELN
OEDARTD

ESTABILIDADE
GERAABIN
RDUVIDAC

MATOOESPIA

TURDIF
UBGUARANI

FIADORCALOS
TIISOATI

SONIFEROAC
SACERDOTISA

Refeição
pomposa
adorada

pelo glutão

Parte da
uva rica

em flavo-
noides

Tigela
usada 

para moer
grãos

Ex-jogador
e comen-

tarista
esportivo 

Problema
tratado com
implante
capilar

Amy 
Irving,

atriz dos
EUA

Próton
(símbolo)

Letra que
indica o

masculino

Marca de
estilistas
famosos

"O (?)", ro-
mance so-
bre Ceci e
Peri (Lit.)

Fármaco
como o

"sossega-
leão"

Gaivota,
em tupi

Estado
comprado
à Bolívia
(sigla) 

Figura
feminina

do baralho
de tarô

Sensação
de quei-
mação

Dardo, em inglês
Caixa para
tesouros

(Lit.)

Serviço de inteligên-
cia brasileiro (sigla)
Culto africano pra-
ticado nas Antilhas

Espreita

(?) coletivo
de traba-

lho: é
assinado

entre
empresa e
sindicato

Parte
lateral de
um edifício 

(?) de rodapé, textos
de referên-
cia em do-
cumentos

Problemas
como o
joanete
Existir

Turismo
(abrev.)

Opção ao
depósito,
no paga-
mento de
aluguel
(Dir.)

Incerteza
Refrige-

rante
regional

Obediente

Caracteriza-se pela
manifestação da crise
de abstinência (Psiq.)

Opus (abrev.)
Garoupa-(?), peixe
estampado na nota 

de 100 reais
Cidade
onde se

situam as
ruínas de
Cartago

Chupar;
sorver

Garantia 
trabalhista 
do servidor

público 
concursado

Aldeias
indígenas
501, em
romanos

Leilane
Neubarth,
jornalista
carioca

Prefixo de
"isótopo" 
Ice Cube,

rapper

Itens oferecidos pelo
Pronatec, programa

educacional do
Governo Federal

Ampere
(símbolo)

Artimanha

"(?) sem 
Cachorro",
filme com

Danilo
Gentili

Germina;
procria

3/ati. 4/abin — dart — gral — vodu. 5/túnis.
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HORÓSCOPO

Há mais honestidade 
no homem que come 
ovo todos os dias por 

necessidade, do que aqueles 
que comem peixe na 

semana santa por vaidade

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

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.

Jim DavisGarfield
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