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Mãe de Jason Becker afirma que guitarrista 
apresenta pioras, o que é “assustador”

PÁGINA 05

PÁGINA 04

TOCANTINS
Governo conclui primeira fase 
de pagamento da linha Crédito 
Popular e beneficia cerca de mil 
autônomos formais e informais
Fomento/Governo do Tocantins

SECAD
Governo do Tocantins e 
Sindicato da Educação debatem 
proposta de alteração do PCCR
Secad/Governo do Tocantins

HDS é pioneiro em escleroterapia 
com espuma densa pelo SUS em Goiás
Unidade do Governo de Goiás é também a única a oferecer o método, que elimina necessidade de cirurgia no tratamento de feridas crônicas

TÉCNICA

Naiclea Silva

Parque Educador 
prepara trilhas 
ecológicas para 
aulas ao ar livre

MEIO AMBIENTE

A sinalização das trilhas será um misto de marcação 
rústica, que indica o sentido de direção da trilha de 
forma personalizada, e placa com conteúdo de educação 
ambiental que os professores estão produzindo com os 
alunos neste semestre virtual

Divulgação Ibram
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Medicina

Deputado federal Dr. 
Zacharias Calil (DEM/
GO) passar a ser o Coor-
denador da Frente Parla-
mentar da Medicina para 
a região Centro-Oeste. 
Aspas: “Uma missão que 
recebo com muito orgu-
lho e disposição!”

Botijão 

O preço do gás natural 
vai ter aumento de 39% a 
partir do dia primeiro de 
maio. O anúncio foi feito 
pela Petrobras que justi-
fica: “a variação acontece 
pela aplicação das fórmu-
las dos contratos de forne-
cimento, que vinculam o 
preço à cotação do petró-
leo e à taxa de câmbio”. 
Povo não entendeu nada. 
Só sabe que vai pagar 
mais caro.

Regularização 

Gestores Municipais 
têm até dia 16 de abril 
para regularização das de-
mandas fiscais, conhecido 
Balanço Geral de Contas. 
A falta de apresentação de 
quaisquer dos documen-
tos listados podem acarre-
tar na imputação de mul-
tas. O alerta é do Tribunal 
de Contas dos Municípios 
de Goiás (TCMGO).

Covid-19
O Governo de Goi-

ás oferece testes rápidos 
gratuitos a pessoas de 2 a 
18 anos a ser realizado no 
Campus da PUC-GO, no 
Jardim Goiás, em Goiânia. 
Os exames serão feitos em 
modelo drive-thru e segue 
até o dia 10 de abril.  

Raridade 
A Nova Zelândia, país 

no sudoeste do Oceano 
Pacífico com 5 milhões de 
habitantes, teve apenas 26 
mortes por covid-19, des-
de o início da pandemia.

Marca 
A marca neozelan-

desa é um caso raro no 
mundo. Já no Brasil, os 
casos são assustadores 
e chamam atenção do 
mundo todo. Não tem al-
ternativa: lockdown geral 
como na Nova Zelândia.

Divórcios extrajudiciais
Goiás teve 4.792 divórcios extrajudiciais re-

gistrados diretamente nos cartórios de notas em 
2020, segundo o Colégio Notarial do Brasil (CNB-
-GO). O número de divórcios desse tipo é o maior 
desde 2007, e representa aumento de 11,3%, 
quando entrou em vigor a Lei 11.441, que liberou 
a prática deste ato diretamente em tabelionatos.

Terminais de ônibus 
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás (CBMGO) iniciou Operação Eixo Anhan-
guera Seguro Covid-19, que consiste na desinfec-
ção de cinco grandes terminais de ônibus: Dergo, 
Praça A, Novo Mundo, Praça da Bíblia e Padre Pe-
lágio, além de 19 terminais menores, em Goiânia.

Muita gente acha que política é uma 
coisa e cidadania é outra, como 
garfo e faca, e não é. Política e 
cidadania significam a mesma coisa” 

Cortella

“YOU” na vida real 

Depois de muito debate na semana passada, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a lei 
que inclui no Código Penal a modalidade do crime de 
stalking, prática que equivale à perseguição de pessoas 
pela internet.  O termo vem da palavra inglesa stalk, 
que tem tradução aportuguesa para perseguir, atacar 
ou estar à espreita.

Um por exemplo está na série YOU, da Netflix, em 
que Joe Goldberg, um misterioso vendedor de livros de 
Nova York, se descobre apaixonado por uma de suas 
clientes, Beck, e passa a usar as mídias sociais para in-
vadir a vida da moça e criar situações para conquistá-la.

Agora, na vida real, a Lei prevê punição de até dois 
anos de prisão para quem ferir a integridade física, 
psicológica ou perturbar a liberdade e a privacidade 
de qualquer pessoa pela internet. As tentativas per-
sistentes de aproximações físicas, recolhimento de 
informações, envio repetido de mensagens, e-mails, 
perseguições ou aparições nos locais frequentados 
pela vítima são alguns dos exemplos que podem ser 
configurados como crime.

Esse avanço é exemplo de que a vida imita a arte na 
adaptação da Justiça à realidade social. Diante desse 
processo de redemocratização moderna, quem sabe se 
não já passou da hora de refazer a Constituição de 1988 
e parar com costuras de retalhos feitas por emendinhas. 
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Jogadas rápidas 

n O Ministério Público (MP) pediu que o Tribunal de 
Contas da União (TCU) abra investigação sobre os R$ 
2,4 milhões dos cofres públicos gastos pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro (Sem Partido), em suas férias. 
n A quantia foi gasta entre os dias 18 de dezembro e 5 de 
janeiro durante passeio pelos litorais de São Paulo e de 
Santa Catarina.
n Enel Goiás é a terceira pior distribuidora do país, apon-
ta Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

ItátIla Moura - No Jornal 
da Gazeta Edição do Almo-
ço, desta segunda-feira,05, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
a Pediatra Dra. Ana Már-
cia Guimarães. A médica 
falou sobre o autismo. 02  
de abril é o dia Mundial 
da Conscientização sobre 
o Autismo. Essa data foi 
estabelecida pela Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) em 2008 com o fim 
de estimular as sociedades 
a terem um maior conhe-
cimento sobre o assunto. 
Thiago Mendes conversou 
ainda com o advogado Dr. 
Agnaldo Bastos. Na oca-
sião, o advogado falou so-
bre a PEC emergencial e 
mudanças nos concursos 
públicos. Para assistir estas 
entrevistas e os destaques 
do Jornal, acesse o portal 
no youtube gazetaplay.  

No Jornal da Gazeta Edi-
ção do Almoço, desta ter-
ça-feira,06, o apresentador 
Thiago Mendes conversou 
com a Psicóloga  e Mentora 
de Carreira, Kellen Dionísio. 
Na ocasião, a Mentora  deu 

dicas de como se sair bem 
em uma entrevista de em-
prego virtual. Thiago Men-
des conversou também com 
o cientista político Josimar 
Gonçalves da Silva. O cientis-
ta político falou sobre  a saída 

de 14 auxiliares do MDB da 
gestão do prefeito Rogério 
Cruz (republicanos). Para 
assistir estas entrevistas e os 
destaques do Jornal, acesse o 
portal no youtube gazetaplay.  

ItátIla Moura



Quarta-feira, 7 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3Geral

SES/GO - Ao implantar a 
técnica de escleroterapia 
com espuma densa, o Hos-
pital Estadual de Derma-
tologia Sanitária e Reabili-
tação Santa Marta – HDS 
se torna a primeira e única 
instituição pública de Goiás 
a oferecer o serviço pelo SUS 
aos pacientes portadores de 
feridas crônicas. 

O procedimento, que 
começou a ser oferecido 
na unidade do Governo de 
Goiás em março, tem como 
objetivo oferecer maior reso-
lutividade no tratamento das 
feridas crônicas, em situa-
ções em que pode substituir 
a intervenção cirúrgica.

A diretora técnica do 
HDS, Lívia Evangelista 
da Rocha Aguilar, explica 
que a maioria dos pacien-
tes portadores de feridas 
crônicas de origem venosa 
tem risco para cirurgia, e 
que, além de ajudar na ci-
catrização, o novo método 
também pode substituir o 
procedimento cirúrgico.

A escleroterapia com es-
puma densa é um método 
caracterizado pela utilização 
de um esclerosante (medi-

camento polidocanol), 
introduzido na veia a ser 
tratada, com auxílio de um 
aparelho de ultrassom. A es-
puma é obtida ao misturar 
o esclerosante líquido com 
ar, oxigênio ou dióxido de 
carbono, que é injetado nas 
veias varicosas doentes. 

A técnica foi aprovada 
pelo Ministério da Saúde, 
para ser realizada por meio 
do SUS, para fins não esté-
ticos, em 2017. O procedi-
mento dura em média 45 
minutos e é realizado por 
um cirurgião vascular, com 
auxílio de um profissional 
de enfermagem. Antes, o 
tratamento disponível na 
rede pública era a cirurgia.

Brasiliano Rodrigues 
de Morais foi o primeiro 
paciente HDS a utilizar o 
serviço. Para ele, o procedi-
mento significa tranquili-
dade, pois tinha indicação 
de cirurgia. “Achei muito 
boa a iniciativa da unidade 
em implantar o serviço. Só 
em saber que não precisa-
rei passar por cirurgia, me 
alegra muito”, comemora.

Neste primeiro momen-
to, o serviço, oferecido 100% 
pelo SUS, é voltado apenas 
para os pacientes já em trata-
mento das lesões crônicas no 
Ambulatório de Feridas Crô-
nicas do HDS. Mas a institui-
ção pretende ampliar o aten-
dimento a outros pacientes. 

HDS é pioneiro em 
escleroterapia com espuma 
densa pelo SUS em Goiás

Governo de Goiás deve investir 
R$ 14 mi no Dimic

Empreendedores têm mais prazo 
para pagar dívidas

Sábado tem Live Cultural Solidária

Unidade do Governo 
de Goiás é também 
a única a oferecer o 
método, que elimina 
necessidade de 
cirurgia no tratamento 
de feridas crônicas

TÉCNICA ECONOMIA

PANDEMIA

INICIATIVA

Codego

O Governo de Goiás 
firmou, nesta segunda-
-feira (05/04), uma par-
ceria com o Banco do 
Brasil (BB), para que em-
presários possam solici-
tar a ampliação do prazo 
de pagamento de dívi-
das a partir de R$ 1 mil, 
desde que estejam com 
pagamento em dia ou em 
atraso de até 14 dias. O 
recurso já está disponível 
em todas as agências do 
banco em Goiás e tam-
bém pode ser acessado 
por micro e pequenos 
empresários que tenham 
conseguido crédito apro-
vado pelo banco.

O secretário da Reto-
mada, César Moura, par-
ticipou das negociações 
para a concretização do 
acordo e ressaltou a im-
portância de parcerias 
que visam o emprego. 
“Esta é mais uma ini-
ciativa de preocupação 

do governador Ronaldo 
Caiado na preservação 
dos empregos e dos ne-
gócios, principalmente, 
os de pequeno porte”, co-
mentou Moura.

O gerente de Negó-
cios de Pessoa Jurídi-
ca do Banco do Brasil, 
em Goiás, Tocantins e 
Distrito Federal, Ado-
nias Miranda, explica 
que não se trata de uma 
renegociação, mas um 
reperfilamento de dí-
vida, o que melhora 
de imediato o fluxo de 
caixa do cliente. “Para 
apoiar as empresas na 
manutenção da saúde 
financeira no atual ce-
nário, o Banco do Brasil 
será a ponte necessária 
para manter as finanças 
e negócios em norma-
lidade, garantindo ser-
viço seguro com quali-
dade e foco no cliente”, 
declarou Adonias.

COMO ACESSAR
O cliente do Banco 

do Brasil interessado em 
aumentar o prazo para 
pagamento das dívidas 
deve entrar em contato 
com a agência por telefo-
ne e, então, firmar o pe-
dido em qualquer unida-
de do banco, em Goiás.

O cliente poderá so-
licitar o reperfilamento, 
também, pelo aplicativo 
do Banco do Brasil, caso 
o crédito tenha sido ob-
tido por meio do Progra-
ma Nacional de Apoio às 
Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte 
(Pronampe), no app. Em 
Goiás, 4.439 empresários 
que solicitaram financia-
mento pelo programa do 
Governo Federal poderão 
reperfilar suas dívidas 
com o BB.

SEcrEtaria 
da rEtOmada – 

GOvErnO dE GOiáS

Naiclea Silva

O Governo de Goiás 
deve investir aproxima-
damente R$ 14 milhões 
em obras de infraestru-
tura no Distrito Mine-
roindustrial de Catalão 
(Dimic), na região Su-
deste do Estado, dentro 
de uma proposta estra-
tégica do governador Ro-
naldo Caiado para tornar 
o parque industrial ain-
da mais competitivo. A 
intenção é fornecer con-
dições que propiciem a 
atração de novos inves-
tidores, o crescimento 
das mais de 60 indústrias 
instaladas no polo e a 
criação de novos empre-
gos para o Estado.

É com esse obje-
tivo em comum que a 
Companhia de Desen-
volvimento Econômico 
de Goiás (Codego) e a 
Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) formatam 
um termo de coopera-

ção técnica para a exe-
cução de pavimentação 
asfáltica, recapeamen-
to e construção de ga-
lerias pluviais ao longo 
de aproximadamente 
12 quilômetros de vias 
do Dimic. Além disso, a 
iluminação pública será 
requalificada para trazer 
mais segurança aos que 
trafegam pelo distrito 
no período noturno. 

Em reunião nesta se-
gunda-feira (05/04), o 
presidente da Codego, 
Renato de Castro, e o 
presidente da Goinfra, 
Pedro Sales, alinharam 
os últimos detalhes para 
dar andamento ao pro-
jeto executivo.

DIMIC
Administrado pela 

Codego, o Dimic pos-
sui mais de 2,4 milhões 
de metros quadrados 
de área e é considerado 
um dos parques indus-

triais mais importantes 
do Estado. A localização 
privilegiada, às margens 
da BR-050, facilita o es-
coamento da produção.

Entre outros fatores 
importantes, o polo está 
instalado a cerca de 110 
quilômetros de Uber-
lândia (MG), nos en-
trepostos de São Paulo 
a Brasília, e conta com 
a presença da Ferrovia 
Centro Atlântica (FCA), 
que passa por 300 mu-
nicípios em sete Estados 
e alcança os portos de 
Santos (SP) e Vitória (ES).

O distrito é consti-
tuído por empreendi-
mentos dos mais diver-
sos segmentos, como 
o automobilístico, o de 
cerâmica, de derivados 
de cimentos, de máqui-
nas agrícolas, de fertili-
zantes e de metalúrgica, 
entre outros.

cOdEGO - 
GOvErnO dE GOiáS

Com 2,4 milhões de m² de área, o Dimic é considerado um dos principais parques 
industriais do Estado com mais de 60 indústrias instaladas

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Cultura (Secult 
Goiás), realiza, neste sába-
do (10/04), a Live Cultural 
Solidária. O evento reunirá 
clássicos da Orquestra Fi-
larmônica de Goiás e su-
cessos sertanejos da dupla 
João Neto e Frederico e 
outros convidados, em um 
show virtual gratuito.

O espetáculo terá início 
às 19h, direto do palco do 
Teatro Goiânia (unidade da 
Secult Goiás), com trans-
missão pela TV Brasil Cen-
tral, canal da Secult Goiás 
no YouTube e redes sociais 
da secretaria e da Ordem 
dos Músicos do Brasil Se-
ção Goiás (OMB de Goiás).

A live cultural tem como 
objetivo arrecadar alimen-
tos não perecíveis e produ-
tos de higiene pessoal para 
serem doados às famílias 
de músicos de Goiás que 
passam por dificuldades 
em meio à pandemia de 
Covid-19.

Para o secretário in-
terino de Cultura, César 
Moura, a realização da 
live é um gesto de apoio 

emergencial aos artistas 
e músicos. “Desde a ideia 
inicial deste projeto, nos-
sa preocupação foi a de 
atender as famílias, sem 
abrir mão do cuidado ex-
tremo no cumprimento 
dos protocolos de segu-
rança de prevenção da 
Covid-19. Contamos com 
o apoio dos goianos por-
que acreditamos na força 
das conexões entre quem 
pratica solidariedade”, co-
menta César.

A iniciativa é realizada 
em parceria com a Orga-
nização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), Secreta-
ria da Retomada, Gabi-
nete de Políticas Sociais 
(GPS), Orquestra Filar-
mônica de Goiás, TV Bra-
sil Central, OMB de Goiás, 
e outros artistas do seg-
mento sertanejo.

O show será apresen-
tado pela influenciadora 
digital Gislene Patrícia, 
com participação de con-
vidados, como o violeiro 
Almir Pessoa, a pianista 
Ericka Vilela, além dos 
cantores Rayan Barreto e 
Ademar Rocha.

INCENTIVO
O projeto Live Solidária 

tem como meta arrecadar 
cerca de mil cestas básicas 
e 500 kits de higiene pesso-
al para ajudar famílias de 
músicos e artistas neste mo-
mento crítico, bem como 
fomentar a cultura local.

O evento seguirá todas 
as normas de distanciamen-
to e segurança recomen-
dadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
e o público que for ao local 
fazer a doação dos manti-
mentos será recebido em 
esquema drive-in. Também 
será disponibilizado um QR 
code para quem preferir fa-
zer alguma doação de for-
ma on-line. Quem não con-
seguir doar no dia da live, 
poderá fazer a entrega no 
endereço da OMB de Goiás, 
entidade responsável por 
receber as doações e fazer a 
distribuição dos alimentos.

Os artistas a serem be-
neficiados poderão fazer 
um cadastro no site: https://
www.ombgo.com.br/, para 
entrar na fila e agendar o 
recebimento das doações.

SEcOm-GO
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Logo mais, em uma cerimônia no hotel Renais-

sance, em São Paulo, serão apresentadas as 100 pes-
soas mais influentes na Saúde da década, que foram 
escolhidos por meio de votação aberta, realizada pelo 
portal Healthcare Management e ratificada por meio 
de pesquisa de mercado pelo conselho editorial do 
Grupo Mídia, com o objetivo de homenagear as per-
sonalidades que mais se destacaram por suas ações e 
contribuições nos últimos dez anos na área da saúde.

2. O evento é organizado pelo Grupo Mídia e 
realizado pela Healthcare. Segundo a organização, 
esta será uma edição histórica da premiação, que é 
realizada uma vez a cada década. O evento será trans-
mitido online. O credenciamento para acompanhar a 
premiação virtualmente é gratuito e poderá ser feito 
pelo site eventosgm.grupomidia.com/cem-mais-in-
flluentes-saude/.

Exclusivo para jornalistas
Nesta manhã, entre 7h30 e 8h, acontece a live 

“Como cuidar das emoções durante a cobertura da 
Covid-19”, com a chancela da Fecomércio, Sesc e 
Senac, em homenagem ao Dia do Jornalista, cele-
brado hoje, 07 de abril. No bate-papo dinâmico e 
necessário, o professor especialista em inteligência 
emocional, Daniel Morais Vieira, nos trará a resposta 
dessa pergunta, trazendo um pouco de alívio a quem 
tem o indispensável ofício de informar a verdade. A 
transmissão será via Meet. 

Vitrine

ENTRE OS 100 MELHORES 
O médico Adelvânio Francisco Morato, presidente da 
Associação dos Hospitais do Estado de Goiás e da 
Federação Brasileira de Hospitais e membro do conselho 
administrativo da International Hospital Federation, figura 
entre os 100 profissionais da saúde, mais influentes na 
saúde, na década, que será homenageado hoje, em uma 
cerimônia no hotel Renaissance, em São Paulo

Elizeu Barros

n VOCÊ SABIA? O 
iogurte contém menos 
lactose do que o leite.
n TELE MODA - O 
Grupo Mega Moda, 
formado pelos 
shoppings atacadistas 
Mega Moda Shopping, 
Mega Moda Park e 
Mini Moda, lançou o 
Tele Moda (62) 98599-
0009, ferramenta que 
chegou para aproximar 
ainda mais os lojistas 
de clientes.
n CONSCIÊNCIA 
- Hoje, 07 de abril, 
Dia Mundial da 
Saúde, a psicóloga 
Letícia Guedes e 
o dentista Rogério 
Penna lembram o 
quão importante é 
aos profissionais de 
saúde ter foco nos 
protocolos exigidos 
pela pandemia do 
novo Coronavírus. 
Ela, atuando como 
pode online, na 
condição de terapeuta 
de casais que se 
estranharam durante 
o isolamento imposto 
pela pandemia; ele 
fazendo cumprir 
rigorosos protocolos 
de sanitização e outros 
cuidados no Instituto 
Rogério Penna, onde 
atende paciente 
em busca de um 
novo sorriso.   

Reprodução/arquivo

BATE-PAPO SOBRE IMPOSTO DE RENDA 
Logo mais, às 17h, Francisco de Assis Lima, diretor 
administrativo do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis de Goiás (Sescon – GO), recebe o supervisor 
do programa do IRPF em Goiânia, Jorge Martins (ao 
centro) e José Aureliano Ribeiro de Matos (a direita), 
auditor fiscal da Receita Federal e delegado titular da 
Receita Federal do Brasil em Goiânia, para uma live  com 
o tema “Imposto de Renda Pessoa Física- Tira dúvidas”, 
no canal do youtube do  Sescon – GO

Divulgação

n EM GOIÂNIA - O 
Centro Empresarial 
Nasa Business Style, 
abriga o escritório 
advocatício com 
atuação especializada 
em Direito Penal 
Econômico e Direito 
Administrativo, que 
aterrissou em Goiânia, 
através do advogado 
brasiliense Bernardo 
Fenelon, mestre em 
direito penal econômico 
e compliance  

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO
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Pontos de vacinação receberão 
alimentos e cestas básicas
Contribuições serão doadas para famílias do DF em situação 
de vulnerabilidade social

AgênciA BrAsíliA - Com 
a pandemia, cada vez 
mais famílias estão em 
situação de vulnerabi-
lidade e, infelizmente, 
mais pessoas estão pas-
sando fome. Pensando 
nisso, a Subchefia de Po-
líticas Sociais e Primeira 
Infância do gabinete do 
Governador em conjun-
to com a Secretaria de 
Saúde, a Secretaria de 
Governo e a Vice-Go-
vernadoria, implemen-
taram a arrecadação de 
cestas básicas em todos 
os pontos de vacinação 
do Distrito Federal.

Para a primeira-da-
ma do Distrito Federal, 
Mayara Noronha Rocha, 
que está apoiando o mo-
vimento Solidariedade 
Salva, esse é o momento 
em que devemos olhar 
para o próximo e levar-
mos esperança em forma 
de alimento para aque-
les que mais necessitam. 
“Precisamos deixar o 
pensamento individual 
de lado e pensarmos no 
coletivo. Assim, é possí-
vel atenuar o sofrimento 

de várias famílias do DF.”, 
completou Mayara.

Para Ana Paula Hoff, 
esposa do Vice-governa-
dor Paco Britto, “a pan-
demia tem nos mostrado, 
cada dia mais, o valor e 
a importância da solida-
riedade. Só conseguire-
mos sair vitoriosos des-
sa batalha se estivermos 
juntos, uns pelos outros. 
No Distrito Federal, es-
tamos conseguindo fazer 
com que ‘empatia’ não 
seja apenas uma palavra 
para ser usada, mas uma 
ação diária de entender e 

se solidarizar com o que 
o outro está passando. 
Ser solidário é o grande 
legado da passagem do 
coronavírus pela vida de 
todos nós”.

Com essa medida, 
os 50 pontos de vaci-
nação do DF, sendo 15 
no formato drive-thru, 
poderão receber cestas 
básicas. A Defesa Civil e 
o Corpo de Bombeiros 
Militar  estarão encar-
regados da logística de 
entrega dos donativos às 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

Parque Educador prepara trilhas 
ecológicas para aulas ao ar livre

MEIO AMBIENTE

O Instituto Brasília Am-
biental está visitando to-
dos os parques que fazem 
parte do Programa Parque 
Educador para verificar a 
existência e as condições 
de suas trilhas ecológi-
cas. O objetivo é torná-las 
aptas a receber visitas de 
estudantes e professores, 
para ser palco de aulas prá-
ticas. A equipe aproveita 
o momento atual em que 
a execução do programa 
está ocorrendo de forma 
virtual, devido à pandemia, 
e que, ao mesmo tempo, os 
parques estão abertos.

“Estamos mapeando 
as trilhas existentes, pre-
vendo placas educativas, 
informativas e direcio-
nais para sinalização de-
las, de forma a torná-las 
ferramentas de utilização 
pelos professores para o 
atendimento aos alunos. 
Essa é uma reivindicação 

dos próprios professores. 
Trabalhamos agora para 
quando as aulas voltarem 
a ser presenciais, já ter-
mos condições de atender 
a essa solicitação”, explica 
a analista ambiental, Ma-
riana Ferreira dos Anjos.

A sinalização das trilhas 
será um misto de marca-
ção rústica, que indica o 
sentido de direção da trilha 
de forma personalizada, 
e placa com conteúdo de 
educação ambiental que os 
professores estão produ-
zindo com os alunos neste 
semestre virtual. As placas 
envolvem a experiência da 
Unidade de Educação Am-
biental (Educ) na Área de 
Relevante Interesse Ecoló-
gico (Arie) Granja do Ipê, 
e no parque ecológico das 
Copaíbas (Lago Sul).

Além do mapeamento 
e do levantamento das ne-
cessidades de sinalização, 

a equipe está identificando 
os trechos das trilhas ecoló-
gicas, verificando se os per-
cursos cabem, em termos 
de tamanho e tempo para 
serem feitos, dentro dos 
momentos de visitas dos 
alunos das escolas públicas 
previstas pelo programa. 

Durante a visita ao Mo-
numento Natural Dom 
Bosco foi testada uma ca-
deira, chamada Julietti, que 
viabilizaria a visita de ca-
deirantes, como por exem-
plo, o professor Pablo Maya 
Pereira Ciari, que integra 
a equipe. Ele já faz uso da 
coopervia, mas gostaria de 
utilizar a trilha ecológica. 
A cadeira testada é da Flo-
resta Nacional de Brasília 
(Flona), que a recebeu, re-
centemente, do Ministé-
rio do Meio Ambiente, e 
emprestou para o Brasília 
Ambiental testar.

AgênciA BrAsíliA

Divulgação
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Lançada em outubro de 2020, a linha “Crédito Popular” tem como finalidade 
alavancar os pequenos empreendedores que foram afetados economicamente 
durante a pandemia da Covid-19

TOCANTINS

SECAD

Governo conclui primeira fase 
de pagamento da linha Crédito 
Popular e beneficia cerca de mil 
autônomos formais e informais

Governo do Tocantins e Sindicato da Educação 
debatem proposta de alteração do PCCR

Brener nunes e Melânia Kás-
sia/Governo do TocanTins -  O 
Governo do Tocantins, por 
meio da Agência de Fomen-
to, conclui nesta semana, a 
primeira fase da liberação 
dos pagamentos para os 
empreendedores cadastra-
dos, em 2020, no Programa 
Crédito Popular, que dispo-
nibiliza recursos com juros 
subsidiados para microem-
preendedores individuais 
e, para empreendedores de 
atividade informal como, 
garçons, pedreiros, costu-
reiras, artesãos, dentre ou-
tros. No ano passado, foram 
contemplados 770 empre-
endedores, outros 170 fi-
caram de receber o recurso 
neste ano.

Lançada em outubro de 
2020, a linha “Crédito Po-
pular” tem como finalida-
de alavancar os pequenos 
empreendedores que foram 
afetados economicamen-
te durante a pandemia da 
Covid-19. No total, foram 
aprovados 940 contratos, 
onde 170 ficaram penden-
tes para pagamento, devido 
ao encerramento do exercí-
cio financeiro do Estado.

O recurso do Crédito Po-
pular integra o projeto so-
cioeconômico do Fundo de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Sustentável do Estado do 
Tocantins (FDESTO), decre-
tado pelo governador Mau-
ro Carlesse, com orçamento 
inicial de R$ 5 milhões.

De acordo com a presi-
dente da Fomento, Denise 
Rocha, os 170 empreende-
dores aprovados fecham 
um ciclo de sucesso da pri-
meira fase do Crédito Po-
pular. “Conseguimos aten-
der um grande número de 
pequenos empreendedores 
que sofreram com a pan-
demia, e, estamos buscan-
do com nosso governador 
Mauro Carlesse, atender 
mais segmentos em 2021. 
O trabalho não para, pois 
muitos empreendedores 
ainda precisam de ajuda e 
estamos na luta para aten-
der o maior número possí-
vel”, assegurou.

Como gestora dos re-
cursos aportados no fun-
do, a Agência de Fomento 
formatou a linha de cré-
dito, aprovado pelo Con-
selho Diretor, no qual os 

beneficiários solicitaram 
de R$ 1 mil até R$ 6 mil, 
com prazos de até 36 me-
ses e carência de 6 meses, 
conforme análise a partir 
dos levantamentos socio-
econômicos. O programa 
teve grande destaque pelo 
crédito rápido, facilitado e 
taxas de juros subsidiadas, 
levando em consideração a 
adimplência e as restrições.

SOLICITAÇÕES 
APROVADAS

Devido a atual situação e 
as normativas de atendimen-
to remoto, os empreendedo-
res com contratos aprova-
dos e cientes do pagamento 
em 2021, serão contactados 
pela equipe da Agência de 
Fomento para um processo 
on-line de liberação.

Cada cliente receberá, 
por e-mail, o contrato da 
Agência de Fomento, ao qual 
deverá assinar e entregar na 
recepção da instituição.

Sem aglomeração e de 
forma totalmente segura, o 
profissional informal e o mi-
croempreendedor individual 
poderão dispor do recurso do 
Crédito Popular de 2020.

O Governo do Tocantins 
visando garantir os direitos 
dos servidores da Educação, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Administração (Se-
cad) se reuniu na tarde desta 
terça-feira, 6, por videoconfe-
rência com os representantes 
das Câmaras Técnicas de Re-
visão dos Planos de Carreiras 
dos Servidores Quadro da 
Educação Básica Pública. Na 
pauta foram apresentadas 
as principais demandas dos 
profissionais da Educação 
do Tocantins. O secretário da 
administração, Bruno Barre-
to, reforçou que a abertura 
dos diálogos com as diver-
sas categorias dos servidores 
busca resguardar os direitos 
já adquiridos e viabilizar a 
aplicabilidade dos Planos de 
Carreiras dos Servidores den-
tro das receitas do Estado. 
“Pretendemos deixar nossa 
legislação dentro de um pa-
tamar que o Estado possa 
cumprir não se tratar de um 
retrocesso em direitos, mas 
de conseguirmos convergir 
em pontos comuns em que 
esses direitos sejam resguar-

dados”, destacou.
Ainda de acordo com o 

secretário, a classe dos pro-
fessores foi obrigada a se 
reinventar em decorrência 
da pandemia, as maneiras 
de desenvolver o trabalho foi 
adaptada à nova realidade.  
“Acredito que essa pandemia 
vai ter como ponto forte to-
das essas vivências e experi-
ências que foram adquiridas 
nesse período, que todos 
possam alavancar essas ex-
periências e que seja usada 
da melhor maneira possível”, 
acrescentou. Para a Superin-
tendente de Gestão de Pesso-
as, Sandra Gondim, o debate 
oportuniza a construção de 
um Plano em consonância 
com a realidade econômica 
do Estado. “Que nós possa-
mos construir um instru-
mento legal que venham ao 
encontro dos anseios dos 
servidores, mas que seja pau-
tado também na capacidade 
financeira do Estado”, frisou.

O presidente da Câmara 
de Revisão do Plano de Car-
gos, Carreiras e Remunera-
ção dos Servidores Públicos 

(PCCRs), José Wellington 
Aguiar, explicou que esses 
momentos são justamente 
para pensar na valorização 
dos servidores. “Nosso obje-
tivo seria alinhar os PCCRs 
para que os próximos servi-
dores vislumbrem uma car-
reira, para que de fato os pla-
nos possam evoluir sem que 
ocasione prejuízos ao erá-
rio, outro ponto é para que 
evitemos a judicialização”, 
enfatizou. A reunião contou 
com a participação de en-
tidades representativas dos 
profissionais da educação no 
Estado. O vice-presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Tocantins, 
Iata Anderson Vilarinho, des-
tacou que a reformulação 
do PCCR da Educação deve 
acontecer, contudo “é preci-
so levar em consideração ou-
tros planos, a importância do 
debate e discutir bem com a 
categoria e oportunizar aos 
mais de seis mil profissionais 
[da Educação] participarem 
desse debate”, finalizou.

Wanderson Gonçalves/
Governo do TocanTins

Mãe de Jason Becker afirma que 
guitarrista apresenta pioras, o que é “assustador”

O lendário guitarrista Ja-
son Becker, que fez sucesso 
ao lado de Marty Friedman 
no CACOPHONY e há 30 
anos foi diagnosticado com 
ELA (esclerose lateral amio-
trófica), está passando por 
um momento complicado. 
De acordo com sua mãe, 
Jason está com falta de ar e 
taquicardia. Nesta segunda-
-feira (5 de abril), Pat Becker 
foi até sua conta do Twitter 
para dar um parecer sobre 
a situação de Jason. “Ja-
son pediu orações de todos 
vocês, pessoas maravilho-
sas. Ele pode sentir suas 
orações e está tendo falta 
de ar e batimento cardíaco 
acelerado, o que é muito as-
sustador. Ele não consegue 
comunicar sua gratidão e 
amor por todas as recentes 

doações e apoio, mas ele é 
muito grato a todos vocês e 
espera voltar a ter um nível 
de energia que possibilite 
que todos saibam, pesso-
almente, o quanto ele os 
aprecia. Estamos em con-
tato constante com seus 
médicos e vamos mantê-
-los informados. Obrigado 
a todos”. Mesmo sofrendo 
com a ELA por tanto tempo, 

Jason nunca desistiu da vida 
ou da música. Apesar das 
limitações impostas pela 
doença ele ainda consegue 
escrever músicas. Jason se 
comunica por uma série de 
movimentos oculares com 
um sistema desenvolvido 
por seu pai. Dessa forma, 
ele soletra palavras, notas 
musicais e acordes. Jason 
transmite sua visão musical 
para sua equipe, que pode 
inserir as notas em um com-
putador, editar as partes de 
acordo com seus padrões 
exigentes e, em seguida, 
gerar gráficos para músi-
cos de sessão. O álbum 
mais recente é “Triumphant 
Hearts” com a participação 
de Joe Satriani, Steve Mor-
se, Steve Vai, Paul Gilbert e 
Joe Bonamassa.

Mãe é condenada 
por ofender médica 
que sugeriu teste de 
covid-19

Uma médica que su-
geriu à mãe do paciente, 
que estaria sob suspeita 
de ter contraído o coro-
navírus, que ele realizas-
se exame para confirmar 
o diagnóstico, será inde-
nizada após ofensas. A 
mãe se recusou a aceitar 
o teste e publicou relato 
nas redes sociais com in-
verdades, nome e CRM 
da profissional. Decisão é 
da juíza de Direito Renata 
Manzini, da 5ª vara Cível 
de Campinas/SP.

Consta nos autos 
que a mulher levou 
seu filho, com suspeita 
de covid-19, ao centro 
médico na qual a mé-
dica trabalha. A profis-
sional teria solicitado 
o exame e explicado os 
motivos para a realiza-
ção. A mãe, porém, não 
o concedeu e se exal-
tou perante a médica.

Em um dos momen-
tos, a mãe teria fechado 
a porta do consultório na 
mão da médica, resultan-
do em danos leves.

Ao analisar o caso, 
a magistrada obser-
vou que a mãe deixou 
transcorrer o prazo para 
oferecer defesa, fazendo 
com que se presumis-
sem verdadeiros os fatos 
narrados na inicial.

MiGalhas

Mulher demitida após suspensão do 
contrato de trabalho será indenizada

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

A dispensa imotivada ocorreu quando ainda vigorava 
a garantia temporária de emprego, nos termos da lei 
14.020/20, que instituiu o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda

Uma loja de calçados 
de Montes Claros/MG 
foi condenada a indeni-
zar uma trabalhadora que 
estava com o contrato de 
trabalho suspenso e goza-
va de garantia temporária 
de emprego, mas foi dis-
pensada pela empresa, sob 
alegação de “força maior” 
em função da pandemia 
da covid-19. A decisão é do 
juiz do Trabalho Marcelo 
Palma de Brito, em atuação 
na 3ª vara do Trabalho de 
Montes Claros.

Ao analisar o caso, ele 
reconheceu que a dis-
pensa imotivada ocorreu 
quando ainda vigorava a 
garantia temporária de 
emprego, nos termos da lei 
14.020/20, que instituiu o 
Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego 
e da Renda. Dessa forma, 
a empresa foi condenada 
a pagar indenização do 
período de estabilidade 
provisória, equivalente a 
100% do salário a que a 
ex-empregada faria jus no 
período de 15 de maio a 7 
de agosto de 2020, além de 
verbas decorrentes.

A trabalhadora ale-
gou que teve o contrato 
de trabalho suspenso em 
10 de abril de 2020, por 
30 dias, prorrogáveis por 
mais 30, com base na lei 
14.020/20. Mas, a despeito 
da suspensão do contrato, 
foi dispensada sob a justi-
ficativa de “força maior”, 
em 14 de maio de 2020, 

em razão da pandemia 
causada pela covid-19.

Em defesa, a emprega-
dora afirmou que o con-
trato de trabalho da ex-
-empregada foi suspenso 
com base na MP 927/20 e 
na MP 936/20, e que, após 
o retorno ao trabalho, em 
razão de “força maior”, 
decorrente de calamidade 
pública, ela foi dispensada.

No entanto, ficou pro-
vado que o contrato de 
trabalho foi suspenso para 
além dos primeiros 30 dias 
(até 9 de maio de 2020). 
Pois, no entendimento do 
juiz, houve prorrogação tá-
cita do prazo para 60 dias, 
até 8 de junho de 2020, 
uma vez que a comunica-
ção por parte da empresa 
da intenção de restabele-
cer o contrato, antecipan-
do o fim da suspensão, foi 
feita somente em 12 de 
maio de 2020.

Nesse contexto, acor-
dada a suspensão do 
contrato por 60 dias (até 
8/6/2020), o período es-
tabilitário da autora es-
gotou-se apenas em 
7/8/2020, sendo-lhe devi-
da a indenização prevista 
no artigo 10, parágrafo 1º, 
III, da lei 14.020/20. Des-
sa forma, concluiu o juiz 
que a dispensa da ex-em-
pregada se deu em ple-
na vigência do acordo de 
suspensão, em 14 de maio 
de 2020, e de garantia pro-
visória do emprego.

MiGalhas

&&
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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.

Estado de Goiás - Prefeitura Municipal de Morrinhos
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021

ÂMBITO LOCAL
 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios.
DATA DE ABERTURA: 20/04/2021; HORÁRIO: 14:30h;
LOCAL: Rua Senador Hermenegildo, nº 160, Centro, Morrinhos
– Goiás.
RETIRADA  DO  EDITAL:  Na  sede  da  Prefeitura  ou  no  site:
www.morrinhos.go.gov.br.

 
Morrinhos, 06 de abril de 2021.

 FLAMILTON RODRIGUES DA SILVA
 =Pregoeiro=

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, por intermédio
da sua Pregoeira e sua equipe de apoio, e nos termos das Leis
Federais n.°s 10.520/02 e 8.666/93, bem como as alterações
posteriores, torna público para os interessados, o ADIAMENTO do
PREGÃO PRESENCIAL n.° 013/2021 SRP 005/2021, com abertura
prevista para o dia 15 de Abril de 2021 às 09h00min, FICA ADIADO
PARA O DIA 20 DE ABRIL DE 2021 ÀS 14h00min, para que seja
realizada alteração no Termo de Referência (anexo I) do Edital. Os
interessados poderão no horário das 07h30min às 11h30min e das
13h30min às 17h30min, nos dias normais de expediente, obter demais
informações, na sede do DEMAE no Departamento de Licitação,
situada na Av. Cel. Bento de Godoy Quadra 33 lote 13 – Centro –
Caldas Novas - Goiás, Fones: (64) 3454-7400 – (64) 3454-7433 e-mail:
cpl@demae.com.br. O novo edital estará disponível no site
https://www.demae.go.gov.br/

FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO
PREGOEIRA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de Goiás - Comarca de Alexânia

REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS,
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
Kênia Garcia Bento Torquato - Oficial Interina

Rua 17, Qd 48, Lt 13 Sl 01, Centro - Alexânia/GO - Fone: (62) 3336-3138 / 3336-5158
e-mail: registrodeimoveisalexania@gmail.com

Edital
Incorporação Imobiliária - Condomínio Paganinni

A Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Alexânia-GO, nos termos do Art. 19, da Lei
Federal 6.766/79, bem como Art. 32, §3°, da Lei Federal 4.591/64 e Lei Municipal 18.B/2016, da
Comarca de Alexânia-GO, publica: Edwaldo Paganini de Oliveira, brasileiro, empresário, casado,
CPF n° 269.476.840-72 e RG n° 101244/9109 SSP-RS, e Lindalva Rosa Pereira Paganini,
brasileira, empresária, casada, CPF n° 035.340.131-58 e RG n° 4.987.222 DGPC-GO, residentes e
domiciliados em Alexânia-GO, requereram ao Registro de Imóveis desta Circunscrição de
Alexânia-GO o registro da Incorporação Imobiliária visando o compromisso e a efetivação de
frações ideais do terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas em
edificações a serem construídas ou em construção sob o regime condominial, ou que meramente
aceite propostas para efetivação de tais transações (art.29 da Lei Federal 4.591/64), com a futura
Instituição do “CONDOMÍNIO PAGANINI”, composto de 31 (trinta e um) lotes, numerados em
subdivisões das quadras, a saber: Qd. 01, Lotes 01-A a 1-E (cinco lotes); Qd.02, Lotes 01-A a
07-D (vinte e dois lotes); e Qd. C, Lotes 07-A a 07-D (quatro lotes); perfazendo o total de área
privativa de 33.563,11m², Área de Uso Comum de 40,246,89m², e totalizando o empreendimento
em 73.810,00m²,no imóvel denominado “Fazenda Engenho Velho”, neste Município, matriculado
sob n° 7332, deste CRI, nos termos da Lei 4.591/64 c/c 6.766/79, Lei Municipal n° 18-B/2016 e
demais legislações atinentes à espécie, autorizado pelo DECRETO n° 210 de 14 de outubro de
2020, que dispõe acerca de Condomínio Urbanístico de Unidades com Gestão Autônomas. O
Empreendimento está localizado na Zona Especial de Interesses Turísticos e Ambientais (ZEITA)
do Município de Alexânia-GO. A documentação encontra-se à disposição e disponibilizada aos
interessados na sede do Registro de Imóveis desta Comarca de Alexânia-GO, na Rua 17, Qd.48,
Lote 13, Sala 07, Térreo, Centro. Alexânia - GO, 01/03/2021. Kênia Garcia Bento Torquato – Oficial
Interina.

ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO GOIAS

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº
001/2021

A Câmara Municipal de Barro Alto, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ
sob nº 00.419.810/0001-87, fone: (62) 3347-6364, torna público para
conhecimento dos interessados, que estará recebendo, a partir do dia
20/04/2021 até o dia 30/04/2021 no horário de 08h00min as 11h00min
e das 13h00min às 17h00min (horário de expediente), os pedidos para
CREDENCIAMENTO  DE  AGENCIA  PARA  AGENCIAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PLANOS DE
MIDIAS  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  DIVULGAÇÃO  DE
ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAS AO VIVO (LIVES) E JORNAL
IMPRESSO  SOBRE,  INFORMATIVOS,  SESSÕES,  REUNIÕES  DAS
COMISSÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BARRO ALTO/GO EXERCICIO 2021, tudo nos termos e
condições constantes no edital, que obedece a critérios estabelecidos
nos termos da Lei nº 8.666/93, e demais Leis pertinentes. 

Barro Alto/GO, 05 de abril de 2021
MARCELO NOGUEIRA LEÃO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
EUCLIDES COSTENARO sob o CPF: 895.195.238-04, torna público
que  REQUEREU junto  a  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente-
SEMMA de Rio  Verde -  GO,  a  Licença de  Instalação (LI)  para  a
barragem de acumulação de água com área inundada de 26.353 m²,
localizada na Rod BR 060, sentido Rio Verde/Jataí, km 417, à esquerda
por mais 10 km, Zona Rural, no município de Rio Verde/GO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2021

O Município  de  Uruaçu-GO torna público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  fará  licitação  no  dia  27/04/2021  as  08h  na
modalidade Pregão Presencial n° 041/2021, Processo Administrativo
nº 4210/2021, 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 Insumos Hospitalares e Matérias Odontológicos visando
atender ao Fundo Municipal de Saúde de Uruaçu-GO, destinados a
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com
o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, das
08 :00  às  12 :00  e  das  14 :00  às  18 :00  horas ,  no  s i t e :
www.uruacu.go.gov.br  ou  no  e-mail:  pregoes@uruacu.go.gov.br
Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066

Uruaçu-GO, 06 de abril de 2021.
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

Pregoeira
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Nat confirma seu apeli-
do, mas desliga antes que 
Duca termine de falar. Pe-
dro pensa em como fazer 
Bianca acreditar que Karina 
quer ficar com ele. Jade 
descobre que Bianca irá 
estrelar uma campanha e 
fica furiosa. Franz vê Jeff 
beijando Mari e termina o 
namoro com a menina. Nat 

ouve Heideguer e Lobão 
perguntarem a Cobra se ele 
viu alguém conversando 
com Dalva ou com Duca. 
Lobão vê Cobra provocan-
do Nat e tira satisfações 
com o rapaz. Mari volta 
para a Ribalta, e Jeff fica 
radiante. Bianca ironiza 
Jade e a agradece por ter 
divulgado seu videobook.

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Lourenço não conseg-
ue esconder a sensação 
de alívio com o resultado 
negativo do teste de gravi-
dez de Celina. Lúcio tenta 
convencer Eva a procurar 
um grupo de apoio. Mar-
cos se declara para Dora, 
e os dois se beijam. O livro 
de Lourenço é recusado 
mais uma vez pela edito-
ra. Manuela e Maria pro-

metem abrir um negócio 
juntas. Rodrigo vai para 
a festa com os amigos e 
deixa Júlia com Manuela. 
Jonas procura Lourenço. 
Rodrigo e Nina se encon-
tram na festa e trocam 
olhares. Lourenço se sur-
preende com o valor do 
cheque que Jonas lhe dá. 
Nina convida Rodrigo para 
dormir em sua casa. 

Hugo lembra a Helena 
que ninguém pode saber 
o que ela fez no México. 
Ermelinda incentiva Zez-
inho a se aproximar de 
Bel. Baggio contrata Luna/
Fiona como garçonete do 
Empório. Graziela acon-
selha Alan sobre a con-
tratação de Kyra/Cleyde. 
Rafael marca um encon-

tro com Renzo. Juan ten-
ta convencer Mário a não 
vender a casa, depois 
que ela for reconstruída. 
Luna mente para Zezin-
ho e Ermelinda sobre seu 
novo emprego. Rafael fica 
surpreso quando Alexia/
Josimara se apresenta na 
empresa, dizendo que veio 
por indicação de Kyra.

Gênesis
Abrão se despede de 

Terá e sua caravana deixa 
Harã. Agar é pressionada 
por Aat. A caravana de Terá 
se depara com um massa-
cre no caminho. Disfarça-
do, Lúcifer tenta se infiltrar 
na caravana de Abrão. Issa 
tenta alertar Agar. O faraó 
se irrita ao saber da ser-

va. Lúcifer se recorda de 
quando mudou a aparên-
cia. Enganado pelo vilão, 
Abrão o ampara. Michal se 
interessa por Heylel, novo 
disfarce de Lúcifer. Aat dá 
uma nova missão à Agar. 
Simei (Alexandre Slaviero) 
e Lotam negociam o casa-
mento dos filhos. 

Amor de Mãe
Resumos não divulgados 

pela emissora.

Um homem rindo muito conta 
para o amigo:

- Hoje às 03:30 da manhã entrou 
    um ladrão lá em casa...
O amigo diz:
- Caramba, cara!!!! Um ladrão entrou na sua 
casa e você está rindo??E o que ele levou?
E o homem responde:
- Levou uma surra ... minha mulher 
achou que era eu chegando bêbado

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

CEBOLAS RECHEADAS

A cebola é um dos 
alimentos mais utiliza-
dos na culinária para di-
versos tipos de pratos. 
Se por um lado tem, os 
que não abrem mão de 
colocar cebola em tudo, 
por outro tem aqueles 
que não suportam nem 
o cheiro. Mas a verdade 
é que essa hortaliça pos-
sui um sabor caracterís-
tico, o que a torna prati-
camente indispensável 
em diversas preparações 
do dia a dia.

Encontrada em vários 
formatos e cores, a ce-
bola tem uma série de 
benefícios para a saúde, 
entre seus nutrientes, 
destacam-se os antioxi-
dantes, como a querceti-
na, que combatem diver-
sas doenças. Além disso, 

as cebolas contêm vita-
minas, minerais como 
cálcio, ferro, magnésio, 
fósforo e carboidratos e 
proteínas importantes 
para o organismo.

Para não deixar de 
incluir a cebola no seu 
cardápio o Chefe Thia-
go Ribeiro, vai ensinar 
uma receita maravilhosa 
de cebola recheada que 
vai deixar até quem não 
gosta e cebola com água 
na boca. Confira o passo 
a passo abaixo e não dei-
xe de fazer essa receita.

 
INGREDIENTES
06 Cebolas Grandes
100 g de linguiça 
sem pele
100 g de carne de porco 
moída fina
3 cs de farinha de 

amêndoas
50 g de óleo de coco
1 garrafa de cerveja 
preta
1/2 repolho pequeno
8 fatias de bacon
Sal
Pimenta do Reino preta

MODO DE PREPARO
Corte o repolho em tiras 
finas, lave e reserve.
Descasque e corte as 
cebolas ao meio na 
transversal. Cozinhe-as 
em agua fervente com 
sal, por 3 minutos, retire 
e esfrie-as em agua 
corrente fria.
Retire os miolos e 
transforme-as em 12 
cumbucas de cebola.
Derreta a manteiga na 
frigideira, pique a polpa 
retirada das cebolas e 

refogue na manteiga, 
junte a carne de porco, 
a linguiça esmigalhada 
com as mãos, mexendo 
sempre para dourar 
todos os ingredientes, 
adicione o repolho e 
refogue, adicione a 
farinha de amêndoas, 
tempere com sal e 
pimenta, regue com 200 
ml de cerveja e deixe 
cozinhar por 5 minutos 
em fogo médio.
Recheie as cumbucas 
de cebola, disponha em 
uma travessa refratária 
e asse a 170 ºC 
por 35 minutos.
Pique finamente as 
fatias de bacon e frite 
até ficarem crocantes.
Coloque o bacon por 
cima das cebolas 
e sirva quente.
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Entretenimento

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Querido Deus, sei como 
deve ser muito difícil amar 

todas as pessoas. Aqui 
em casa tem só quatro 
e eu quase não consigo

Tenha atenção com 
as confusões emo-
cionais e com pos-
síveis expectativas. 

As experiências pelas quais 
você vem passando pedem de 
você novas reflexões filosófi-
cas e empenho para promover 
assuntos éticos e judiciais. O 
autoconhecimento é essencial.

A forma como 
você vem lidando 
com os investi-
mentos merece 

atenção, principalmente em se 
tratando do dinheiro de outras 
pessoas. Tenha atenção com 
as expectativas e com espe-
culações. Seja o mais correto 
possível e faça o seu melhor.

Busque se colo-
car no lugar do 
outro para enten-

der o que está acontecendo. 
Tem uma pessoa importante 
passando por um processo 
muito difícil. Os sentimentos 
levam tempo para ser cura-
dos, então colabore com 
posturas positivas.

É importante 
analisar as suas 
posturas no tra-

balho ou a forma como você 
vem sendo produtivo. É im-
prescindível avaliar as condu-
tas e levar em consideração 
possíveis mágoas ou distor-
ções com colaboradores. Dê 
um sentido à sua rotina.

A autoestima é 
fundamental nes-
te processo pelo 

qual você vem passando no 
campo afetivo. Busque de-
senvolver o essencial em sua 
jornada, levando em consi-
deração motivações a dois. 
É preciso soltar o passado 
para renovar a relação.

As memórias 
são elementos 
impor tantes 

para curar e ressignificar a 
sua história afetiva em fa-
mília e também no campo 
amoroso. Tais posturas não 
são fáceis, mas lhe propor-
cionarão uma trajetória de 
cura importante.

Não queira que 
as pessoas à sua 
volta entendam o 

momento pelo qual você está 
passando. É você quem preci-
sa mudar as posturas, porque 
são as suas experiências e as 
suas percepções. Todo esse 
processo exige muito de você, 
principalmente perdão.

Preste atenção em 
como você vem 
desenvolvendo o 

seu potencial e possíveis 
expectativas que precisem 
de reparos no setor finan-
ceiro. O foco é avaliar os 
investimentos destinados 
a dependentes financeiros, 
principalmente aos filhos.

Você vem passan-
do por mudanças 
em suas percep-

ções, então as memórias e 
os sentimentos ficam mais 
expostos. É um dia para 
permitir que tais sentimen-
tos lhe tragam entendimento 
e compreensão da necessi-
dade de ressignificar. 

Busque refletir 
sobre os senti-
mentos e as ex-

pectativas que vêm sendo 
armazenadas. Talvez o me-
lhor a ser feito é expressar 
os seus sentimentos para 
as pessoas certas. O medo 
pode gerar prisões e blo-
queios emocionais.

Pode ser que você 
se sinta confuso e 
indeciso a respei-
to de como deve 

atuar com projetos e ideias 
que devem ser tiradas da 
gaveta. É um dia para avaliar 
o quanto a vulnerabilidade e 
possíveis distorções prejudi-
cam o seu desenvolvimento.

Será necessário 
examinar as suas 
percepções e as 

suas atitudes diante de si-
tuações que precisam de 
verdade e discernimento. É 
um dia para cuidar mais dos 
sentimentos e de tudo aquilo 
que vem atrapalhando a sua 
visão profissional.

Peanuts
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