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Dona Procópia é uma kalunga goiana 
indicada ao Prêmio Nobel da Paz PÁGINA 05
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As tecnologias atendem as demandas de pesquisas em culturas de terras 
altas (Cerrado) e de várzea (região sudoeste do Estado), ou seja, são 
beneficiados produtores de todos os municípios tocantinenses

TOCANTINS

Ciência contribui com o 
avanço da produção de arroz

Katriel Bernardes/Governo do Tocantins

Adolescentes do socioeducativo fazem cursos 
extracurriculares e profissionalizantes

AÇÕES PEDAGÓGICAS

Fotos: Divulgação

Dois projetos para adolescentes 
saídos do socioeducativo

SEJUS

Com parcerias, o Governo de 
Goiás, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Seds), promove reestruturação 
pedagógica para qualificar 
socioeducandos e inseri-los no 
mercado de trabalho
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Empregos 
Wilder Morais, ex-sena-

dor goiano, demonstra ale-
gria ao publicar que Goiás 
está na 7ª colocação entre os 
estados brasileiros que mais 
geraram empregos. Ao todo, 
foram quase 35 mil contra-
tados com Carteira assinada 
nos meses fevereiro e março 
de 2021. 

Ranking
Mesmo diante da crise 

pandêmica da covid-19, o 
governo de Ronaldo Caia-
do  precisa, assim como o 
povo goiano, comemorar o 
primeiro lugar no ranking 
dos estados do Centro-Oeste 
com mais vagas de trabalho.

 
 Comando

Deputada Federal pelo 
Partido Liberal, Magda Mo-
fatto, destaca a criação do 
19º Comando Regional da 
Polícia Militar, em Caldas 
Novas. O agradecimento es-
pecial da deputada vai para 
o policial militar, coronel 
Ricardo Mendes. 

Prorrogação
Além prorrogar o prazo 

para dia 20 do pagamento do 
IPTU deste ano, a Prefeitura 
de Caldas Novas ainda man-
tém o desconto de 20% para 
quitação à vista. 

Investigação

Prefeito de Senador Ca-
nedo, Fernando Pellozo 
(PSD), será investigado por 
ato de improbidade adminis-
trativa. Imagine só o motivo: 
irregularidades na contrata-
ção de hospital utilizado na 
campanha contra covid-19. 

Denúncia
Ainda no Canedão, o 

vereador Reinaldo Alves 
(DEM) declarou que está 
sofrendo ataques e tentati-
vas de coação de funcioná-
rios, que segundo Alves, são 
ligados ao prefeito Fernan-
do Pellozo (PSD).

Diárias de hotel aos vulneráveis
A Prefeitura de Goiânia divulgou que vai disponibi-

lizar diárias de hotel para pessoas em condição de vul-
nerabilidade social. Serão 3.360 diárias para isolamento 
de pessoas com teste positivo e também àquelas com 
sintomas da covid-19. A hospedagem conta com o forne-
cimento de três refeições diárias: café da manhã, almoço 
e jantar. O mais importante também é que, enquanto 
estiverem hospedados, os usuários serão acompanhados 
por equipes de saúde e de assistência social do município.

Conscientização sobre autismo
Vereador Willian Veloso (PL) apresentou Projeto de 

Lei 83/21 que institui a Semana Municipal de Cons-
cientização sobre o Autismo. A Semana consiste em um 
conjunto de ações do Poder Público Municipal voltada 
ao apoio, educação, saúde, qualidade de vida, trabalho e 
combate ao preconceito com relação às pessoas com au-
tismo e seus familiares. O movimento deverá ser realizado 
anualmente na semana do dia 02 e 08 de abril. 

Convenhamos, uma boa causa 
jamais salvou um mau poeta. O 
‘mau poeta’ poderá fazer mais pelo 
povo candidatando-se a ‘cargos 
políticos’” Mário Quintana

Pandemia do abandono de animais 

Desde que começou a pandemia do coronavírus, 
tem-se noticiado que ocorreu aumento de adoção de 
animais. Dizem que o motivo é que enxergaram na 
convivência com animal de estimação a existência de 
diversos benefícios à saúde, principalmente, por conta 
do isolamento social.

No entanto, Organizações Não Governamentais 
declaram que o abandono de animais domésticos em 
Goiânia aumentou 60% por conta da pandemia do 
coronavírus. De fato, o que se vê é um bando de gatos e 
cachorros abandonados por inúmeras ruas da cidade. 
Pior de tudo é que pessoas, sobretudo as mais pobres, 
ainda acreditam que abrigos são lugares de desova, em 
que podem deixar animais na porta. 

Vale lembrar dos principais pontos da educação po-
lítica e ambiental dos quais ressaltam sobre a guarda ou 
posse responsável àqueles que optaram por ter algum 
animal. Este é um princípio de bem-estar que inclui 
cuidados básicos de saúde e de higiene; vacinação e 
vermifugação contra doenças; esterilização; nutrição 
balanceada; identificação com o uso de coleira; lazer; 
exercício físico regular e socialização. 

Por fim, o cenário é este nas cidades: a pandemia da 
covid-19 esvaziou as ruas de seres humanos; mas, infe-
lizmente, aumentou o número de animais domésticos 
abandonados por cidadãos animalizados.
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Jogadas rápidas 

n Renda Família, da prefeitura de Goiânia, já tem mais de 
9 mil cadastrados. As inscrições foram prorrogadas até o 
dia 30 de abril.
n Goiás deve receber R$ 5 milhões para investimento na 
retomada do turismo no estado. 
n Segundo o governo, a verba será aplicada nos pontos 
turísticos Caminho de Cora, Terra Ronca, Trindade, Rio 
Quente, Alto Paraíso e Caiapônia. 

ItátIla Moura - No Jornal Ga-
zeta Edição do Almoço desta 
quarta-feira, 07, o apresen-
tador Thiago Mendes con-
versou com o Presidente da 

Associação Paralímpicos do 
Futuro ( APAF), Tiago Ma-
chado Melo. A  Apaf é uma 
associação que oferece ini-
ciação esportiva para pesso-

as com deficiência de forma 
gratuita. Para assistir esta 
entrevista e os destaques 
do jornal, acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.

REALIZADO EM 2016

TJGO julgará ação para que 
os candidatos do concurso 
da PM sejam convocados
Advogado de defesa dos candidatos, responsável por ação popular, 
comenta que falta de efetivo no Estado pode prejudicar Segurança Pública 
nos próximos anos

Johny CândIdo - Realizado 
em 2016, o Concurso Públi-
co para ingresso na Polícia 
Militar do Estado de Goiás 
(PMGO), que disponibilizou 
2.420 vagas destinadas ao car-
go de Soldado de 3ª Classe e 
80 vagas destinadas ao cargo 
de Cadete, voltará a ser jul-
gado pela 4ª câmara cível do 
Tribunal de Justiça de Goiás 
(TJGO) no próximo dia 8 de 
abril. Isso por que, uma ação 
popular, pede que as vagas 
ociosas na corporação sejam 
ocupadas pelos não convo-
cados para a etapa seguinte 
do certame. Na época, no 
decorrer das etapas, a admi-
nistração pública limitou so-
bremaneira a participação de 
centenas de candidatos, o que 
fez com que muitas das vagas 
não fossem preenchidas.

Apesar disso, o advoga-
do da ação, Agnaldo Bastos, 
explicou que os candidatos 
considerados “excedentes” 
podem pleitear o direito à 
convocação. “Os requerentes 
eliminados durante as etapas 
do concurso à época, não fo-
ram eliminados por causa 
das notas, mas por conta de 
algo chamado cláusula de 
barreira. Essa cláusula apli-
cada foi muito abusiva e pre-
judicou o próprio concurso, 
porque chegou no final e não 

conseguiram a quantidade 
total de candidatos neces-
sária para preencher o que a 
administração pública preci-
sava”, justificou.

Para o advogado, o que 
aconteceu resulta em uma 
carência muito grande de 
servidores públicos da PM. 
“São quase cinco anos sem 
concurso e esses processos 
demoram muito tempo para 
serem concluídos, já que en-
volvem várias etapas. Então, 
se houver outro concurso, o 
que é improvável, por conta 
da pandemia, ele acontece-
ria, no mínimo, em 2022 e 
seria concluído entre 2023 e 
2024. Ou seja, praticamente 
7 ou 8 anos sem convocação 
de novos policiais”, reforçou 
Agnaldo, garantindo que isso 
poderia acabar afetando a 
Segurança Pública de Goiás, 
ou mesmo sobrecarregando 
os profissionais já atuantes.

Vale lembrar que o Mi-
nistério Público de Goiás 
(MPGO) também entrou com 
uma ação civil pública para 
tentar que cerca de 320 vagas 
do concurso, ociosas por con-
ta de desistências e reprova-
ções no Teste de Aptidão Física 
(TAF), fossem preenchidas.

Em 2018, porém, a Justiça 
chegou a negar o pedido do 
MP para que os candidatos 

aprovados e não convocados 
para a etapa seguinte do cer-
tame preenchessem as vagas 
ociosas existentes no Estado. 
Para Justiça, a justificativa para 
a restrição ao prosseguimento 
de candidatos não chamados 
dentro do número de vagas 
previsto pelo edital às fases 
seguintes está previsto justa-
mente por uma cláusula de 
barreira presente no próprio 
regulamento, como informa-
do pelo advogado Agnaldo 
Bastos. Desta forma, segundo 
o que foi decidido, o pedido de 
convocação não se justificaria.

O governador de Goiás 
na época, José Eliton (PSDB), 
chegou a dizer que buscaria 
analisar junto à Procurado-
ria Geral do Estado (PGE) a 
possibilidade de realizar a 
convocação para o preen-
chimento das vagas ociosas, 
mas o assunto foi postergado 
e esquecido pelo governo.

Além das vagas ociosas, 
há também o aumento na 
quantidade de inativos da 
PM, que passou de 4.284 
para 6.593 de 2012 para 2019, 
um aumento de 53,9%. No 
mesmo período, o efetivo 
de militares na ativa cresceu 
apenas 7,8%. Inativos são os 
“aposentados”, policiais que 
estão na reserva, ou seja, que 
não trabalham mais.
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SedS/GO - O Governo de 
Goiás, por meio da  Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social (Seds), promove 
uma reestruturação nas 
estruturas pedagógicas do 
Sistema Socioeducativo, 
visando consolidar a ofer-
ta de cursos extracurricu-
lares e profissionalizantes 
aos socioeducandos. Isso 
está sendo possível graças 
a parcerias firmadas com 
diversas instituições e 
que permitem diferentes 
ações pedagógicas dentro 
do sistema.

O esforço do Governo 
do Estado com os parcei-
ros é no sentido de ade-
quar o sistema goiano às 
normas do Sistema Nacio-
nal de Atendimento Socio-
educativo (Sinase). Algu-
mas oficinas de diversos 
temas, entre as atividades 
de ressocialização, passa-
ram a ser permanentes.  

No Centro de Aten-
dimento Socioeducativo 
(Case) de Goiânia, tiveram 
início as aulas de música 
e musicoterapia. Foram 
30 adolescentes partici-
pantes na primeira etapa, 
dos 50 que atualmente 
cumprem medidas socio-
educativas na unidade. O 
trabalho oferece aulas de 
música com teoria básica 
para acompanhamento 
em violão, cifras, ritmo e 
execução, e a prática, no 
próprio instrumento. A 
segunda parte, chamada 
de produção de oficina 
musical, trabalha a ca-
pacidade do adolescen-
te de desenvolver com-
posição e interpretação 
musical e abrange, tam-
bém, a musicoterapia.

Por meio da Agência 
Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), foi oferecido um 
curso de olericultura para 
os 49 adolescentes do Case 
de Goiânia. O curso foi di-
vidido em três módulos e 
capacitou os internos da 
unidade tanto para tra-
balhar na área como para 
dar início ao seu próprio 
negócio de produção de 
hortaliças com baixo in-
vestimento inicial. 

Em parceria da Seds 
com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem da In-
dústria (Senai), 12 adoles-
centes que cumprem me-
didas socioeducativas no 
Case de Luziânia tiveram 
aulas e se formaram no 
curso profissionalizante 
de operador de computa-
dor. O curso foi ministra-
do por equipes de técni-
cos do Senai durante dois 
meses, com duração de 
160 horas de aula.

Eles tiveram certifi-
cadas as seguintes com-
petências: Instalar, con-
figurar e operar sistemas 
operacionais, aplicativos 
de escritórios e perifé-
ricos, organizar a entra-
da e saída de dados em 
sistemas de informação, 
conforme procedimentos 
técnicos de qualidade, 
atendendo às normas e 
políticas de segurança da 
informação e de respeito 
à propriedade intelectual.

Os socioeducandos do 
Case de Formosa partici-
pam, junto aos servidores 
da unidade, de uma ativi-
dade de produção de ali-
mentos, por meio do cul-
tivo de uma horta no pátio 
do local. Foram realizadas 
com os adolescentes ati-
vidades na composição de 
canteiros, adubação com 
esterco orgânico e limpeza 
por meio de capina entre 
os canteiros. 

Além do cultivo de fo-

lhagens e legumes, eles 
iniciaram a etapa de am-
pliar o cultivo de salsa, ce-
bolinha e outros temperos. 
Os alimentos servem para 
complementar a alimen-
tação dos socioeducandos 
e dos servidores que de-
sempenham atividades de 
suporte na unidade.

No Centro de Interna-
ção Provisória de Goiânia 
(CIP), 20 adolescentes pu-
deram, no início da pande-
mia de Covid-19, ajudar na 
produção de mais de três 
mil máscaras que foram 
distribuídas a profissionais 
de saúde e servidores da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Seds) e Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) que atu-
am em missões externas 
de entrega de benefícios à 
comunidade goiana.

O projeto de confec-
ção de Esquipamento de 
Proteção Individual (EPI) é 
uma parceria da Seds com 
a Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e OVG.

Onze socioeducandos 
do Case de Anápolis con-
cluíram o 1º Curso de No-
ções de Cidadania e Ética 
oferecido pela unidade. As 
aulas foram ministradas 
aos jovens por dois servi-
dores de colégios militares, 
sargento Miranda e sar-
gento Pimenta. Também 
em Anápolis, a empresa 
Sallo Confecção e Comér-
cio de Roupas, de Apare-
cida de Goiânia, instalou 
maquinário e vai contratar 
e capacitar 20 adolescen-
tes, dentro de um projeto-
-piloto proposto pela Seds. 
O objetivo é levar unidades 
da empresa para todas os 
centros de socioeducação 
do Estado. 

O projeto foi subme-
tido à análise da Justiça 
do Trabalho e, aprovado. 
Atualmente, a empresa 
Sallos já realiza trabalhos 
no sistema penitenciário 
de Aparecida de Goiânia.

Adolescentes do 
socioeducativo fazem 
cursos extracurriculares 
e profissionalizantes

Caiado: cidadão que pratica violência 
não pode ser servidor público

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social (Seds), promove 
reestruturação 
pedagógica para 
qualificar socioeducandos

AÇÕES PEDAGÓGICAS TODOS POR ELAS

Fotos: Divulgação

Além das consequ-
ências criminais, os 
agressores de mulheres 
devem ser impedidos de 
manter ou tomar pos-
se de cargos no serviço 
público. A afirmação foi 
feita pelo governador 
Ronaldo Caiado durante 
lançamento do progra-
ma Todos por Elas, nes-
ta quarta-feira (07/04), 
na sede da Associação 
Comercial, Industrial e 
de Serviços do Estado 
de Goiás (Acieg). “O ci-
dadão que pratica qual-
quer grau de violência 
não pode ser servidor 
público. A exclusão des-
se cidadão da função 
supera qualquer norma 
constitucional de esta-
bilidade”, assegurou.

A iniciativa da Acieg 
visa levar conteúdos 
informativos, em ví-
deos e interativos, em 
uma plataforma on-
-line, para capacitar e 
fomentar o debate so-
bre a violência contra a 
mulher. Acompanhado 
da presidente de hon-
ra da Organização das 
Voluntárias de Goiás 
(OVG) e coordenadora 
do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), pri-
meira-dama Gracinha 
Caiado, o governador 
disse, ainda, que “até 
pouco tempo existia 
um silêncio coniven-
te, em que as leis eram 
aplicadas dependendo 
da condição de quem 
praticava a violência”. 
Segundo ele, “esse tu-
mor foi lancetado e, 
hoje, independente de 
condição social, econô-
mica e financeira, essas 
pessoas não têm guarida”.

O projeto, que conta 
com apoio da Univer-
sidade Alves de Faria 
(Unialfa) e da agência 
de publicidade Quân-
tico, propõe que as 
empresas aliadas e as-
sociadas promovam o 
combate à violência de 
gênero e incentivem a 
quebra de comporta-
mentos discriminató-
rios e excludentes do 
corpo feminino no am-
biente de trabalho.

A primeira-dama 
Gracinha Caiado elo-
giou a proposta e ga-
rantiu a colaboração do 
Governo de Goiás. “Es-
tamos unidos para dar 
basta aos crimes de gê-
nero. Estado e setor pri-
vado devem trabalhar 
juntos na proteção das 
vítimas e prevenção aos 
crimes”, ressaltou.

A coordenadora do 
GPS fez um balanço so-
bre as ações realizadas 
na gestão de Ronaldo 
Caiado, como a implan-
tação do Pacto Goiano 
pelo Fim da Violência 
Contra a Mulher. Entre 
agosto de 2019 e janeiro 
de 2021, as forças de se-
gurança de Goiás reali-
zaram cinco operações 
policiais que tiveram 
como alvo acusados de 
violência sexual e cri-
mes relacionados à Lei 
Maria da Penha. “Fo-
ram 459 violentadores 
tirados das ruas. Em 
2020, foi criado o Ba-
talhão Maria da Penha, 
que já realizou mais de 
2 mil acompanhamen-
tos de medidas prote-
tivas, averiguações de 
denúncias e apoio poli-
cial”, relatou.

Também presente, 
mas de maneira remota, 
a ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Al-
ves, reconheceu os es-
forços de Caiado em prol 
da proteção das mulhe-
res. “Este governador 
é tão envolvido com o 
tema que quando ele 
não vem pessoalmen-
te aqui, no Ministério 
da Mulher, buscar pro-
gramas e recursos, ele 
manda a primeira-dama 
e, na sequência, todos 
os secretários”. Para a 
ministra, a educação é 
uma das formas mais 
eficazes para combater 
a violência. “A gente co-
meça a conversar com 
os homens e começa a 
perceber que eles têm 
capacidade de mudar 
esse comportamento”, 
declarou Damares.

Presidente da Acieg, 
Rubens Fileti contou so-

bre como surgiu a ideia 
de lançar o projeto, logo 
após receber diversas 
reclamações de empre-
sários sobre os proble-
mas que têm com os co-
laboradores. “Os relatos 
de inúmeras agressões 
chegaram à entidade. 
Com isso, o Todos por 
Elas nasceu, efetiva-
mente, das reclamações 
e do nosso sentimento 
de inconformismo, de 
sentir que precisávamos 
fazer algo”, pontuou.

SELO
As empresas que fi-

zerem parte do Todos 
por Elas vão ganhar 
certificados com selo 
de aliada no combate 
ao feminicídio, emitido 
pela Acieg. O selo será 
concedido após todos 
os funcionários da em-
presa terem concluído 
o curso disponibilizado 
na plataforma. Confor-
me a vice-presidente da 
Acieg, Marisa Carneiro, 
as palestras serão divi-
didas em seis módulos, 
entre 10 e 15 minutos, 
com perguntas ao final. 
“Precisamos conscien-
tizar as pessoas sobre 
os efeitos devastadores 
na vida das mulheres e 
também dentro do nú-
cleo familiar”, e acres-
centa: “Acreditamos 
que trazer essas infor-
mações para dentro das 
empresas pode impac-
tar um número conside-
rável de pessoas”.

Ao representar o 
presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ-GO), desem-
bargador Carlos Alberto 
França, a desembarga-
dora Sandra Regina co-
mentou sobre a luta das 
mulheres que há déca-
das necessitam de me-
didas que “transformem 
suas vidas”. “Por isso, as-
sumimos o compromis-
so institucional de apoi-
á-las por meio de ações, 
campanhas e projetos 
que objetivam mudar a 
cultura discriminatória 
e violadora dos seus di-
reitos”, concluiu.

SecOm/GO

“Até pouco tempo existia um silêncio conivente, em que as leis eram aplicadas 
dependendo da condição de quem praticava a violência”, destaca governador



Classificados

Quinta-feira, 8 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal4

n Maria Reis
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Dois tempos
1. A Enel lança a segunda edição digital do PlayEnergy 

2021, e convida estudantes entre 14 e 20 anos, a criar a ci-
dade do futuro e a experimentar através de jogos, pesquisa 
e aprendizado colaborativo os benefícios da Economia 
Circular para criar novas ideias e de como utilizar materiais 
através de valores como sustentabilidade, inovação e uso 
consciente da energia. A edição de 2021 vai de abril até o 
final de outubro de 2021, aberta para estudantes de sete pa-
íses: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Grécia, Itália e Peru;

2. Os estudantes participantes vão embarcar em uma 
série de atividades digitais para descobrir os benefícios 
da Economia Circular e gerar um futuro sustentável, ino-
vador e acessível. Podem participar estudantes de forma 
independente ou em grupos de amigos, trilhando um 
itinerário online, em sete atividades, uma por mês, sendo 
elas: 1. Pense renovável; 2. Design para o futuro; 3. Resídu-
os inteligentes; 4.Preservar & Aprimorar;5. Torne a escola 
digital; 6. Uso x Compra; 7.Compartilhar para cuidar.

PlayEnergy 2021
O processo criativo do PlayEnergy é totalmente 

projetado para permitir que os participantes tenham 
a curiosidade de descobrir a importância da energia e 
novas formas de usá-la, em casa, na rua, na cidade, nas 
usinas e no mundo inteiro. Os finalistas terão acesso 
a um hackathon online durante a Campus Party, que 
será digital, em janeiro de 2022. A PlayEnergy é apoiada 
pela parceria com a MacArthur Foundation, que tem o 
objetivo de aumentar a sinergia de conteúdo que seja 
engajador para as gerações mais jovens

Vitrine

NOVO MOMENTO 
A dermaticista e empresária Karine Gouveia deu um tempo 
na concorrida agenda para  celebrar a chegada da nova 
idade. Aniversariante do mês de março, ela completou 
31 anos paparicada pelo marido, empresário Paulo César 
Dias Gonçalves e pelo filho, Miguel. Proprietária da Clínica 
Karine Gouveia, em Goiânia, sua trajetória profissional tem 
trilhado pelos caminhos do sucesso

Arquivo

n VOCÊ SABIA? O 
iogurte dá a sensação 
de saciedade, se 
acompanhado de 
cereais integrais.
n ALEGRIA NA 
PÁSCOA - O Passeio 
das Águas Shopping 
em conjunto com a 
Central Única das 
Favelas (CUFA) Goiás, 
doou mais de mil 
ovos de chocolates às 
crianças carentes da 
região norte de Goiânia, 
proporcionando 
a garotada o 
encantamento lúdico 
que a data traz.
n RINOMODELAÇÃO 
DEFINITIVA - Nos 
dias 08 e 09 de abril, 
acontece um curso de 
rinomodelação definitiva 
em São Paulo. Com 
técnicas de cicatrização 
guiadas por suturas, 
o procedimento é 
uma alternativa para 
quem quer um nariz 
mais harmônico 
sem uso de material 
preenchedor. As vagas, 
tanto para modelos 
interessadas em realizar 
o procedimento quanto 
para profissionais da 
área, são limitadas.

Divulgação

RINOMODELAÇÃO DEFINITIVA 
Especialista em harmonização facial, a cirurgiã dentista 
Sarah Maricato, com a participação especial da Dra. 
Tainá Fritzen pilota um curso de rinomodelação definitiva 
em São Paulo, dias 08 e 09 de abril

Arquivo

n ALERTA - Hoje, 08 
de abril, comemora-
se o Dia Mundial do 
Combate ao Câncer e 
a médica oncologista, 
Danielle Laperche 
chama a atenção 
para a importância da 
prevenção e diagnóstico 
precoce. A doença 
é a segunda que 
mais mata em todo 
o mundo. Dados do 
GLOBOCAN 2020, 
pesquisa publicada pela 
Agência Internacional 
para Pesquisa em 
Câncer (IARC), estima 
que os novos casos de 
câncer no globo tenham 
aumentado para 19,3 
milhões, sendo 
10 milhões de mortes 
em 2020
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EMPREGO

Mercado de trabalho está 
em busca de professores
Três vagas são para esse profissional nas áreas de administração, 
enfermagem e informática

AgênciA BrAsíliA - Dois 
professores e um instru-
tor estão sendo procu-
rados pelo mercado de 
trabalho, por meio das 
agências do trabalhador.
Uma para administração, 
outra para técnicas de 
enfermagem e a terceira, 
na área de informática. 
O salário oferecido é o 
mesmo para os três: R$ 
1,5 mil mensais, mais be-
nefícios. Os contratantes 
exigem nível superior e 
experiência na área.

Elas fazem parte de um 
rol com 141 vagas abertas 
para esta quarta-feira. Três 
oportunidades são exclu-
sivas para pessoas com 
deficiência, que poderão 
trabalhar como operadores 
de vendas em lojas e como 
técnico de suporte de TI. 
Para esse último citado, é 
preciso ter nível superior em 
sistemas de Tecnologia da 
Informação. Os salários ofe-
recidos são, respectivamen-
te, R$ 1.280 e R$ 1.270,07, 
mais benefícios.

A área de vendas voltou 
a oferecer o maior número 
de vagas, a exemplo do que 

aconteceu no final do ano 
passado. São 64 oportunida-
des para vendedores inter-
nos (9), pracistas (20) e para 
consultores de vendas (35). 
Para consultor, basta ensino 
fundamental. Os outros exi-
gem nível médio e experiên-
cia profissional. Os salários 
ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 
1.280, mais benefícios.

Duas áreas de nível bási-
co também oferecem mais 
vagas: açougueiro (11) e pa-
deiro (10). A remuneração 
é a mesma, no valor de R$ 
1.375,92, mais benefícios.

São oferecidas ainda 

duas oportunidades para 
microempreendedor in-
dividual (MEI) registrados 
como cabeleireiros. São 
contratos de prestação 
de serviço e não envolve 
contratação com cartei-
ra assinada. É para quem 
deseja prestar serviços a 
empresas como MEI.

Há no DF o total de 
17.403 cabeleireiros optan-
tes desse regime tributário 
previsto na legislação do 
Simples Nacional. O Distrito 
Federal conta 203.041 MEIs, 
ou seja, cerca de 8% do total 
são cabeleireiros .

Dois projetos para adolescentes 
saídos do socioeducativo

SEJUS

Foi divulgado, na terça-
-feira (6), o resultado final 
dos projetos voltados ao 
atendimento dos adoles-
centes e jovens egressos do 
Sistema Socioeducativo, 
selecionados para receber 
recursos do Fundo dos Di-
retos da Criança e do Ado-
lescente (FDCA/DF). De 
acordo com a publicação 
no Diário Oficial (DODF), 
duas Organizações da So-
ciedade Civil foram con-
vocadas para formalizar 
parceria com o Conselho 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CDCA/
DF), colegiado vinculado à 
Secretaria de Justiça e Cida-
dania (Sejus) e responsável 
pela gestão do fundo.

Os convocados são o 
Instituto de Educação, Es-
porte, Cultura e Artes Po-
pulares – Iecap, que apre-
sentou a proposta “Janela 
do Futuro”, e o Instituto 

Solar do Sentir Educação e 
Vida, com o projeto “Ecos-
socioeducação: formação 
de lideranças comunitá-
rias e empreendedorismo 
social para jovens egressos 
do sistema socioeducati-
vo no DF”. As instituições 
devem apresentar o Plano 
de Trabalho e a documen-
tação de habilitação até o 
dia 27 de abril.

No total, serão inves-
tidos R$ 3,4 milhões para 
executar as duas iniciati-
vas, que atenderão adoles-
centes que já cumpriram 
medidas de internação, se-
miliberdade e meio aberto. 
Os adolescentes atendidos 
terão acesso a atividades 
culturais, esportivas e de 
lazer, cursos de capacita-
ção profissional, acompa-
nhamento escolar e atendi-
mento psicossocial.

“O que nós queremos é 
preparar esses jovens para o 

processo de transição entre 
a medida socioeducativa 
e o retorno à vida familiar 
e social, fortalecendo a ci-
dadania, autonomia e pro-
tagonismo deles. É assim 
que vamos contribuir para 
a redução da reincidência 
infracional”, afirma a secre-
tária de Justiça e Cidadania, 
Marcela Passamani.

A proposta é que os ado-
lescentes atendidos também 
recebam uma bolsa de ajuda 
de custo mensal no valor de, 
no mínimo, R$ 400,00 duran-
te o período de acompanha-
mento, que deve ser de, no 
máximo, 12 meses.

Qualquer cidadão e em-
presa pode doar para o Fun-
do dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (FDCA/DF). 
Apenas neste ano, foram se-
lecionados mais de 30 pro-
jetos que serão financiados 
com esses recursos.

AgênciA BrAsíliA

Arquivo/Agência Brasília
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As tecnologias atendem as demandas de pesquisas em culturas de terras altas 
(Cerrado) e de várzea (região sudoeste do Estado), ou seja, são beneficiados 
produtores de todos os municípios tocantinenses

TOCANTINS

Ciência contribui com o avanço 
da produção de arroz

GeórGya Laranjeira Corrêa/
Governo do ToCanTins -  Es-
tudos científicos desenvol-
vidos no Tocantins revelam 
que o Estado já está pro-
duzindo sementes de arroz 
genuinamente tocantinen-
se e que estará disponível 
aos produtores nas próxi-
mas safras. A geração da 
variedade de arroz BRS TO 
é fruto da parceria da Em-
brapa Arroz e Feijão com a 
Universidade do Tocantins 
(Unitins) Agro, que há anos 
tem investido em pesquisa 
sobre o segmento. Um tra-
balho oriundo do projeto 
Polo Tecnológico de Pes-
quisa Agropecuária do To-
cantins (Tecnorte), apoiado 
pelo Governo do Tocantins 
por meio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do To-
cantins (Fapt), desenvolve 
pesquisas na área de melho-
ramento genético de grãos, 
dentre outras técnicas de 
cultivo e produção.

“Graças à parceria, foi 
possível gerar tecnologias, 
cultivares desenvolvidas e 
adaptadas às condições de 
clima e solos do Tocantins, a 
qual favorece produtividade 
(média superior a 100 sc/
ha), principalmente na re-
gião de Lagoa da Confusão e 
Formoso do Araguaia. Desta 
forma, a Embrapa tem tra-
balhado em rede de coope-
ração por meio de parcerias, 
esforço conjunto e compar-
tilhamento de infraestrutura 
para conduzir projetos de 
pesquisa que atenda a de-
manda dos produtores de 
arroz do Tocantins, com má-
xima otimização de recur-
sos”, explicou o pesquisador 
da Embrapa Arroz e Feijão 
(GO) que atualmente é che-
fe-adjunto de Transferência 
de Tecnologia da Embrapa 
Pesca e Aquicultura, o agrô-
nomo e doutor em Entomo-
logia, Daniel Fragoso.

O projeto Tecnova, fo-
mentado pela Financia-
dora de Estudos e Projetos 
(Finep) em parceria com 
a Fapt, tem viabilizado re-
cursos para melhorias da 
infraestrutura de pesquisa 
no Centro de Pesquisa Agro-
ambiental da Várzea (CPAV) 
da Unitins em Formoso do 
Araguaia-TO e o Complexo 
de Ciências Agrárias (CCA) 
situado no Centro Agrotec-
nológico de Palmas onde 
são conduzidos os trabalhos 
de pesquisa cientifica na 
área agrícola. As tecnologias 
desenvolvidas nestes cen-
tros atendem as demandas 
de pesquisas em culturas de 
terras altas (Cerrado) e de 
várzea (região sudoeste do 
Estado), ou seja, são benefi-
ciados produtores de todos 

os municípios tocantinenses.
“A parceria tem viabiliza-

do efeitos positivos, tanto no 
plano de geração de conhe-
cimentos científicos, de qua-
lificação de pesquisadores, 
como no aporte de recursos 
financeiros para a estrutu-
ração dos projetos de base 
rural apoiados pela Fapt. O 
que representa avanço da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção no Tocantins, por meio 
da união de esforços entre 
setor público com a inicia-
tiva privada em prol da se-
gurança alimentar do nosso 
Estado”, relatou o presidente 
da Fapt, Márcio Silveira.

O Contrato de Coopera-
ção Técnica entre a Embrapa 
e a Unitins foi assinado em 
maio de 2013. Desde então, 
pesquisadores das duas ins-
tituições vêm conduzindo 
atividades de pesquisa em 
parceria. O que representa 
a busca por inovações para 
a sustentabilidade produ-
tiva e a excelência da quali-
dade do arroz por meio do 
desenvolvimento de novos 
cultivares. Desta forma, a 
Embrapa executa o trabalho 
por meio de um programa 
contínuo fomentado pela 
Empresa, que atualmente 
conta com apoio financeiro 
também da iniciativa priva-
da por meio de contrato de 
cooperação técnico-finan-
ceira com empresas produ-
toras de sementes que anu-
almente estão aportando R$ 
240 mil cada durante cinco 
anos: Uniggel Sementes, 
Sementes Simão e Brazeiro 
Sementes. Ao fim desse pra-
zo, existe a possibilidade de 
renovação do contrato por 
igual período.

A Embrapa oferece para 
o Tocantins opções de va-
riedades de arroz tanto para 
o cultivo irrigado – BRS Ca-
tiana, BRS Pampeira, BRS 
A702 CL e BRS A704 –, como 
para cultivo em terras altas 
– BRS A501 CL e BRS A502. 
“No planejamento, é pro-
gramado o lançamento de 
uma nova cultivar de arroz 
a cada dois anos para aten-
der à demanda dos produ-
tores de arrozes tocantinen-
ses”, explica o pesquisador. 
Hoje, a BRS Pampeira está 
em mais da metade da área 
de arroz no Estado.

CIÊNCIA NO CAMPO
A adoção de práticas 

agronômicas de manejo e o 
investimento em tecnolo-
gias no campo para aumen-
tar a produtividade devem 
ser uma prioridade do pro-
dutor, além da valorização 
de técnicas recomendadas 
pela pesquisa, a começar 
pela época de semeadura e 

pela irrigação que são fun-
damentais. Outro ponto im-
portante é a reorganização 
das áreas quanto ao siste-
ma de drenagem, irrigação 
e domínio sobre o fluxo das 
águas para potencializar 
usos, diversificar cultivos e 
reduzir estresses das plantas.

Uma das preocupações 
para a cadeia do arroz no 
Tocantins é a segurança 
alimentar, o que significa 
a necessidade de melhoria 
na sustentabilidade das la-
vouras, minimizando riscos 
de impactos ambientais ne-
gativos no ambiente, bem 
como o cuidado com os re-
cursos naturais e a proteção 
do solo, o uso de produtos 
biológicos e a conservação 
da qualidade da água. Ou 
seja, é necessário adotar um 
conjunto de práticas agro-
nômicas de manejo integra-
do que são recomendadas.

Nas últimas safras, com 
o predomínio de cultivares 
com genética da Embrapa 
na região tropical, tem sido 
possível reduzir em até 50% 
o número de aplicações 
preventivas com fungicidas, 
contribuindo diretamente 
para maior sustentabilida-
de da produção, com redu-
ção tanto de custos como 
de resíduos químicos nos 
grãos. A resistência genéti-
ca às principais doenças da 
cultura do arroz, principal-
mente à brusone, também 
é fruto de pesquisa.

TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIAS

Uma observação im-
portante para o fortaleci-
mento dos produtores de 
arroz é que sigam as re-
comendações adequadas 
para a cultura, por meio da 
assistência técnica especia-
lizada ou por meios virtuais 
confiáveis, que se dá pelo 
apoio contínuo da trans-
ferência de tecnologias, 
tornando as informações 
agronômicas mais acessí-
veis, bem como utilizando 
sistemas e formas mais efi-
cientes para a melhoria do 
processo produtivo.

Ou seja, a transferência 
de tecnologia tanto pela pes-
quisa como pela extensão, 
juntamente com os produ-
tores, para que todo o pro-
cesso produtivo possa alcan-
çar as melhorias necessárias. 
Reunindo esses segmentos 
produtivos com as ações do 
setor público, da iniciativa 
privada e da pesquisa, o ca-
minho se fortalecerá e trará 
benefícios aos produtores de 
arroz irrigado do Tocantins.

Com informações 
da embrapa pesCa 

e aquiCuLTura – ToCanTins

Dona Procópia é uma kalunga 
goiana indicada ao Prêmio Nobel da Paz

Parteira e kalunga que 
nunca desistiu de lutar em 
prol de sua comunidade. 
Dona Procópia fez parte de 
uma lista de 1 mil mulheres 
de todo o mundo, e, des-
tas, apenas 52 eram brasi-
leiras. A indicação dela foi 
anunciada de forma simul-
tânea para 40 países. Filha 
de dona Maria e seu Manel, 
descendente de escravos 
e nascida na comunidade 
Kalunga Riachão, localizada 
à margem direita do Rio Pa-
ranã, na Chapada dos Vea-
deiros, no Norte de Goiás, 
dona Procópia dos Santos 
Rosa, de 88 anos, se desta-
ca em meio a tantas contra-
dições. Seus antepassados 
souberam se esconder mui-
to bem dos brancos, mas 
ela conseguiu se sobressair. 

Em 2005, foi indicada ao 
Prêmio Nobel da Paz pela 
luta em prol dos territórios 
e dos direitos dos kalungas. 
Dona Procópia fez parte de 
uma lista de 1 mil mulheres 
de todo o mundo, e, destas, 
apenas 52 eram brasileiras. 
A indicação dela foi anuncia-
da de forma simultânea para 
40 países. Criado em 1901 
pelo inventor e empresário 
norueguês Alfred Nobel, o 
Prêmio Nobel da Paz home-
nageia homens e mulheres 
por seus trabalhos na busca 
da fraternidade entre as na-
ções, fim de conflitos e pro-
moção do diálogo. Entre os 
ganhadores do prêmio, está 
o ex-presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
“por seus extraordinários 
esforços para fortalecer a 

diplomacia internacional e 
a cooperação entre as pes-
soas”, segundo o Comitê 
do Nobel.

E foi por causa daquela 
indicação que ela conheceu 
São Paulo. Foi a única goia-
na convidada para o prêmio, 
ganhando destaque por 
conseguir impedir a cons-
trução de uma barragem, no 
Rio Paranã, que alagaria boa 
parte do território kalunga. 
Nascida no dia 10 de feve-
reiro de 1933, dona Procópio 
ainda mora na comunidade 
que fica a 79 quilômetros do 
município de Monte Alegre, 
na divisa de Goiás com To-
cantins. Os negros fugitivos 
acabaram encontrando ali 
um lugar especial, bom de 
se morar formando, assim, a 
comunidade kalunga.

André Mendonça, 
pastor e AGU, 
defende culto 
presencial

Primeiro a sustentar 
oralmente no julgamen-
to, o AGU André Men-
donça se posicionou a 
favor dos cultos presen-
ciais: “ser cristão, na sua 
essência, é viver em co-
munhão (...) ser cristão é 
estar junto ao próximo”.

A sessão de hoje foi a 
primeira de André Men-
donça, depois que voltou 
a ocupar o cargo de Advo-
gado Geral da União, após 
as reiteradas trocas dos 
cargos diretivos por Bol-
sonaro. André Mendonça 
é pastor e se posicionou 
contra a medida restritiva 
do toque de recolher, que, 
segundo ele, é própria de 
Estados autoritários.

O AGU contestou 
a discriminação contra 
igrejas ao afirmar que os 
governos dos Estados não 
determinaram o fecha-
mento de sindicatos, de 
associações ou partidos 
políticos: “por que so-
mente as igrejas? por que 
essa discriminação?”.

Ao finalizar sua sus-
tentação oral, André 
Mendonça concluiu: 
“Não há cristianismo sem 
vida comunitária sem a 
vida comunitária. Não há 
cristianismo sem a casa 
de Deus. Não há cristia-
nismo sem o dia do Se-
nhor”. miGaLhas

Magistrado autoriza citação 
por WhatsApp de parte 
que mora no exterior

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Desembargador considerou a lentidão da carta 
rogatória, ainda mais em tempos de pandemia.

O desembargador Rô-
molo Russo, da 7ª câmara 
de Direito Privado do TJ/
SP, autorizou a citação 
por WhatsApp de parte 
que mora no exterior. No 
caso, a ex-mulher pediu 
arbitramento de alimen-
tos. O magistrado consi-
derou a lentidão da carta 
rogatória, ainda mais em 
tempos de pandemia.

Na decisão, o desem-
bargador ressalta que a 
citação pela via virtual, 
por meio do aplicativo, é 
providência que se sin-
toniza com a legalidade 
escrita do art. 246, I, do 
CPC e PCA do CNJ.

“Além disso, é ferra-
menta indispensável à 
agilidade e à entrega da 

prestação jurisdicional 
dentro de prazo razoável, 
mormente em citação a 
ser efetivada em outro 
país, com a consabida 
lentidão, agora carregada 
por força da pandemia 
que a todos assola.”

Dessa forma, consi-
derou possível o provi-
mento do agravo para a 
citação por via virtual, 
“sendo certo que o dano 
de difícil reparação é ine-
rente à hipótese, sobre-
tudo em demanda que 
versa direito de família”.

O processo, que 
tramita em segredo de 
justiça, tem a atuação 
do escritório Gialluca e 
Moraes Martins Advo-
gados. miGaLhas

&&
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Classificados

WALTER DELFINO MUNIZ, CPF 260.404.411-00, torna pú-
blico que REQUEREU junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Rio Verde – SEMMA, a LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO, para o empreendimento com atividade em Barragem de 
acumulação de água, três barragens de água, com área total de 
11070,34 m². Localizado na Fazenda São Tomaz Cachoeirinha, 
Rod. Sul Goiânia, sentido IF Goiano, 5 km, à direita, Zona Rural, 
Município de Rio Verde – GO.
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Classificados&Editais (62) 3249-8883
editais@gazetadoestado.com.br

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.

Ofício de Convocação nº. 263/2020, em 23 de março de
2021.

Prezado(a) Senhor(a)
Venho pelo presente e na condição de Prefeito Municipal de
São Luís de Montes Belos, no uso da competência e
atribuições que me conferem a Constituição da República e
do Estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica do Município,
no exercício de direção da Administração Municipal e tendo
em vista as necessidades dos serviços, à presença de Vossa
Senhoria, cumprindo formalidades de praxe, CONVOCA-
LO(A) a comparecer, munido(a) da documentação exigida
em lei e no Edital, a Supervisão de Recursos Humanos da
Secretaria de Administração, no edifício sede da Prefeitura
Municipal, no horário de expediente, para tomar posse no
cargo de Auxiliar de Saúde Bucal - ASB do quadro de
pessoal de provimento efetivo do município, no âmbito do
Poder Executivo, para o qual foi Vossa Senhoria habilitado e
aprovado em Concurso Público de Edital nº 01/2019,
homologado em 15 de Janeiro de 2020, realizadas as provas
objetivas e discursivas nos dias 21/09/2019 e 22/09/2019, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega
e assinatura na 2ª via do presente ofício, e apresentar a
documentação exigida.
A justificativa de não comparecimento deverá ocorrer, em
caso de força maior ou motivo aceitável e justificável, por
escrito com a juntada da documentação idônea que o
comprove, diretamente ou por representante legal, no prazo
acima citado.
Assim sendo, prevaleço-me da ocasião para apresentar a
Vossa Senhoria os meus mais sinceros votos de real estima
e particular apreço.
Atenciosamente,

MAJOR ELDECIRIO DA SILVA -Prefeito Municipal
Ilmo.(a) Sr.(a)

ELISDENE ALVES DE JESUS CABRAL
RUA NITEROI, QD. D, LT. 13, JARDIM BOA VISTA

FONE: (62) 9 9199-4644,
(62) 9 9140-5774 E
(62) 3567-0607

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO , 76.100-000

Prefeitura Municipal de Goiás
 

Torna  público  que  recebeu  da  Secretaria  Estadual  de  Meio
Ambiente e  Desenvolvimento Sustentável  -SEMAD,  a  Licença
Ambiental  Online  (LAO),  com  validade  de  06  (seis)  anos  para  a
construção de uma ponte sobre o ribeirão Ganda.

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

 
A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO o
aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2021, tipo:
Menor preço. Objeto: Constitui objeto da presente licitação a escolha
da (s) melhor (es) proposta (s) para Aquisição de 01 (um) veículo 0 km
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Goiás,
na forma e condições da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº
8.666/1993.  Recebimento  de  Propostas:  Das  07h30min  do  dia
08/04/2021  até  às  13h00min  do  dia  19/04/2021.  Abertura  das
Propostas: 19/04/2021 às 13h01min. Data e Hora do início da Sessão
de  Disputa  de  Preços:  19/04/2021  às  14h01min.  O  edital  estará
disponível  na  Plataforma  Eletrônica:  http://www.bll.org.br  e  no  site
http://www.prefeituradegoias.go.gov.br. Mais informações poderão ser
obtidas  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Goiás,  na  Praça  da
Bandeira, nº 01, Centro, Goiás-GO, fone: (62) 3371-7726, no horário
das 08h00min às 11h e das 13h às 17h00min.

Município de Goiás, 07 de abril de 2021.
ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS

Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE NOVO GAMA/GO

Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude e 1° Cível
Conjunto 11HC, Rua 11, fundos c/ Rua 09, Qd 13, Seção Bk 101-A, Núcleo

Habitacional, Novo Gama/GO CEP: 72.860-211
EDITAL DE CITAÇÃO DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS
Protocolo n° : 0215611-32.2016.8.09.0160
Natureza: EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
Promovente: NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CIONSTRUCAO LTDA
Promovido:  CONSTRUTORA  FREIRE  BARBOSA  LTDA.  CPF:
18.091.620/0001-49.  Endereço:  LOCAL  INCERTO  E  NÃO  SABIDO
Valor da causa: 20.992,21
Juiz(a) de Direito: JOYRE CUNHA SOBRINHO.
O(a) Excelentissímo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito, JOYRE CUNHA SOBRINHO da
Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude e 1° Cível da Comarca de Novo
Gama/GO, na forma da lei... 
FAZ SABER que por este meio CITA e INTIMA a(s) parte(s) promovida(s) acima
qualificada(s),  que ora  se  encontra  em lugar  incerto  e  não sabido,  para  todos  os
termos, até o final da sentença, da ação acima em epígrafe e ainda que tome(m)
conhecimento e dê(em) integral cumprimento a determinação judicial exarada nos
autos caracterizados,  do seguinte teor:   DECISÃO/DESPACHO: "Desse modo,
DEFIRO o pedido de citação via edital da parte requerida, com prazo de 20 (vinte)
dias, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia
(art. 257, incisos III e IV, do NCPC).  E para que no futuro ninguém possa alegar
inocência,  expediu-se  o  presente  edital,  que  será  publicado,  tendo  sido  afixado
uma via deste no Placar do Fórum local, nos termos da lei.
Documento  assinado  digitalmente  na  data  e  pelo(a)  Magistrado(a)
identificado(a) no rodapé.

GYN  DIESEL  LTDA,  CNPJ/CPF  n°  32.706.827/0001-01,  torna
público  que  requereu  SANEAGO  a  autorização  de  lançamento  de
efluentes  não  domésticos  na  rede  coletora  de  esgoto  no  endereço:
Avenida T 2, Número 3713, Quadra 17, Lote 19, Setor Sol Nascente,
CEP: 74.410-200, Goiânia – GO.

G U S T A V O  M O T O S  S U C A T A  E I R E L I ,  C N P J / C P F  n °
37.744.362/0001-05, torna público que está recebendo da SANEAGO
a  autorização  de  lançamento  de  efluentes  não  domésticos  na  rede
coletora de esgoto no endereço: Avenida Presidente Washington Luiz,
Número 650, Quadra 60, Lote 03, Jardim Presidente, CEP: 74.353 - 500,
Goiânia – GO

T  A  MOREIRA,  CNPJ/CPF  n°  18.735.049/0001-58,  torna  público  que  esta
recebendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença
Ambiental  Simplificada  processo  77275632  para  a  seguintes  atividades  :
DESMANCHE DE VEICULOS comércio a varejo de peças e acessórios usados para
veiculos automotores, localizado na Avenida Consolação, Número 3211, Quadra
01, Lote 01, Vila Adélia I E III, Goiânia-GO CEP: 74.323- 046.

T  A  MOREIRA,  CNPJ/CPF  n°  18.735.049/0001-58,  torna  público  que  esta
recebendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença
Ambiental  Simplificada  processo  77275632  para  a  seguintes  atividades  :
DESMANCHE DE VEICULOS comércio a varejo de peças e acessórios usados para
veiculos automotores, localizado na Avenida Consolação, Número 3211, Quadra
01, Lote 01, Vila Adélia I E III, Goiânia-GO CEP: 74.323- 046.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Nat e Duca discutem na 
frente de Bianca, e Cobra 
se aproxima para ajudar 
a lutadora. Bete acolhe 
Mari em sua casa. Lucré-
cia percebe o sumiço da 
bailarina de sua caixa de 
música. Jade procura Co-
bra e encontra sua baila-
rina. Pedro pede Karina 
em namoro na frente de 

todos da academia. As-
sustada com um ataque 
de raiva de Cobra, Jade 
foge da QG sem levar sua 
bailarina. Bianca incentiva 
Pedro a falar com Karina 
a sós. Marcelo fica tenso 
na presença de Roberta. 
Cobra vai atrás de Jade 
na Ribalta com a bailarina 
nas mãos.

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Lourenço se surpreende 
com o valor do cheque que 
Jonas lhe dá. Nina convi-
da Rodrigo para dormir 
em sua casa. Cris fica 
radiante quando Jonas 
afirma que resolverá seu 
problema para engravidar. 
Lúcio leva Eva para a re-
união no grupo de apoio. 
Rodrigo chega em casa 
e tenta se explicar para 

Iná. Lourenço pensa em 
aceitar a proposta de Jo-
nas e Celina fica furiosa. 
Vitória reclama por ter ido 
buscar as filhas no colé-
gio. Rodrigo se desculpa 
com Manuela. Lourenço 
aceita a proposta de Jo-
nas. Lourenço assina um 
contrato de acordo com 
Jonas e Celina vai embora 
de casa.

Rafael se emociona quan-
do Alexia/Josimara repro-
duz o áudio gravado por 
Kyra. Juan convence Mário 
a participar do concurso 
de culinária promovido por 
Martinez. Alexia assiste à 
entrevista de Petra e fica re-
voltada com o depoimento 
da irmã. Tammy tenta con-
vencer Bia a se afastar de 

Tarantino. Alexia garante a 
Kyra que Rafael continua 
apaixonado por ela. Gabi 
beija Juan, que não corre-
sponde. Luna/Fiona lembra 
de Téo. Dionice incentiva 
Bia a namorar Tarantino. 
Dominique elogia Renzo por 
seu trabalho. Alan apresenta 
Kyra/Cleyde, a nova babá 
das crianças, para Petra.

Gênesis
Abrão é enganado por 

Lúcifer. A caravana de Abrão 
chega à Canaã, mas eles 
têm uma surpresa desa-
gradável. O faraó descobre 
que suas duas esposas 
estão grávidas. Abrão con-
versa com Manre, Escol e 
Aner. Ele agradece a hospi-
talidade. Anziety se declara 

para Agar. Abrão reclama 
da ideia de Sarai em ter filho 
com outra esposa. Deus diz 
ter encontrado em Abrão o 
que procurava. Agar é sur-
preendida por Khen. Lúci-
fer descobre que Deus fará 
Abrão Pai de uma grande 
nação. Abrão fica aliviado ao 
ouvir o Senhor.

Amor de Mãe
Resumo não divulgado 

pela emissora

Recebi muitas ligações 
de corretores de imóveis 

perguntando se eu tinha 
interesse em vender minha casa.
Certo dia, irritado com tanta pressão, 
fui um pouco brusco:
– Não quero vender minha casa!
Quero ficar aqui até morrer!
– Ah – disse o corretor –, e quando será isso?

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

ESPAGUETE COM MOLHO BOLONHESA VEGAN

Aprenda como fazer 
Espaguete com Molho 
Bolonhesa Vegan. A re-
ceita é da influenciadora 
Patricia Helu que é es-
pecialista em alimenta-
ção saudável e vegana. 
O preparo é dividido por 
etapas, por isso reserve 
um tempo na cozinha. 

Na receita usamos a 
bebida Original da A Tal 
da Castanha que pos-
sui lista de ingredientes 
reduzida, sendo feito 
apenas com amêndoas 
de castanha de caju e 
água. O produto subs-
titui o leite de origem 
animal em todos os 
preparos dentro da co-
zinha. A Castanha de 
Caju Crua Orgânica 
também aparece por se 
tratar de um alimento 
densamente nutritivo 
e repleto de benefícios 
nutricionais. Confira o 
passo a passo abaixo:

 
INGREDIENTES
500 g de espaguete 
de quinoa;
1 pacote de tempeh 
orgânico (200 g);
3 colheres (sopa) 
de azeite;
2 dentes de alho 
ralados;
1 cebola finamente 
picada;
1 a 2 colheres (chá) 
de sal de especiarias;
2 colheres (chá) de 
páprica defumada;
½ colher (sopa) de ervas 
secas (orégano, tomilho, 
sálvia, salsinha);
1 porção de molho 
de tomate.
80 g de Castanha de 
Caju Crua Orgânica 
da A Tal da Castanha; 
1 ½ colher (sopa) de 
melado de cana ou 2 
tâmaras medjool 
sem caroço; 
2 colheres (chá) 
de sal marinho;
2 xícaras (chá) da 
bebida Original da A Tal 
da Castanha;
5 gotas de tabasco ou 

outra pimenta 
de sua preferência;
1 a 2 colheres de sopa 
de missô claro;
½ dente de alho 
pequeno ou 1 colher de 
sopa de pasta de alho.
OUTROS: 
1 xícara (chá) de vinho 
tinto (merlot é uma 
ótima opção);
½ colher (sopa) 
de cacau em pó.
PARA FINALIZAR: 
um punhado de 
cebolinha-francesa 
finamente picada;
sal rosa;
“parmesão” vegano 
pimenta-do-rei
no moída.

MODO DE PREPARO
Esfarele o tempeh, 
deixando-o moído em 
pedaços pequenos. Em 
uma panela aqueça o 
azeite em fogo médio. 
Quando estiver quente, 
refogue o alho até 
dourar, então adicione a 
cebola e deixe cozinhar, 
refogando sempre, por 
pelo menos 10 minutos. 
Ao final, adicione as 
ervas e as especiarias. 
Enquanto isso, despeje 
um fio de azeite em 
uma frigideira grande. 
Sele o tempeh em fogo 
bem alto, deixando-o 
levemente torrado. Faça 
isso quando a cebola 
já estiver começando a 
caramelizar (depois de 8 
minutos). Após selado, 
adicione o tempeh 
ao refogado. Mexa 
rapidamente e adicione 
o vinho.
Coloque o molho de 
tomate, e abaixe o fogo, 
deixe o molho curtindo. 
Se gostar de um molho 
mais cremoso, prepare 
o creme que é opcional: 
Escorra a água do 
tofu, corte em cubos 
e bata com os demais 
ingredientes até obter 
um creme homogêneo. 
Incorpore na panela 
do molho. 

Tampe a panela e 
cozinhe em fogo médio 
para baixo por pelo 
menos 30 minutos, 
mexendo de tempos 
em tempos. Se puder, 
deixe por 1 hora ou até 
mais. Se necessário, 
vá adicionando água 
quente ou caldo de 
legumes e mexendo de 
vez em quando para 
não grudar. 
Quando chegar à 
textura desejada — com 
caldo, porém não muito 
líquido —, adicione 
o cacau e ajuste os 
temperos. A ideia é 
que o molho incorpore 
bem à massa mas que 
ainda fiquem pedaços. 
Em seguida, adicione 

a cebolinha-francesa 
apenas antes de servir. 
Ponha o macarrão para 
cozinhar (leia a seção 
de dicas sobre o ponto 
perfeito que vem a 
seguir). Tire do fogo um 
minuto antes, para ficar 
al dente, sem cozinhar 
demais. Quando estiver 
pronto, coloque o 
molho, finalize com 
ervas frescas e bastante 
pimenta-do-reino moída 
na hora, adicione um 
fio de azeite e capriche 
no parmesão vegano. 
Sirva imediatamente em 
um refratário ou prato 
pré-aquecido com água 
fervente para manter 
quente a temperatura 
do macarrão.
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PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

O homem pode 
ser o que for, mas, 

duas coisas que nós 
homens não faz, 
é trair e mentir.

Tome cuidado 
com discussões! 
Aproveite a ener-
gia louca desse 

dia e avance junto com as 
pessoas; muito provavel-
mente será um dia em que 
você não vai parar no lugar 
por causa de tantas ativida-
des e de tantas solicitações.

Neste dia, es-
teja preparado 
para trabalhar, 
querido tauri-

no. Muito do que vocês 
plantaram está crescen-
do, mas é preciso tirar da 
frente coisas que podem 
estar atrapalhando. Siga 
em frente com coragem!

A posição da Lua 
e de Júpiter no céu 
espalha possibi-

lidades para esse dia e para 
os geminianos. Esses dois lu-
minares, que atingem Marte, 
que está no seu signo, pedem 
iniciativa! Portanto as coisas só 
vão acontecer hoje se vocês 
tomarem a frente das situações. 

Júpiter e a Lua 
levam você a as-
sumir uma postura 

de confiança e de fé. O dia de 
hoje pode ser cheio de milagres e 
coisas acontecendo na hora certa, 
além de pessoas entrando em 
contato, respostas e soluções. 
Confie no Universo e na capacida-
de de ter aquilo que você deseja.

Júpiter e a Lua em 
Aquário iluminam 
seus planos, leonino! 

Por isso é que hoje é dia de plane-
jar e avançar em parceria, ou seja, 
de fazer as coisas em conjunto 
com as pessoas que você ama. 
Se esses planos já foram feitos, 
mais do que nunca vocês não 
devem se distrair de realizá-los. 

Júpiter e a Lua, 
que está em 
Aquário, iluminam 

sua rotina, querido virginiano! 
Por isso é que, neste dia, mui-
tas pequenas coisas do dia a 
dia demandarão sua atenção. É 
um dia cheio de atividades, mas 
tome cuidado com a distração, 
que pode levar você ao erro.

O amor e a ale-
gria são combus-
tíveis motivado-

res que te ajudam a expandir 
e a ir em frente. Que tal agra-
decer e vibrar nessas energias 
hoje, librianos? A Lua Minguan-
te em Peixes mexe com a sua 
rotina e hoje as coisas chegam 
com mais facilidade até você.

Mudanças estão 
acontecendo em 
sua caminhada, 

seja na vida doméstica ou 
no trabalho. Seja como for, 
fique alerta para as finanças. 
Não é hora de gastos des-
necessários — fora aqueles 
extras, que já estão de bom 
tamanho. Contenham-se.

Conversar, dialogar 
e chegar a acordos 
é o que seu dia pede 

hoje. Se não considerar as ideias 
das pessoas nas tuas decisões, 
isso pode causar problemas nos 
relacionamentos. A Lua Min-
guante em Peixes mexe com a 
sua necessidade de conforto, 
quietude e sossego. 

As finanças po-
dem estar até 
indo bem, mas 

mantenha-se alerta. É hora 
de investir no seu bem-estar 
e na sua saúde. Cuidem-se. 
A Lua Minguante em Peixes 
mexe com sua mente e sua 
capacidade de interagir com 
as outras pessoas.

A Lua e Júpiter, 
unidos no céu sob 
seu signo, levam 
até você uma ca-

pacidade genuína de ser mais 
expansivo, o que faz você as-
sumir uma atitude maior de 
generosidade hoje. Além dis-
so, o dia está muito propício 
para atividades criativas.

A Lua e Júpiter, 
unidos no céu em 
Aquário, trazem até 

você muita ansiedade e emo-
ções a mil. Por isso pode ser 
difícil conter as emoções e é 
melhor que você exponha e 
fale o que sente. Outra coisa 
que esse dia traz são amigos e 
pessoas em geral.

Garfield
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