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Ariane Latuf, ex-Enfermeira do Funk vive  
longe dos holofotes após sucesso e polêmica
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SECAD
Unidade Certificadora do Tocantins abre 
seleção para instrutores de cursos EaD
Angélica Lima/Governo do Tocantins

TURISMO

Programa Turismo em Ação leva 
serviços à região de Brazlândia
Divulgação/Setur-DF

ProBem lança edital com 5 mil bolsas
PROGRAMA

Wildes Barbosa

Governo de Goiás negocia dívida herdada de R$ 100 milhões da antiga gestão da OVG, aumenta valores do benefício, 
reformula método de concessão para alcançar estudantes mais vulneráveis, e aumenta em 600% número de ofertas para 
medicina e odontologia

A Setur-DF fará visitas técnicas a pontos turísticos e propriedades que fazem do turismo 
rural alternativa econômica e de desenvolvimento social
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n Silvio Souls

Tabuleiro Político
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Social
Prefeito Rogério Cruz 

(Republicanos), durante 
prestação de contas da 
prefeitura de Goiânia rea-
lizada ontem, na Câmara 
de Municipal de Vereado-
res, reafirmou mais uma 
vez que o forte de sua ges-
tão é o trabalho social.

Thelma
Talvez seja por isso que 

não faltaram elogios à pri-
meira-dama Thelma Cruz 
pelas ações humanas que 
vem realizando nos quatro 
cantos da capital goiana. 

Robinho
Urso Robinho foi tema 

na Câmara de Vereadores, 
por meio de vereadora 
Luciula do Recanto (PSD) 
que pediu ao prefeito a re-
tirada do animal do Par-
que Zoológico de Goiânia, 
que é gerido pela Agên-
cia Municipal de Turismo, 
Eventos e Lazer.

Resposta
Em resposta à verea-

dora, Cruz disse que existe 
verba de R$ 1 milhão para 
adequação do Zoo de Gyn. 
Ou seja, Robinho é cida-
dão goianiense e está sen-
do bem tratado por aqui.

Verba
Willian Veloso (PL) res-

saltou que a verba veio por 
intermédio da deputada 
federal Magda Mofatto, 
que pertence à sua sigla. E, 
por mais interessante que 
seja, o prefeito, após elo-
giar o parlamentar econo-
mista e advogado Veloso, 
estendeu os cumprimen-
tos aos seus assessores, em 
específico, aos que estão 
lotados no gabinete dele.  

Inauguração 

O chefe do executivo 
de Goiânia garantiu que 
em breve vai inaugurar 
Centros Esportivos em 
todas as praças públicas 
com grama sintética. Cruz 
adiantou também a inau-
guração de novos Centros 
Municipais de Educação 
Infantil, abrindo 2600 no-
vas  vagas.

Concurso
Aos olhos bem atentos, 

prefeito Cruz deixou esca-
par que vem concurso pú-
blico por aí, na Prefeitura 
de Goiânia. Aguarde. 

Arborizada
Na Câmara, Rogério 

declarou que dá atenção 
especial às praças públicas 
e afirmou que Goiânia vol-
tou a ser a primeira capital 
mais arborizada do Brasil.

Compromisso e aprovação
O líder do prefeito Sandes Júnior (PP) desta-

cou que a população tem aprovado a gestão dos 
três primeiros meses do prefeito Rogério Cruz. 
Citou a implantação do IPTU Solidário, Renda 
Família, além do compromisso de campanha 
eleitoral de que todas as obras iniciadas pelo ex-
-prefeito Iris Rezende, que estão em andamento, 
segue dentro do cronograma.  

Prestação de contas sem oposição 

Vereador Cabo Senna, eleito pelo PRP, desta-
cou que pela primeira vez, na Câmara Municipal 
de Goiânia, não houve oposição aos dados apre-
sentados pelo chefe do executivo.  

Traidor da Constituição é traidor da 
pátria. Temos ódio à ditadura. Ódio 
e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde 
quer que ela desgrace homens e 
nações”  Ulysses Guimarães

Expectativa de produção de mais de 1,2 
milhão de toneladas de cana em Uruaçu  

O governador Ronaldo Caiado tem im-
plantado boas medidas para fortalecer o 
setor sucroenergético no Estado de Goiás. No 
momento, o estado conta com boas oportu-
nidades para que muitos municípios se des-
taquem na produção e no armazenamento 
de etanol.

Este produto, muito utilizado como com-
bustível para veículos, popularmente chama-
do de álcool, serve também para a fabrica-
ção de gêneros farmacêuticos, cosméticos e 
bebidas.  A boa noticia é que estado goiano 
tem tido cada vez mais destaque na produ-
ção, sendo que mais recentemente, a Usina 
de Uruaçu publicou boas expectativas para a 
safra 2021.

O objetivo é moer 1,2 milhão de tone-
ladas de cana-de-açúcar até novembro. 
O diferencial desta safra será dedicado à 
comercialização de etanol hidratado, que 
é usado diretamente no abastecimento de 
veículos automotores, com previsão de 78 
milhões de litros.

Para a economia da cidade do povo uru-
açuense, originado da antiga fazenda Passa 
Três, é esperado rendimento agrícola de  90 
toneladas de cana por hectare, com uma mo-
agem média diária de 5 mil toneladas. 
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Jogadas rápidas 

n Deputado Vinícius Cirqueira (Pros) quer pror-
rogar mandatos de diretores de escolas em razão 
da pandemia.
n Cirqueira afirma que a prorrogação seria ne-
cessária por se tratar de eleição presencial.
n Secretaria de Ação Urbana, de Itumbiara, está 
com projeto de inclusão digital de todos os servi-
dores da pasta.

PARCERIA

Lucas Pereira - A Funda-
ção Tiradentes agora é 
parceira tecnológica da 
Universidade Federal de 
Goiás – UFG. O contrato 
firmado com a Universi-
dade prevê o direito ao 
acesso à tecnologia de-
senvolvida pela UFG no 
Protocolo para Teste RT-
-LAMP de Diagnóstico 
Molecular da COVID-19.  

“Esse contrato traz a 
possibilidade de receber, 
por meio dos pesquisa-
dores da Universidade, 
a transferência de co-
nhecimento científico e 
técnico, de forma gra-
tuita, para a realização 
de técnicas moleculares 
na modalidade point of 
care testing (POCT), ou 
seja, um teste de diag-
nóstico rápido que fa-
vorece a aplicação e a 
triagem da Covid-19. A 
partir dessa parceria va-
mos poder aplicar os tes-
tes, por meio do Labo-
ratório Clínico do HPM, 
em Goiânia e no interior 
do estado”, explica a ma-
jor Carita Celine, dire-
tora administrativa da 
Fundação Tiradentes.  

Esses testes serão fei-
tos com sensibilidade e 

especificidade adequa-
das para a triagem da in-
fecção pelo SARS-CoV-2, 
com custo bem inferior 
aos testes comerciais 
disponíveis no merca-
do. “O teste de resultado 
rápido, estará disponível 
em até uma hora, será 
oferecido aos beneficiá-
rios da FT com um custo 
subsidiado, bem menor 
do que o que é praticado 
no mercado. Ele vai pos-
sibilitar o diagnóstico na 
fase aguda da infecção. 
Temos como expectativa 
iniciar os testes em cerca 
de 45 dias, por volta de 
meados do mês de maio, 
pois a implantação en-
volve aquisição de equi-
pamentos e materiais 
de consumo, bem como 
o treinamento técnico, 
que será realizado pela 
equipe da UFG aos pro-
fissionais do Laboratório 
Clínico do HPM”, deta-
lha a major Celine. 

A TECNOLOGIA 
A tecnologia transfe-

rida a partir da parce-
ria envolve protocolos 
alternativos para diag-
nósticos moleculares 
rápidos, baratos, fáceis 

de implementar e con-
fiáveis. O objetivo dessa 
parceria com a UFG é o 
protocolo do método de 
amplificação isotérmi-
ca, LAMP (amplificação 
isotérmica mediada por 
loop), que possui faci-
lidade de execução e 
rapidez dos resultados. 
A tecnologia foi testada 
e validada no ambien-
te laboratorial do Hos-
pital da Polícia Militar, 
em que foram obtidos 
resultados concordantes 
com os encontrados no 
laboratório de pesquisa 
da UFG. 

Na foto, Dr. Tiago Ra-
nieri de Oliveira - Procu-
rador-Chefe do Ministé-
rio Público do Trabalho 
em Goiás; Profa. Ga-
briela Rodrigues Men-
des Duarte (Docente do 
Instituto de Química/
UFG) - Coordenadora 
do Projeto de pesquisa 
intitulado Teste molecu-
lar rápido baseado em 
RT-LAMP para diagnós-
tico da COVID-19; Prof. 
Edward Madureira Brasil 
- Reitor da UFG; e Ten. 
Cel. Cleber Aparecido 
Santos - Presidente da 
Fundação Tiradentes.

Fundação Tiradentes assina 
contrato para transferência 
de tecnologia com UFG 
Por meio da parceria, Fundação aplicará teste mais rápido, acessível e 
confiável para triagem dos casos de Covid-19 entre os beneficiários 

Jornal Gazeta do Estado
O único diário que circula na capital e no interior,
atende a Lei de Publicação Legal
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OVG/GO - O governador Ro-
naldo Caiado, acompanhado 
pela coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Socais (GPS) 
e presidente de honra da Or-
ganização das Voluntárias de 
Goiás (OVG), primeira-dama 
Gracinha Caiado, lançou, 
nesta terça-feira (13/04) o 
primeiro edital de seleção 
para o Programa Univer-
sitário do Bem (ProBem), 
com a disponibilização de 5 
mil bolsas. “Não se trata de 
uma bolsa eleitoreira. Foi 
feita para qualificar pessoas, 
formá-las, para que tenham 
condição de sobreviver com 
a sua profissão, ter dignidade 
e cidadania. Essa é a diferen-
ça”, afirmou Caiado, ao expli-
citar a essência da iniciativa, 
instituída no começo deste 
ano após aprovação da ma-
téria na Assembleia Legislati-
va de Goiás.

O governador destacou 
que a ingerência da antiga 
administração deixou cerca 
de 21 mil jovens goianos fora 
das universidades. A dívida 
herdada do Executivo com as 
instituições de ensino supe-
rior (IES), que chegou a R$ 76 
milhões (o total de débitos da 
OVG era de cerca de R$ 100 
milhões), foi parcelada pelo 
Governo de Goiás até 2022. 
“Era um governo populista, 
com corrupção e sem trans-
parência”, descreveu Caiado, 
ao fazer ainda menção ao tra-
tamento dispensado à Uni-
versidade Estadual de Goiás 
(UEG) àquela época: “Cursos 
de graduação eram definidos 
em palanque”, acrescentou.

A coordenadora do GPS e 
presidente de honra da OVG, 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, disse que a falta de 
credibilidade da antiga ges-
tão travou a parceria com as 
IES, já que 82 delas chegaram 
a ficar 13 meses sem receber. 
“Muitos jovens reclamavam 
e entidades informaram que 
não receberiam mais os alu-
nos”, ressaltou.

Gracinha falou também 
sobre as novidades advindas 
da reformulação do progra-
ma, como o aumento no va-
lor da bolsa, que quase do-
brou na modalidade parcial. 
Estudantes que recebiam 
de R$ 300 a R$ 500 terão à 
disposição até R$ 650. Já no 
caso das bolsas integrais, o 
valor será de R$ 1.500 para 
cursos em geral e R$ 5.800 
para medicina e odontologia. 
“Hoje, os 6 mil bolsistas já são 
atendidos por essas novas 
regras. O aumento da co-
bertura do benefício confere 
mais estabilidade financeira 
e permite que o bolsista se 
programe do início ao fim do 
curso, reduzindo as chances 

de evasão”, assinalou.
Outros grandes dife-

renciais dizem respeito ao 
número de bolsas para os 
cursos de medicina e odon-
tologia, que aumentaram 
600%, passando de 20 para 
140, e à metodologia para 
concessão do benefício, que 
leva em conta agora, além do  
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico) do 
governo federal, uma versão 
ampliada do Índice Multidi-
mensional da Carência das 
Famílias Goianas (IMCF), 
criado pelo Instituto Mauro 
Borges (IMB), à pedido do 
GPS, para direcionar as po-
líticas sociais à população 
mais vulnerável. 

“Hoje o que nós temos 
oportunidade de ver é um 
Estado sendo desenhado e 
calibrado, para atender as 
pessoas que mais precisam”, 
defendeu o vice-governador 
Lincoln Tejota, justamente 
ao falar sobre as prioridades 
do governo Caiado .

Também presente ao 
evento, o presidente da As-
sembleia Legislativa, Lissauer 
Vieira, destacou os avanços 
na gestão do Governo de Goi-
ás em “dar transparência aos 
atos do governo e valorizar o 
dinheiro público” e elogiou o 
ProBem. “Ele não é voltado 
para fazer propagandas po-
líticas, mas sim para dar re-
sultado às pessoas que mais 
necessitam”, considerou. 

Para a diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo Caiado, 
o ProBem foi instituído para 
“mudar a realidade das pes-
soas que vivem em situação 
de vulnerabilidade social e 
que sonham em concluir um 
curso superior”. “Os estudan-
tes serão beneficiados e te-
rão nova perspectiva de vida. 
Além de contribuir para o de-
senvolvimento econômico 
e desenvolvimento social do 
nosso Estado”, avaliou.

PROCESSO SELETIVO
Os candidatos devem ler 

o edital disponível no site da 
OVG (www.ovg.org.br) e, caso 
não estejam cadastrados no 
CadÚnico, terão até o dia 25 
de maio para procurar um 
posto de cadastramento, que 
costuma funcionar no Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) do município.

Um mês depois, no dia 25 
de junho, começa o período 
de inscrições no site da OVG. 
O resultado definitivo dos 
primeiros selecionados pelo 
ProBem está previsto para o 
dia 26 de julho. Os estudantes 
contemplados vão receber o 
benefício no segundo semes-
tre deste ano com bolsas que 

custeiam 50% (bolsa parcial) 
ou 100% (bolsa integral) do 
valor da mensalidade.

Durante a solenidade, a 
diretora de Programas Es-
peciais da OVG, Rúbia Pra-
do, apresentou a estrutura 
do ProBem e reforçou que 
a inscrição no CadÚnico é 
obrigatória e deve ser feita, 
impreterivelmente, até o dia 
25 de maio. “Como o CadÚ-
nico é um instrumento que 
identifica e caracteriza as fa-
mílias de baixa renda, o ado-
tamos como parâmetro para 
o ProBem. Sem o cadastro, 
não conseguimos fazer a ava-
liação do estudante e, con-
sequentemente, conceder a 
bolsa de estudos”, enfatizou 
a diretora.

Sancionado pelo Gover-
no do Estado no início de 
janeiro, o Programa Univer-
sitário do Bem tem o objeti-
vo de ampliar a capacidade 
de atendimento aos mais 
vulneráveis, ao trazer maior 
segurança ao processo de se-
leção, elevar o potencial de 
redução das desigualdades 
sociais por meio do acesso ao 
ensino superior e promover 
o alinhamento às demandas 
por mão de obra qualificada 
no Estado de Goiás. O Pro-
Bem é direcionado a todos os 
246 municípios goianos.

BANCO DE 
OPORTUNIDADES

Com atualmente 6 mil 
bolsas ativas,a iniciativa des-
tinará parte das novas vagas 
às chamadas profissões do 
futuro e para aquelas áreas 
de formação que atendem às 
demandas por mão de obra 
em todas as regiões do Esta-
do, além de abrir portas para 
a qualificação e oportunida-
de de estágios por meio do 
Banco de Oportunidades. 

Além disso, 33% das 
bolsas (1.650 vagas) estão 
reservadas para o desenvol-
vimento de cadeias produ-
tivas locais, para as chama-
das “profissões do futuro”. 
“Fizemos isso com base 
em um estudo do Instituto 
Mauro Borges/Fapeg, que 
aponta necessidade de mão 
de obra, considerando as 
cadeias produtivas e profis-
sões em ascensão”, desta-
cou a diretora-geral da OVG, 
Adryanna Caiado. 

Também participaram 
do evento os secretários 
de Estado Adriano da Ro-
cha Lima (Governadoria), 
Wellington Mattos (Seds), 
José Vitti (SIC), Tony Carlo 
(Comunicação); o diretor 
administrativo e financeiro 
da OVG, Thomas Marcelo; 
servidores da OVG e do GPS.

ProBem lança edital com 5 mil bolsas Sancionada lei que garante validade de receita 
médica e odontológica durante pandemia

Liminar permite que Sindgestor de Goiás 
importe vacinas sem ter que repassá-las ao SUS

Governo negocia dívida 
herdada da antiga 
gestão, aumenta valores 
do benefício, reformula 
método de concessão 
para alcançar estudantes 
mais vulneráveis

PROGRAMA GOIÁS

JUSTIÇA FEDERAL

O governador Ronal-
do Caiado sancionou na 
semana passada a Lei n° 
20.987, que garante que 
o receituário médico ou 
odontológico tenha valida-
de enquanto perdurarem 
as medidas de isolamento 
contra a Covid-19. A legis-
lação é resultado de projeto 
de autoria do deputado es-
tadual, Gustavo Sebba.

Pelo texto sancionado e 
publicado no Diário Oficial 
do dia 7 de abril, a receita 
médica ou odontológica 
valerá em todo o Estado. 
Independentemente do 
município em que tenha 

sido emitida.
A adoção dessa medi-

da emergencial se faz pelo 
motivo de que durante sur-
tos epidêmicos ou pandê-
micos, as redes público e 
privada de saúde se tornam 
locais de risco e contágio, 
especialmente a indivíduos 
que precisam de medica-
mentos de uso contínuo. 
Por tal razão, a imposição 
de validade ao receituário 
obriga pacientes saudáveis 
a dirigirem-se ao sistema 
de saúde para obter novas 
receitas, expondo-se a ris-
co de contaminação e, ao 
mesmo tempo, sobrecarre-

gando o quadro de atendi-
mentos. Os pacientes que 
se enquadrem em grupos 
e faixas da população mais 
suscetíveis e vulneráveis 
à contaminação pela Co-
vid-19, assim como pessoas 
com deficiência, poderão 
indicar, por qualquer forma 
de declaração, outras pes-
soas para a retirada de seus 
medicamentos, desde que 
munidos do receituário.

A medida não se aplica 
a receitas de medicamen-
tos sujeitos a controle sani-
tário especial, que seguirá a 
regulamentação da Anvisa.

ROta JuRídica

O Sindicato dos Ges-
tores Governamentais de 
Goiás (Sindgstor) conse-
guiu liminar para impor-
tar vacinas contra o novo 
Coronavírus sem a neces-
sidade de realizar doações 
coativas impostas pelo 
artigo 2º Lei 14.125/21. A 
norma em questão prevê 
que pessoas jurídicas de di-
reito privado podem adqui-
rir diretamente as vacinas 
contra a Covid-19, desde 
que sejam integralmente 
doadas ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Além disso, o parágrafo 
1º do referido artigo prevê 
que apenas após o término 
da imunização de grupos 
prioritários, as pessoas ju-
rídicas de direito privado 
poderão adquirir, distribuir 
e administrar vacinas. Isso 
desde que, pelo menos 50% 
das doses sejam, obrigato-
riamente, doadas ao SUS e 
as demais sejam utilizadas 
de forma gratuita.

Contudo, ao conceder a 
liminar, o juiz federal subs-
tituto Rolando Valcir Spa-
nholo, da 21ª Vara da SJDF, 
declarou parcialmente in-
constitucional o referido 
artigo. O magistrado deter-
minou que a compra deverá 
ser feita por intermédio de 
pessoa jurídica legalmente 
habilitada para tal ato jun-
to à Anvisa (importação de 
fármacos). Além disso, que 
as vacinas deverão ser utili-
zadas, exclusivamente, para 
imunização de filiados ao 
Sindgestor e seus familiares.

Em sua decisão, o ma-
gistrado disse, ainda, que 
a responsabilidade pelos 
riscos inerentes à escolha 
e eficácia das vacinas é 
do Sindgstor. Além de ser 
responsável pelo armaze-
namento e transporte ade-
quados e à forma que elas 
serão distribuídas e aplica-
das junto aos seus substitu-
ídos. O que deverá ser feito 
segundo as regras locais de 
vigilância sanitária e por 

profissionais habilitados.

IMPORTAR VACINAS
No pedido, o Sindgs-

tor de Goiás, representa-
do pelo advogado Otávio 
Forte, pondera que a me-
dida visa atender aos seus 
substituídos. Os quais, por 
força da natureza peculiar 
das suas atividades profis-
sionais, estariam expostos 
à contaminação pelo novo 
Coronavírus. Além disso, 
fala sobre as dificuldades 
enfrentadas pelo sistema 
público de saúde para 
imunizar a população.

Na sequência, pede a 
declaração incidental de 
inconstitucionalidade do 
art. 2º, caput e §1º, da Lei 
14.125/21. E o reconheci-
mento do direito de par-
ticipar imediatamente do 
processo de imunização e 
a dispensa de prévia sub-
missão dos seus pedidos de 
importação à Anvisa.

ENTENDIMENTO
Em sua decisão, o juiz 

disse que o art. 2º da Lei 
14.125/21 configura inde-
vida invasão estatal na pro-
priedade particular e autên-
tica instrumentalização de 
retrocesso na proteção do 
direito fundamental à saúde 
e à vida. Além disso, viola o 
princípio da isonomia.

O magistrado salienta 
também que, não bastas-
se isso, ao editar referido 
artigo, o legislador acabou 
ainda por desproteger o di-
reito fundamental à saúde 
e à vida de grande parcela 
dos brasileiros (CF/88, arts. 
6º e 196).

“Afinal, ao não con-
templar a hipótese de im-
portação dos imunizantes 
sem o atendimento da 
exigência de doação (que 
deve ser integral), a nova 
lei desmotiva e inibe a par-
ticipação da iniciativa pri-
vada na busca e no custeio 
de mais vacinas no merca-
do externo”, disse.

PRECAUÇÃO E 
ANTECIPAÇÃO

Em nota enviada ao Rota 
Jurídica, a Diretoria Execu-
tiva do sindicato esclarece 
que a ação judicial proposta 
pelo SindGestor também 
já foi propostas por outras 
entidades representativas e 
empresas. A justificativa se 
deve exclusiva e unicamen-
te por precaução e anteci-
pação caso seja necessário, 
diante das dificuldades do 
sistema público de saúde 
em promover a imunização 
em massa, que as pessoas 
jurídicas de direito privado 
tenham que colaborar com 
o Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI).

Segundo o presidente 
do SindGestor, Hugo Leo-
nardo Godinho, o amparo 
jurídico antecipado preten-
de apenas cooperar com a 
imunização dos brasileiros 
e com o PNI. “Quanto mais 
brasileiros forem vacinados, 
mais rápido sairemos dessa 
crise sanitária e econômica 
em que nos encontramos. 
De forma alguma o Sind-
Gestor e seus representa-
dos pretendem concorrer 
com o PNI ou furar a fila de 
prioridades de imunização”, 
explica ele.

“Todos estamos an-
siosos para vacinar, ver 
nossos familiares e ami-
gos também vacinados. 
Por isso, nos antecedemos 
na regulamentação para 
que possamos, caso seja 
conveniente, legal e mo-
ral, realizar a compra para 
atender os profissionais 
da nossa categoria, que na 
realização diária de suas 
atividades, assim como 
a maioria da população, 
estão expostos à contami-
nação pelo novo coronaví-
rus”, diz Hugo.

O SindGestor reitera 
que respeita o PNI, que 
classificou os grupos 
prioritários para recebe-
rem a imunização.

Wanessa ROdRiGues

Wildes Barbosa
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A JBS abriu as inscrições para a edição 2021 do Pro-

grama de Trainee Jovens de Valor. São 15 vagas para profis-
sionais com formação entre dezembro de 2016 e dezembro 
de 2020, nas áreas de administração, ciências contábeis, 
ciências econômicas, engenharia e medicina veterinária 
para atuar na Swift, JBS Couros e JBS Novos Negócios.

2. As inscrições acontecem até o dia 07 de maio e o 
candidato deve ter disponibilidade de mudança para as ci-
dades das operações, pois as vagas são presenciais. Todas as 
informações sobre o Programa de Trainees Jovem de Valor 
e as instruções para inscrição estão disponíveis no link: ht-
tps://trabalheconosco.vagas.com.br/jbs-jovens-de-valor

Atendimento elogiado
A atuação dos profissionais de saúde do Hospital e 

Maternidade Nossa Senhora de Lourdes tem levado a inú-
meros registros de agradecimento na Ouvidoria, inclusive 
com o nome do profissional. A ouvidora Viviane Ferro diz 
que os pacientes e seus familiares podem registrar opiniões 
referentes à assistência recebida através da pesquisa de sa-
tisfação ou na própria Ouvidoria, que oferece aos profissio-
nais elogiados um certificado acompanhado de bombons 
com a mensagem deixada pelo paciente.

Vitrine

MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 
O ex-governador 
Marconi Perillo 
utilizou suas 
redes sociais 
na tarde da 
segunda-
feira (12) para 
destacar a 
importância do 
Hugol.  “É uma 
obra que sinto 
muito orgulho 
de ter sido 
construída em 
nosso governo. 
E fico honrado 
em ver que 
nessa pandemia 
e num momento tão delicado da saúde pública 
o Hugol está a serviço da população do nosso 
Estado”, diz.  Vale lembrar que o  Hugol é uma das 
maiores obras públicas de saúde do Centro-Oeste

Arquivo

n VOCÊ SABIA? O 
mamão possui melanina 
pigmento que dá 
coloração da pele.
n TELECONSULTA 
- O Sistema Hapvida 
recebeu mais uma 
inovação de atendimento 
remoto - o Portal de 
Teleconsulta, onde 
é possível realizar 
consultas imediatas 
para síndromes gripais 
e Covid-19, e consultas 
eletivas. O cliente 
tem acesso à receita, 
atestado, prescrição de 
exames de sua consulta 
realizada. Durante o 
último ano, o Hapvida 
superou a marca de mais 
de 500 mil teleconsultas 
realizadas em todo o 
Brasil.
n CURSO DE CORTE E 
COSTURA - O Clube de 
Costura disponibilizou 
por meio digital o 
curso de Modelagem 
Corte Costura, desde 
a modelagem até 
o acabamento da 
peça. As aulas são 
gravadas e ministradas 
pela professora Aline 
Fernandes. Além de 
esclarecer dúvidas 
através do chat, após 
a conclusão do curso, 
será emitido certificado 
dentro da própria 
plataforma. Informações 
no link: https://materiais.
clubedecostura.com.br Arquivo/reprodução

NOVOS DESEMBARGADORES 
Os juízes substitutos em segundo grau, Wilson Safatle 
Faiad e Fernando de Castro Mesquita, foram escolhidos 
novos desembargadores do TJGO, em sessão 
extraordinária do Órgão Especial, realizada na segunda-
feira (12). Wilson Safatle Faiad foi escolhido por critério 
de merecimento, e ocupará a vaga do desembargador 
Francisco Vildon José Valente que se aposentou. Pelo 
critério de antiguidade, Fernando de Castro Mesquita 
ocupará a vaga deixada pelo desembargador Ney Teles 
de Paula, que se aposentou em março. A cerimônia de 
posse está prevista para o dia 23 de abril, às 10 horas

Arquivo

n NOME TÉCNICO 
- O prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, 
indicou Domingos 
Sávio Afonso, 
que era o gerente 
de Planejamento 
de Transportes 
da Companhia 
Metropolitana de 
Transportes Coletivos 
(CMTC), para a 
presidência da 
Companhia

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

DIRETOR PRESIDENTE
Adão dos Reis Gonçalves
adao@gazetadoestado.com.br

COMERCIAL
Tel: (62) 3249-8883 
comercial@gazetadoestado.com.br

PUBLICAÇÃO LEGAL
Tel: (62) 3249-8883 
editais@gazetadoestado.com.br

REDAÇÃO 
redacao@gazetadoestado.com.br

DISTRIBUIÇÃO
go@gazetadoestado.com.br
df@gazetadoestado.com.br

DIREÇÃO GRÁFICA
Érika Sandra

DIAGRAMAÇÃO
Gabriela Nunes

DIREÇÃO DE JORNALISMO
Adão Gonçalves
MTB 3719/GO

EDITOR DE REPORTAGEM
Luís Carlos Castro
MTB 3697/GO 
luisgazetadoestadogo@gmail.com

Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Gazeta Multiplataforma LTDA
CNPJ: 17.766.906/0001-14

Geral

CIDADANIA

Serviços psicológicos e sociais 
em três cidades do DF
Secretaria de Justiça e Cidadania organiza atividades do programa “Sua 
Vida Vale Muito” no Recanto das Emas, Itapoã e Ceilândia

AgênciA BrAsíliA - O pro-
grama Sua Vida Vale Mui-
to, da Secretaria de Justiça 
e Cidadania (Sejus), per-
corre, nesta quarta-feira 
(14), três cidades do Dis-
trito Federal com ações 
itinerantes de atendimen-
to psicológico e psicosso-
cial para a população, no 
período das 9h às 17h.

As atividades ocorrem 
no CEU das Artes, Qua-
dra 113, no Recanto das 
Emas; na Praça dos Direi-
tos, QNN 13 de Ceilândia; 
e na Praça dos Direitos, 
Quadra 203 do Itapoã.

A secretária de Justiça 
e Cidadania, Marcela Pas-
samani, diz que as ações 
são uma grande vitória. “É 
muito importante o Go-
verno na rua, atendendo a 
população. Nosso objetivo 
é expandir cada vez mais 
nossos projetos itineran-
tes. A Sejus dedica atenção 
e cuidado quando leva as 
ações para a rua”, afirmou.

Ela destaca, ainda, o 
profissionalismo da equi-

pe envolvida com as ações. 
“Todos são muito capaci-
tados para auxiliar tanto 
a Secretaria de Saúde nas 
ações de vacinação, quan-
to nos atendimentos psi-
cológicos. Nosso objetivo é 
levar nossos serviços para 
todo o DF”, ressalta.

Durante as ações 
itinerantes da Sejus, 
assistentes sociais, psi-
cólogos e outros profis-
sionais de saúde farão 
os atendimentos com o 
apoio logístico de servi-
dores e voluntários, ca-
dastrados no site Volun-
tariado em Ação.

Em decorrência da 
pandemia de covid-19, as 
regras de enfrentamento 
ao novo coronavírus se-
rão rigorosamente apli-
cadas, como o distancia-
mento, uso e distribuição 
de máscaras e aplicação 
constante de álcool lí-
quido nos assentos e nas 
mãos. O programa Sua 
Vida Vale Muito já per-
correu diversas cidades 
do DF, atendendo mais 
de 10  mil pessoas.

Para mais detalhes em 
relação às ações itineran-
tes, a Sejus disponibiliza o 
telefone (61) 99370-6653.

Jhonatan Vieira/Sejus-DF

TURISMO

Programa Turismo em Ação leva 
serviços à região de Brazlândia

O programa Turismo 
em Ação, idealizado pela 
Secretaria de Turismo 
do Distrito Federal (Se-
tur-DF), estará em Bra-
zlândia para estruturar 
iniciativas de estímulo 
ao turismo local, como o 
rural e religioso, além de 
garantir mais condições 
de comercialização aos 
290 artesãos da região 
administrativa creden-
ciados à pasta.

Reconhecido polo de 
festas tradicionais como 
a do Divino, do Morango, 
Goiaba e a Via Sacra, a 
cidade é destino imper-
dível de visitantes em 
busca de opções perto 
de casa e longe da rotina, 
em meio a belezas natu-
rais estonteantes.

Lançado no último 
dia 6, em Planaltina, essa 
será a segunda edição do 
Turismo em Ação. A visi-
ta da Setur-DF em Bra-
zlândia irá promover ini-

ciativas de qualificações 
ao segmento e encontros 
com lideranças das ci-
dades para alavancar a 
cadeia turística da região.

“Brazlândia é uma 
cidade linda, criada em 
1933, repleta de encan-
tos e atrativos, que a 
Secretaria de Turismo 
vem mapeando, desde o 
início da nossa gestão”, 
assinala a secretária de 
Turismo, Vanessa Men-
donça. “É lugar de turis-
mo rural, de aventura, 
ecoturismo e excelente 
gastronomia, com seus 
pratos típicos, como a 
galinha caipira no fogão 
a lenha”, complementa.

Ela também destaca 
que Brazlândia se fortalece 
no artesanato. “Em agosto 
de 2019, por exemplo, a 
nossa secretaria esteve na 
cidade para a entrega de 
52 Carteiras Nacionais do 
Artesão”, pontua.

Aponta que a cidade é 

lugar de turismo religioso, 
numa referência ao San-
tuário Arquidiocesano 
Menino Jesus, segundo 
maior templo católico do 
Brasil, que já se encontra 
em Rota da Paz, criada 
também pela Setur  para 
mostrar os templos de 
Brasília nestes tempos de 
pandemia e que está dis-
ponível no site da pasta e 
no Google Earth.

Em razão de tantos 
atrativos, a secretária 
anunciou que a região ad-
ministrativa vai ganhar a 
Casa do Turismo. “É para 
facilitar ainda mais a co-
nexão entre os visitantes 
e essa cidade imperdível 
da nossa querida capital. 
E, juntos, por meio de 
um trabalho integrado, 
vamos impulsionar ainda 
mais essa cadeia turística, 
trazendo mais desenvol-
vimento local, emprego e 
renda”, afirma.

AgênciA BrAsíliA
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Uma das beneficiadas foi a MZ Fabricações e Manutenções de Carrocerias 
EIRELI, que tem sede no município de Gurupi

TOCANTINS

SECAD

Governo do Estado concede 
benefícios fiscais para quatro 
empresas tocantinenses

Unidade Certificadora do Tocantins abre 
seleção para instrutores de cursos EaD

NayNa Peres/GoverNo do To-
caNTiNs -  Em continuidade 
aos projetos do Governo 
do Tocantins de transfor-
mar o Estado em um celei-
ro de novas oportunidades, 
o secretário de Estado da 
Indústria, Comércio e Ser-
viços (Sics) e presidente da 
Agência de Mineração do 
Estado do Tocantins (Ame-
to), Tom Lyra, assinou nesta 
terça-feira, 13, o contrato 
para concessão de benefí-
cios fiscais para quatro em-
presas tocantinenses.

Uma das beneficiadas 
foi a MZ Fabricações e Ma-
nutenções de Carrocerias 
EIRELI, que tem sede no 
município de Gurupi. Para o 
empresário Romacir Saggin, 
socioproprietário do em-
preendimento, a celeridade 
na aprovação dos processos 
de incentivos fiscais e na 
assinatura destes contratos 
comprova o quanto a gestão 
está alinhada com a cate-
goria empresarial. “Hoje, o 
Governo do Tocantins tem 
trabalhado como um facili-
tador. Nesse sentido, a agili-
dade, entre a propositura e 
a aprovação, contribui para 
que mais investimentos 
sejam realizados e para a 
expansão dos nossos negó-
cios”, afirmou o empresário.

Desde o início do ano 
até esta terça-feira, sete em-
presas, de diversos setores 
produtivos, obtiveram a 

concessão deste benefício 
fiscal. De acordo com o se-
cretário Tom Lyra, dar mais 
celeridade e desburocratizar 
os processos para que mais 
empresas possam chegar 
ao Tocantins e fomentar o 
crescimento, daquelas que 
já estão aqui implantadas, 
fazem parte das diretrizes da 
Indústria e Comércio.

“Ao assumir a Sics, um 
dos pedidos do governador 
Mauro Carlesse foi para 
que atuássemos de forma 
integrada com os empre-
sários, empreendedores e 
investidores de todo o Esta-
do, além de prospectar no-
vos negócios no Brasil e no 
mundo. Desde então, temos 
atuado para atender a essa 
demanda. O número de no-
vos contratos de concessão 
de benefícios fiscais assi-
nados é a comprovação da 
efetivação destes esforços. 
O reflexo deste trabalho em 

conjunto pode ser medido 
quando observamos os da-
dos referentes à geração de 
novos postos de trabalho”, 
destacou o gestor.

O Tocantins é o Esta-
do que mais tem gerado 
empregos na região Nor-
te e tem se mantido entre 
os cinco estados que mais 
empregam no ranking na-
cional, de acordo com os 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged).

EMPRESAS
Além da MZ Fabrica-

ções e Manutenções de 
Carrocerias, também assi-
naram os contratos as em-
presas Gilmar Matinazzo 
Beneficiamento de Arroz, 
que fica no município de 
Porto Nacional; CR Fabri-
cação de Sorvetes e a Cer-
rados Foods, ambas com 
sede em Palmas.

A Secretaria de Estado da 
Administração (Secad), por 
meio da Unidade Certifica-
dora do Estado do Tocantins 
(Unicet), abre seleção para 
instrutores de dois cursos 
oferecidos pela Unidade. As 
inscrições têm início nesta 
terça-feira, 13, e prosseguem 
até o dia 18 de abril.

A diretora de Gestão de 
Capacitação Continuada, 
Katia Gomes, esclarece que 
servidores públicos de todos 
os poderes e esferas, seja ati-
vo ou inativo, efetivo, comis-
sionado ou contratado po-
derão participar do processo 
seletivo. Para participar da 
seleção, o interessado deve 
realizar seu cadastro no Sis-
tema de Capacitação Fun-
cional (Sicap) e, em seguida, 
fazer sua inscrição.

O cadastro e a inscrição 
serão realizados, exclusiva-
mente por meio eletrônico 
no site da Secad: https://se-

cad.to.gov.br/unicet/sicap/. 
“Vale pontuar que o cadas-
tro não garante a inscrição 
nos processos seletivos, o 
qual deverá ser feito de for-
ma independente”, esclare-
ce Katia Gomes.

Os instrutores são colabo-
radores remunerados do pro-
cesso educacional da Unicet, 
corresponsáveis pela realiza-
ção das capacitações. As vagas 
de instrutores são para os cur-
sos: Integração Pessoal para 
Novos Servidores Públicos do 
Poder Executivo Estadual e 
Trabalho Remoto no Serviço 
Público: Eficiência e Produ-
tividade, com duração de 40 
horas e as remunerações po-
dem chegar a até R$ 6 mil.

O secretário de Estado da 
Administração, Bruno Barre-
to, destaca o processo sele-
tivo como um instrumento 
que garante mais oportuni-
dades para o servidor públi-
co do Estado se capacitar e 

se qualificar, de forma que 
traga melhorias para o de-
sempenho no exercício da 
função pública, abrangendo 
todos os órgãos do Governo 
do Tocantins. “O governador 
Mauro Carlesse pediu empe-
nho no sentido de promover 
capacitações dos servido-
res públicos, especialmente 
neste período de pandemia, 
gerando oportunidades de 
melhoria funcional e evolu-
ção das nossas ferramentas, 
neste caso, a capacitação a 
distância”, ressalta.

Vanguardista na oferta de 
cursos na modalidade Edu-
cação a Distância (EaD) e, 
no atual contexto sanitário 
nacional, onde os casos de 
Covid-19 crescem vertigi-
nosamente, a Unicet segue 
oportunizando qualificação 
e capacitação com qualida-
de, de forma gratuita e total-
mente on-line. aNGélica lima/
GoverNo do TocaNTiNs

Casada com ator, ex-Enfermeira do Funk 
vive longe dos holofotes após sucesso e polêmica

No início dos anos 2000, 
na cola do sucesso de per-
sonagens como Feiticeira e 
Tiazinha, surgia a Enfermei-
ra do Funk. Na época, o rit-
mo também estava estoura-
do no país, fazendo com que 
a morena misteriosa por trás 
da máscara cirúrgica bom-
basse ainda mais. A reper-
cussão em torno da musa 
foi tão grande que ela che-
gou a estampar simultanea-
mente as capas das extintas 
“Playboy” e “Vip” em abril 
de 2001, há exatos 20 anos. 
Intérprete da personagem, 
Ariane Latuf ainda se viu 
no meio de uma polêmica. 
Depois de uma liminar da 
Justiça, acatando uma ação 
do Conselho Regional de 
Enfermagem, a Enfermeira 
foi cancelada e passou a se 
chamar Proibida do Funk. 
Hoje, Ariane Latuf leva uma 
vida longe dos holofotes e 
das polêmicas. Casada há 19 

anos com o ator Luka Ribei-
ro, com quem tem uma filha 
adolescente, ela não dá mais 
entrevistas sobre os tempos 
de Enfermeira do Funk. Ela 
até mudou de nome, e agora 
assina Ane Latuf. De lá para 
cá, a ex-musa trabalhou 
como professora de edu-
cação física, modelo fitness 
e atualmente compartilha 
um pouco de sua intimida-
de e dá dicas para uma vida 
saudável em seu perfil no 
Instagram, com um pouco 
mais de 10 mil seguidores.

Ane Latuf não é lem-
brada apenas por ter sido a 
Enfermeira do Funk, mas 
também por ter feito parte 
de um episódio emblemá-
tico na imprensa brasileira. 
Por causa da liminar da Jus-
tiça, que considerou a per-
sonagem ofensiva aos pro-
fissionais de enfermagem, a 
capa da “Playboy”, que saiu 
logo depois da “Vip”, preci-

sou ser mudada às pressas. 
A Enfermeira virou a Proi-
bida e a máscara e a touca 
, que eram brancas, foram 
pintadas de rosa. Na época, 
através de um comunica-
do, a editora Abril qualificou 
o episódio como “censura 
prévia”. O nome também 
não poderia ser usado nas 
apresentações que Ane fa-
zia ao redor do país, e, aos 
poucos, a personagem foi 
perdendo espaço e força.

A história da Enfermeira 
do Funk foi lembrada por 
Lucas Hit, colecionador e 
apresentador do canal Clu-
be da Vip, por causa dos 20 
anos do lançamento das 
duas revistas com ela na 
capa: “Ela é uma querida, 
já conversei com ela algu-
mas vezes. Pedi para fazer-
mos uma entrevista. Ela foi 
supercarinhosa, mas disse 
que não tem motivos para 
relembrar esse momento”.

Record é condenada 
em R$ 200 mil pela 
dispensa coletiva de 
jornalistas

A 8ª turma do TRT 
da 2ª região manteve a 
condenação da Rádio e 
Televisão Record S.A. ao 
pagamento de R$ 200 mil 
em danos morais coleti-
vos pela dispensa de 27 
jornalistas, em 2017, que 
participaram de paralisa-
ção de um dia de traba-
lho. O valor será revertido 
ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador. De acordo 
com a decisão, que con-
firmou a sentença em 
1º grau, a dispensa em 
massa dos profissionais 
foi discriminatória e re-
taliatória. A empresa terá 
ainda que indenizar cada 
um dos 27 jornalistas 
dispensados por danos 
morais individuais, equi-
valente a cinco vezes o úl-
timo salário-base devido 
e, também, indenização 
substitutiva à reintegra-
ção, com valor estipulado 
em duas vezes o último 
salário do dia seguinte da 
dispensa até a sentença 
de março de 2020.

Ainda segundo ele, 
o direito à desconexão 
(direito ao lazer, art. 6º 
da Constituição Federal) 
também foi violado pela 
empresa, quando a altera-
ção não negociada da es-
cala de trabalho afetou as 
atividades dos jornalistas 
fora da emissora. miGalhas

OAB realizará estudos para viabilizar 
compra de vacinas para advogados

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Conforme esclareceu a autora da proposta, 
conselheira Daniela Teixeira, do DF, “não é um 
pedido de compra imediata”

O presidente do Con-
selho Federal, ou a quem 
ele delegar esse mister, 
poderá promover estudos 
para viabilizar compra de 
vacinas para advogados 
tão logo esteja encerra-
da a vacinação do grupo 
prioritário do Plano Na-
cional de Imunização, nos 
termos da lei 14.125/21. 
Assim decidiu o CFOAB 
nesta terça-feira, 13, após 
longo debate. O placar foi 
23 a 4, vencendo a pro-
posta da conselheira Fe-
deral Daniela Teixeira, do 
DF. Apenas os Estados de 
SP, RS, PE e SE não aderi-
ram à proposição.

Segundo a autora da 
proposta, “não é um pedi-
do de compra imediata”. 
Trata-se, no dizer da advo-
gada, de “autorização para 
que sejam estudadas todas 
as possibilidades, dentro 
do novo marco normativo, 
a lei 14.125/21, que prevê 
a possibilidade de compra 
por entes privados para 
distribuição gratuita, com 
a doação de 50% das do-
ses ao SUS e para entrega 
das doses apenas quando 
finalizada a imunização de 
todos os grupos prioritá-
rios do plano nacional de 
vacinação, estimado em 
72 milhões de pessoas”.

VOTO-VISTA
Em voto-vista, Ana Be-

atriz Presgrave, do RN, foi 
a primeira a falar. De acor-
do com a conselheira, o 

governo Federal já firmou 
contratos para a compra 
de vacinas em número su-
ficiente para a vacinação 
de todos os brasileiros, 
o que demonstra que o 
problema atual não é de 
falta de vontade política 
na aquisição de vacinas, 
tampouco de exclusão de 
determinada população 
do PNI, mas sim, pura e 
simplesmente, de falta de 
vacinas para entrega.

“Nesse sentido, en-
quanto os 212 milhões de 
brasileiros não forem va-
cinados, o plano de vaci-
nação estabelecido pelo 
governo Federal não es-
tará cumprido, de modo 
que durante a execução do 
PNI, acaso pessoas jurídi-
cas de direito privado ad-
quiram vacinas, irão con-
correr diretamente com o 
SUS para a aquisição dos 
imunizantes que ainda es-
tão em falta para oferta.”

Conforme afirmou, em 
curtas palavras: a razão 
para não serem vacinados 
todos os brasileiros ime-
diatamente não é falta de 
dinheiro, nem falta de po-
lítica pública e nem falta 
de vontade de adquirir os 
imunizantes, é simples-
mente a falta de vacinas.

Para a conselheira, a 
vacina não pode ser redu-
zida a um direito individu-
al ou restrito a grupos que 
detenham maior poder 
econômico e político.

miGalhas

&&

Sics/Governo do Tocantins



 Quarta-feira, 14 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal6

Classificados

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 008/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará licitação no dia 30/04/2021 ás 8h na moda-
lidade Tomada de Preço n° 008/2021, Processo Administrativo Nº 
3971/2021, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, a 
realizar-se em sua sede, na sala de Licitações, na Avenida Goiás, 
Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000, em 
sessão pública, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, objetivando 
o TIPO MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, visando a 
contratação de empresa para execução de reforma na Delegacia 
de Policia Civil do Município de Uruaçu-GO, de acordo com o 
edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, 
das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no site: www.uru-
acu.go.gov.br ou no e-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br. Maiores 
informações pelo telefone (62) 3357-3066

Uruaçu – GO, 13 de abril de  2021.
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Presidente da CPL

Publicidade Legal no Jornal Gazeta

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

ga
ze

ta
d
oe

st
ad

o.
co

m
.b

r

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 29 de abril de 2021, às 14h45min *. 2º LEILÃO: 10 de maio de 2021, às 14h00min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício 
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular com eficácia 
de escritura pública alienação fiduciária de imóvel em garantia nº 073444230014835, datado de 23/10/2014, firmado com os Fiduciantes 
MARCELO PAIVA MANZI, CNH 03859387959 DETRAN-GO, CPF nº 375.777.781-68, e sua cônjuge SULENE CARVALHO DE SOUSA,  
RG nº 1.523.276 SSP-GO, CPF nº 336.293.901-53, residentes e domiciliados em Goiânia/GO, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 318.159,85 (Trezentos e dezoito mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos 
- atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: “Sala Comercial nº 1312, situado na Avenida Deputado Jamel 
Cecílio, Quadra B-27, Edificio Brookfield Towers, Torre A, Jardim Goiás, Goiânia/GO, com área privativa 31,21m², área comum de 12,4674m² 
e área total de 43,6774m², com direito a uma vaga de garagem ”, melhor descrito na matrícula nº 91.690 do Registro de Imóveis da  
4º Circunscrição de Goiânia/GO. Cadastro Municipal: 203.065.0077.0194. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 119.351,95 (Cento e dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais 
e noventa e cinco centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro.  
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16891 - Dossiê).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 29 de abril de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 11 de maio de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,  
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor 
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com 
força de escritura pública de 23/10/2014, cujos Fiduciantes são MARCELO PAIVA MANZI, CPF/MF sob nº 375.777.781-68, 
e sua esposa SULENE CARVALHO DE SOUZA, CPF/MF sob nº 336.293.901-53, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a  R$ 309.073,10 (Trezentos e Nove Mil Setenta e Três Reais e Dez Centavos 
- atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Sala de nº 1311 - Torre A, com a área privativa de 
38,98m² e área total de 53,6269m², com direito de uso de uma vaga de garagem do “Brookfield Towers”, situado à Avenida 
Deputado Jamel Cecílio, no loteamento denominado Jardim Goiás, Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 91.689 do 
Serviço de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de Goiânia/GO”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o 
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 152.920,65 (Cento e Cinquenta e 
Dois Mil Novecentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão 
presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão 
se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro  
24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO 
SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5800-01 Bc).

PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2021
DATA DE ABERTURA: 29 de Abril de 2021. Horário: 09h00min. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO
HIDROJATEAMENTO DO DEMAE DE ACORDO COM AS
DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA –
(ANEXO I). LOCAL DA SESSÃO: Sala de Avaliação de Processos
Licitatórios do DEMAE.
O Edital poderá ser retirado no Departamento de Licitações do DEMAE
ou pelo site: https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.
Informações adicionais podem ser obtidas junto a comissão permanente
de licitações através dos telefones (64) 3454-7400 ou (64) 3454-7433
ou pelo email colaredemae@gmail.com

Caldas Novas, 14 de Abril de 2021.
FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO

PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
O Fundo Municipal de Saúde de São Luís de Montes Belos,
Goiás, por intermédio do Pregoeiro Oficial, designado através
do Decreto nº 026/2021, de 04 de Janeiro de 2021, com base na
Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº
727/2017, Lei nº 123/2006, Lei Federal nº 13.979/2020, com
aplicação subsidiária às disposições da Lei nº 8.666/93 e
demais legislações aplicáveis, torna público as licitações na
modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de REGISTRO DE
PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no modo de
disputa ABERTO, sendo o seguinte:
Pregão Eletrônico SRP Nº 007/2021, para o registro de preços
para eventual aquisição de medicamentos, para atender à
demanda da Rede Municipal de Saúde no combate ao
COVID19, início da Sessão de Disputa de Preços: às 14 horas
do dia 27 de abril de 2021. Local para acesso:
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que
apresentarem toda a documentação por ela exigida para o
respectivo cadastramento. Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília (DF). A íntegra do edital
poderá ser obtida através do site acima ou endereço eletrônico:
www.saoluisdemontesbelos.go.gov.br ou na sede da prefeitura,
no endereço: Rua Rio da Prata nº 662, Centro, São Luís de
Montes Belos, Goiás, em dias úteis, de segunda a sexta, das
08:00hs às 11:00hs e 13:00hs. Às 17:00hs. Informações pelo
telefone: (64) 3671 7025 ou através do e-mail:
licitacao@saoluisdemontesbelos.go.gov.br.
São Luís de Montes Belos, Goiás, 14 de abril de 2021.

Albertino de Paula Júnior
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 – UASG 989395
O MUNICÍPIO DE INHUMAS torna público que realizará, pregão
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item, visando o registro de
preço para futura contratação de empresa para fornecimento de
alimentos, medicamentos e materiais veterinários, no dia
29/04/2021 às 08h30min. Mais informações na sede da
Prefeitura Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min
às 17h00min, pelos telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

IMPERIO  TRUCKS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  LTDA ,  CNPJ/CPF  n°
33.420.627/0001 – 50 torna público que esta requerendo da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente - SEMMA de Goiânia a Licença Ambiental Operação para as
seguintes  atividades:  Fabricação  de  cabines,  carrocerias  e  reboques  para
caminhões,  serviços  de  manutenção  e  reparação,  serviços  de  alinhamento  e
balanceamento de veiculos automotores, serviços de borracharia para veiculos
automotores, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para
veiculos automotores, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos
automotores, localizado na Rua Ramiro Soares, Quadra AREA, Lote 02, Número
300, Residencial Araguaia, CEP:75.383 – 256, Trindade - GO

IMPERIO  TRUCKS  INDUSTRIA  E  COMERCIO  LTDA,  CNPJ/CPF  n°
33.420.627/0001–50 torna público que esta requerendo da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente - SEMMA de Goiânia a Licença Ambiental Simplificada  para
as  seguintes  atividades:  Fabricação  de  cabines,  carrocerias  e  reboques  para
caminhões,  serviços  de  manutenção  e  reparação,  serviços  de  alinhamento  e
balanceamento de veiculos automotores, serviços de borracharia para veiculos
automotores, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para
veiculos automotores, comercio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos
automotores, localizado na Rua Ramiro Soares, Quadra AREA, Lote 02, Número
300, Residencial Araguaia, CEP:75.383– 256, Trindade - GO

IMDERME IMPLANTODOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA – ME,
CNPJ:  20.653.026/0001-46,  TORNA  PUBLICO  QUE  RECEBEU  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO LUIS DE
MONTES BELOS A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO Nº 001/2021,
COM  VALIDADE  ATE  09/09/2025,  PARA  ATIVIDADE  MEDICA
AMBULATORIAL  COM  RECURSOS  PARA  REALIZAÇÃO  DE
PROCEDIMENTOS  CIRÚRGICOS,  LOCALIZADO  NA  RUA  RIO
CORRENTE,  Nº 453,  QD.  15 LT.  20,  CENTRO DE SÃO LUIS DE
MONTES BELOS/GO.

COOPERCARGO – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
JOINVILLE, inscrito com CNPJ Nº 78.989.431/0014-34 torna público
que  requereu  da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  de
Aparecida de Goiânia - SEMMA, as Licenças Ambientais de Instalação
e Operação para a atividade de transporte rodoviário de carga, exceto
produtos  perigosos  e  mudanças,  intermunicipal,  interestadual  e
internacional. Localizado na ROD BR-153, S/Nº Qd. Lt. 0001 Galpão
04 – Retiro do Bosque - Acréscimo - CEP: 74.990-840 – Aparecida de
Goiânia  –  GO.  O  empreendimento  não  se  enquadra  na  Resolução
CONAMA 001/86.

OURO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA inscrita no
CNPJ: 26.035.256/0001-28 instalada na Avenida Hermógenes Coelho
N° 2.143 Centro sala 1 São Luís de Montes Belos torna público que
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do mesmo
município  a  Licença  Prévia  e  de  Instalação  para  atividade  de
ESTAÇÃO  ELEVATÓRIA  DE  ESGOTO  (EEE)  E  EXTRAVASOR  no
imóvel  rural  denominado  Santana  e  Cabeceira  do  Sapé  neste
municipio.

Prefeitura de São Luís de Montes Belos - Goiás
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Goiás,
através de sua PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E
FUNDOS, com sede na Rua Rio da Prata nº 662, Centro, nesta
cidade, por intermédio de seu pregoeiro e equipe de apoio
designados pelo Decreto n° 026/2021, torna público para
conhecimento dos interessados, que estão disponíveis os
editais de Pregões Presenciais descritos abaixo, conforme
condições e especificações no Edital, regido pela Lei Federal
n° 10.520/2002, e na Lei Federal 8.666/93. Os editais poderão
ser obtidos no endereço acima citado, onde serão realizadas a
sessões de recebimento e abertura dos envelopes, ou através
do site www.saoluisdemontesbelos.go.gov.br.
PREGÃO

PRESENCIAL OBJETO DATA DA
ABERTURA

006/2021
Aquisição de trator podador de
grama em atendimento a
Secretaria de Obras, Infraestrutura
e Serviços Públicos

28/04/2021
Às 08h30min

007/2021
Registro de Preço para eventual
aquisição de oxigênio e ar
medicinal para utilização na Rede
Municipal de Saúde

28/04/2021
Às 13h30min

008/2021

Registro de preços para eventual
locação de Caminhões
compactadores de resíduos
sólidos (coletor de lixo), em
atendimento a Secretaria de
Obras, Infraestrutura e Serviços
Públicos.

29/04/2021
Às 08h30min

009/2021

Registro de Preço para eventual
aquisição de gêneros alimentícios
para merenda escolar, no 1º
Semestre de 2021, Fundo
Municipal de Educação

29/04/2021
Às 13h30min

010/2021

Registro de preços para aquisição
de materiais diversos para serem
utilizados em infraestrutura, com
entrega parcelada, para atender a
Secretaria de Obras, Infraestrutura
e Serviços Públicos.

30/04/2021
Às 08h30min

Maiores informações poderão ser obtidas na sede da
Prefeitura Municipal no endereço acima mencionado, em
horário de expediente ou pelo telefone (64) 3671-7025.
Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos – Go, aos 14
de abril de 2021.

Albertino de Paula Júnior
Pregoeiro Oficial

Prefeitura de São Luís de Montes Belos - Goiás
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Goiás,
através de sua PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Rua
Rio da Prata nº 662, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ n.
02.320.406/0001-87, por intermédio de sua Comissão
Permanente Licitações designados pelo Decreto n° 026/2021,
torna público para conhecimento dos interessados, que está
disponível o edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, que
tem por objeto a contratação de empresa para a construção de
um pórtico (portal) de entrada da cidade, serviços executados
no município de São Luís de Montes Belos, regidos pela Lei
Federal 8.666/93 e alterações posteriores, com abertura no dia
03 de maio de 2021, às 08h30min. O edital poderá ser obtido no
endereço acima citado, onde serão realizadas a sessão de
recebimento e abertura dos envelopes, ou através do site
www.saoluisdemontesbelos.go.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura
Municipal no endereço acima mencionado, em horário de
expediente ou pelo telefone (64) 3671-7025 ou no
Celular/WhatsApp 64 99281 9641.
Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos – Go, aos 14
de abril de 2021.

Lecival Pires Nogueira
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2021

O Município  de  Uruaçu-GO torna público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  fará  licitação  no  dia  03/05/2021  a  08h  na
modalidade Pregão Presencial n° 043/2021, Processo Administrativo
nº 3956/2021, 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  A  AQUISIÇÃO
EVENTUAL,  FUTURA  E  PARCELADA  DE  MATERIAIS  DE
EQUIPAMENTO  DE  PROTEÇÃO  INDIVIDUAL  –  EPI’S  PARA
ATENDER  AS  DEMANDAS  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 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 site: www.uruacu.go.gov.br ou
no  e-mail:  pregoes@uruacu.go.gov.br.  Maiores  informações  pelo
telefone (62) 3357-3066

Uruaçu – GO, 13 de abril de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO
 
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº. 003/2021
Sistema de Registro de Preço (SRP)
Tipo – Menor Preço Por Item
Objeto: Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Cestas Básicas Para
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Data de abertura:  28/04/2021  às 08:30 horas.  O Edital  e maiores
informações poderão ser obtidas com a Pregoeira, na Rua 03 Quadra
07, lote 01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339 1588.
Cocalzinho de Goiás, 14 de abril de 2021.

Ana Lidia de Siqueira Santiago
Pregoeira
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

Conjunto A, Setor 02, situado no 
loteamento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, neste município, 
com a área de 1.674,00m². Con-
frontando pela Frente com a Rua 
08, com 24,00 metros, pelo fundo 
com a Rua Tocantins, com 12,00 
metros, pelo lado direito com os lo-
tes 14, com 46,50 metros e mais 
12,00 metros a 90º e mais 46,50 
metros com o lote 15, e pelo lado 
esquerdo com os lotes 09 e 10, com 
93,00 metros, objeto da matrícula 
n°. 86.477 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado 
em 03 (três) lotes menores que 
serão denominados:“Lote 11 da 
quadra 37, Conjunto A, Setor 02, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 558,00m². Confrontando pela 
Frente com a Rua 08, com 12,00 
metros, pelo fundo com o lote 12, 

com 12,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 13, com 46,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 09, 
com 46,50 metros”, “Lote 12 da 
quadra 37, Conjunto A, Setor 02, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área de 
558,00m². Confrontando pela Fren-
te com a Rua Tocantins, com 12,00 
metros, pelo fundo com o lote 11, 
com 12,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 10, com 46,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 14, 
com 46,50 metros” e “Lote 13 da 
quadra 37, Conjunto A, Setor 02, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área de 
558,00m². Confrontando pela Fren-

te com a Rua 08, com 12,00 metros, 
pelo fundo com o lote 14, com 12,00 
metros, pelo lado direito com o lote 
15, com 46,50 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 11, com 46,50 
metros”, conforme planta e memorial 
descritivo, que fazem parte integrante 
da Certidão Municipal de Aprova-
ção do Parcelamento expedida em 
04/02/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021006912. 
Para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 03 
(três) dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo nos 
termos do artigo 19 da citada Lei 
Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos 
os interessados que MK 
CONSTRUÇÕES DE MO-
RADIAS LTDA EPP, CNPJ-
04.149.574/0001-87, com 
sede em Brasília-DF, deposi-
tou nesta serventia os docu-

mentos necessários exigidos 
pelo artigo 18 da Lei Federal 
n. 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, para registro 
de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado 
Lote 11/13 da quadra 37, 

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para registro 
de um DESMEMBRAMENTO do 
imóvel denominado Lote 35-A da 
quadra 18 Conjunto A, Setor 03, 
situado no loteamento denomina-
do PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás-GO, com a 
área de 530,00m². Confrontando pela 
Frente com a Avenida 02, com 26,50 
metros, pelo fundo com parte do lote 
33, com 26,50 metros, pelo lado direi-
to com o lote 36, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 35-B, 
com 20,00 metros, objeto da matrícu-
la n°. 75.212 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado 
em 02 (dois) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 35-A1 

da quadra 18 Conjunto A, Setor 
03, situado no loteamento denomi-
nado PARQUE DA BARRAGEM, 
em Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 330,00m². Confrontando 
pela Frente com a Avenida 02, com 
16,50 metros, pelo fundo o lote 33, 
com 16,50 metros, pelo lado direito 
com o lote 36, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 35-A2, 
com 20,00 metros” e o “Lote 35-A2 
da quadra 18 Conjunto A, Setor 
03, situado no loteamento denomi-
nado PARQUE DA BARRAGEM, 
em Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Avenida 02, com 
10,00 metros, pelo fundo o lote 33, 
com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 35-A1, com 20,00 me-

tros, e pelo lado esquerdo com o lote 
35-B, com 20,00 metros”,conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 08/01/2021, 
onde consta o processo administra-
tivo de n° 2020037803. Para que 
chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publi-
cado no jornal local, por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da última pu-
blicação, tudo nos termos do artigo 
19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os in-
teressados que JOAO GAR-
CIA DE MELO, portador da 
CI-261.060SSP/GO, inscrito 
no CPF-518.053.241-87, ca-
sado com SONIA MARIA 
RIBEIRO DE MELO, inscrita 

no CPF-486.354.482-00, por-
tadora da CI-534.882-SSP/
RO, residentes e domicilia-
dos em Águas Lindas de 
Goiás-GO, depositou nesta 
serventia os documentos ne-
cessários exigidos pelo artigo 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que JOAO GARCIA DE MELO, portador da CI-261.060-
SSP/GO, inscrito no CPF-518.053.241-87, casado com SONIA MARIA RIBEIRO DE MELO, 
inscrita no CPF-486.354.482-00, portadora da CI-534.882-SSP/RO, residentes e domiciliados em 
Águas Lindas de Goiás-GO, depositou nesta serventia os documentos necessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para registro de um 
DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 35-A da quadra 18 Conjunto A, Setor 03, 
situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, 
com a área de 530,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 02, com 26,50 metros, pelo 
fundo com parte do lote 33, com 26,50 metros, pelo lado direito com o lote 36, com 20,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 35-B, com 20,00 metros, objeto da matrícula n°. 75.212 do 
Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 02 
(dois) lotes menores que serão denominados: “Lote 35-A1 da quadra 18 Conjunto A, Setor 
03, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-
GO, com a área de 330,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 02, com 16,50 metros, 
pelo fundo o lote 33, com 16,50 metros, pelo lado direito com o lote 36, com 20,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 35-A2, com 20,00 metros” e o “Lote 35-A2 da quadra 18 Conjunto A, 
Setor 03, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 200,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 02, com 10,00 
metros, pelo fundo o lote 33, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 35-A1, com 20,00 
metros, e pelo lado esquerdo com o lote 35-B, com 20,00 metros”,conforme planta e memorial 
descritivo, que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento 
expedida em 08/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2020037803. Para que 
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 
6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 12 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
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Quarta-feira, 14 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal8 Entretenimento

Entretenimento

Em 14 de abril é co-
memorado o Dia Mun-
dial do Café. E a Ca-
fene Innova, startup 
brasileira de tecnologia 
alimentar que lançou o 
café de comer BitCoffee 
em 2020, com um mix 
de confeitos e creme de 
café, apresenta receitas 
inusitadas para celebrar 
a data deste ano com 
mais sabor e uma nova 
possibilidade de consu-
mo, a de comer café.

BitCoffee é obtido a 
partir do processamen-
to de café 100% Arábica 
Premium, que resulta 
em uma massa de café 
integral na qual estão 
preservadas as caracte-
rísticas de aroma e sabor, 
além da oferta nutricio-
nal que neste produto 
tem seus benefícios po-
tencializados. Com isso, 
é possível manter cerca 
de 85% das proprieda-
des nutricionais do grão.

A inovação está pre-
sente no varejo em três 
variações de sabores de 
confeitos: “Espresso”, “Cap-
puccino” e “Café com leite”, 
nas versões zero e tradi-
cional, além do Creme de 
Café, nos sabores “Espres-
so” e “Cappuccino”.

Então, que tal pro-
var novas experiências 
a partir do café de co-
mer com receitas inu-
sitadas para celebrar a 
data? Em parceria com 
a confeiteira Sah Maria, 
BitCoffee ensina o passo 
a passo de três suges-
tões: Brigadeiro de Café; 
Brigadeiro de leite ninho 
com creme de café e Ro-
cambole de café.

RECEITAS:
BRIGADEIRO 
DE CAFÉ BITCOFFEE

INGREDIENTES
1 lata de leite 
condensado
1 colher de sopa de 
manteiga sem sal
2 gemas peneiradas

150 gramas de 
confeitos de café 
BitCoffee
100 gramas de cacau 
em pó

MODO DE PREPARO
Misture todos os 
ingredientes e leve ao 
fogo baixo até que 
o brigadeiro se solte 
da panela. Coloque a 
massa em um prato 
untado com manteiga 
e espere esfriar. Para 
criar as bolinhas, 
passe delicadamente 
a quantidade que for 
enrolar pelo cacau em 
pó e dê forma.

BRIGADEIRO DE 
LEITE NINHO COM 
CREME DE CAFÉ 
BITCOFFEE

INGREDIENTES
1 lata de leite 
condensado
1 gema peneirada
1 colher de sopa de 
manteiga extra sem sal
4 colheres de sopa de 
leite ninho em pó
200 gramas de raspas 
de grãos de café de 
comer BitCoffee ou leite 
ninho em pó
100 gramas de creme 
de café BitCoffee

MODO DE PREPARO

Misture o leite 
condensado, a gema, 
a manteiga e o leite 
ninho em pó, leve ao 
fogo baixo mexendo 
sem parar até 
desprender da panela 
(aproximadamente 12 
a 14 minutos). Transfira 
a mistura para um 
prato untado com 
manteiga e aguarde 
esfriar completamente. 
Coloque o creme de 
café BitCoffee em um 
pequeno saquinho 
(pode ser ziploc ou 
confeiteiro) e reserve. 
Para enrolar e rechear, 
aguarde a massa esfriar, 
molde uma bolinha, 
achate com a base 
do dedo e coloque o 
recheio (um pouquinho 
de creme de café, 
cerca de uma colher 
de café) e, com muita 
delicadeza, termine de 
enrolar normalmente 
unindo as bordas do 
docinho. Para finalizar, 
envolva os brigadeiros 
nas raspas de grãos de 
café ou no leite ninho 
em pó.

ROCAMBOLE DE 
LEITE NINHO COM 
CREME DE CAFÉ 
BITCOFFEE

INGREDIENTES

6 ovos de 50g 
separados
150g de açúcar refinado
95g de farinha
1g de sal
55 ml de óleo
40 ml de leite
10g de essência de 
baunilha (pasta)
RECHEIO
1 lata de leite 
condensado
200g de creme de leite
80 ml de leite ninho em 
pó
COBERTURA
170g de Creme de Café 
BitCoffee

MODO DE PREPARO
Bata as gemas com 
1/3 do açúcar por 
aproximadamente 
8 minutos, até virar 
um creme fofo e 
esbranquiçado. Em 
seguida, adicione 
farinha, sal, óleo, leite 
e essência de baunilha 
com delicadeza. Em um 
bowl, bata as claras em 
neve com o restante 
do açúcar. Adicione 
as claras na massa de 
gema devagar para a 
mistura não perder o ar. 
Coloque na assadeira 
para rocambole e leve 
ao forno por cerca de 
10 minutos ou até a 
massa ficar levemente 
dourada.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Duca afirma para Dalva 
que abandonará a investi-
gação sobre a ex-namora-
da de Alan. Heideguer 
repreende Lobão pelo 
susto em Duca. Cobra 
provoca Nat ao notar que 
a menina observa uma foto 
de Alan. Dandara aconsel-
ha Mari a conversar com 
os pais. Heideguer culpa 

Lobão por Duca desistir 
de procurar a ex-namora-
da de Alan. Roberta suge-
re que Delma não force 
Marcelo a voltar para 
a yoga. Nando comem-
ora o sucesso da banda 
e decide fazer uma festa 
na Ribalta. Pedro, Gael e 
João se surpreendem com 
o visual de Karina.

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Iná agradece a Laudeli-
no pela surpresa que 
preparou para ela. Vitória 
não deixa Marcos falar 
sobre separação. Alice e 
Manuela entram na livraria 
em que Vitória está com a 
família, e a treinadora se 
enfurece. Marcos desco-
bre que sua esposa teve 
uma filha quando era mais 
nova. Celina decide sair 

com Nanda. Alice leva 
Manuela ao bar onde Fe-
lipe se apresenta. Vitória 
conta a verdade sobre 
Alice para Marcos, e ele 
pede a separação. Vitória 
manda Marcos sair de 
casa. Manuela conversa 
com Felipe, e ele a cha-
ma para sair. Celina flagra 
Lúcio vendo um jogo de 
Ana pela internet.

Kyra e Alexia conseg-
uem se esconder de Ren-
zo e Dominique. Luna 
pede a Zezinho e Ermel-
inda para continuar com 
eles. Petra reclama das 
gravações da novela com 
a produtora. Zezinho e Er-
melinda se arrependem e 
vão atrás de Luna, com 
Alexia e Kyra. Luna volta 

para a casa e conta para 
as amigas sobre o novo 
emprego. Alexia conta que 
ela e Kyra conseguiram 
uma cópia da identidade 
de Renzo para Zezinho in-
formar à Polícia Federal. 
Zezinho se declara para 
Alexia. Alexia se sensibiliza 
com a declaração de amor 
de Zezinho. 

Gênesis
Abrão não gosta do 

convite feito pelo Faraó à 
Sarai. Ela é levada para o 
harém do rei egípcio. Sa-
rai se sente constrangida 
diante das esposas do 
faraó. Abrão é consolado 
por Ló. Abrão fica indig-
nado com as palavras de 
Lúcifer. Sarai avisa que o 

bebê de Khen está prestes 
a nascer. Lúcifer força uma 
aproximação ousada com 
Ayla. Khen começa a sentir 
as dores do parto. Anziety 
descobre a verdade sobre 
Abrão e Sarai. Sarai é le-
vada até o quarto do faraó. 
Sarai decepciona o faraó. 
Lúcifer e Ayla se beijam.

Império
Maria Joaquina afirma a 

José Alfredo que irá ajudá-
lo a construir seu império. 
José Alfredo e Maria Mar-
ta pensam na construção 
de sua mansão e na in-
auguração de sua nova 
empresa. Eliane ganha um 
quiosque no camelódro-
mo. José Alfredo chega ao 
Monte Roraima e é atingi-
do por um tiro da polícia. 
Josué consegue tirar José 
Alfredo do Monte Rorai-

ma e levá-lo até um médi-
co. Eliane inaugura seu 
quiosque. Marta destra-
ta Josué e leva o marido 
para casa. Cora guarda 
uma notícia sobre José 
Alfredo em um álbum com 
vários recortes sobre o 
cunhado de sua irmã. Há 
uma passagem de tempo. 
Na festa de comemoração 
de vinte anos da joalhe-
ria Império, Maria Marta e 
José Alfredo discutem.

O bêbado no bar tomando sua 
cachaça pede ao dono do bar:

 – Ô moço, coloque aí um disco 
nessa máquina de música pra animar o bar! 
O dono do bar explica:
– Não posso, é que meu pai morreu ontem! 
E o bêbado questiona:
– E ele levou o disco junto?

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

DIA MUNDIAL DO CAFÉ
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