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STJ julga se motorista fugir de 
acidente, por si só, enseja dano moral
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O maestro goiano José Eduardo 
Morais não resistiu ao câncer 
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TOCANTINS

Região norte do Estado é destaque 
no desenvolvimento industrial
Sics/Governo do Tocantins

Fotos: divulgação

Mulher que tomou chá do santo 
daime indenizará família de vítima 
fatal de atropelamento
Ao ser questionada, a ré afirmou que “a culpa era do xamã, 
pois ele fez uma dose do chá muito potente”

Procon entra com 
ação contra aumento 
de planos de saúde

JUSTIÇA

Arquivo/Agência Brasil

MEIO AMBIENTE

Não descarte medicamentos 
no lixo comum
Medicamentos vencidos ou descartados devem ser entregues pela 
população em qualquer unidade básica de saúde do DF
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Mortes
A triste notícia é que 

a covid-19 já matou mais 
brasileiros em 4 meses de 
2021 do que em todo ano 
de 2020.

Vidas
A boa notícia é que 

em Goiás, e em outros 
14 estados, o número de 
mortes parece ter dimi-
nuído. Vamos continu-
ar torcendo para que a 
vida prevaleça no Brasil 
e no mundo. 

Isolamento
Vereadora Gabriela 

Rodart (DC) está corre-
ta ao levantar o debate 
sobre o impacto do iso-
lamento social na saú-
de das crianças. Já Aava 
Santiago (PSDB) objeti-
va parceria entre núcleos 
de prática de psicologia 
para atender saúde men-
tal de profissionais da se-
gurança pública.

Traumas
Depois que passar o 

caos pandêmico, as pes-
soas vão dizer: nós con-
seguimos passar pela pri-
vação do convívio social 
e da falta de tantas ati-
vidades essenciais. Mas 
quem realmente sabe o 
trauma que vai perdurar 
na cabeça de cada um?

Impactos
Também, a Comissão 

de Legislação Participati-
va da Câmara dos Depu-
tados tem debatido sobre 
o impacto da pandemia 
da covid-19 em crianças 
e adolescentes.

Partidos
Movimentação in-

tensa na composição de 
chapas nos bastidores 
municipais, estaduais e 
federais. A troca de parti-
do parece ser a primeira 
ação de muitos interes-
sados nas Eleilões 2022.  

Digital
Por falar em parti-

dos políticos, na Câ-
mara dos Deputados, 
tramita projeto que 
permite uso de assina-
tura digital em filiação 
partidária. Benzadeus!

Óticas
Deputado Bruno 

Peixoto (MDB) quer 
classificar óticas como 
serviço essencial, tendo  
em vista que as ativida-
des de saúde continu-
am funcionando e estão 
sendo emitidas receitas 
oftalmológicas.

Gratificação cancelada 
de comissionados

Prefeitura de Rialma suspendeu gratificações 
de servidores do município, consideradas irregu-
lares pelo Ministério Público de Goiás. Conforme 
o MPGO, servidores de cargos comissionados 
têm atribuições de chefia, direção ou assesso-
ramento, neste caso, conceder gratificações é o 
mesmo que remunerar duas vezes pelo exercício 
das mesmas funções.

Política da economia colaborativa  
Projeto interessante propõe o deputado 

Virmondes Cruvinel (Cidadania), que objetiva 
instituir política estadual de estímulo, incen-
tivo e promoção da economia colaborativa. 
A matéria incentiva a permuta e a doação de 
produtos e serviços, via plataforma multilateral 
no setor empresarial.

No fim tudo dá certo, e se 
não deu certo é porque 
ainda não chegou ao fim” 

Fernando Sabino

Colheita “bendita” da marca social

A Prefeitura de Goiânia iniciou ontem, 26, 
a colheita de hortaliças folhosas plantadas na 
Horta Comunitária, que fica no Paço Munici-
pal. A ação foi promovida pelo prefeito Rogé-
rio Cruz e a primeira-dama Thelma Cruz. As 
hortaliças serão encaminhadas a um banco de 
alimentos e, também, distribuídas a um grupo 
de moradores do Jardim Novo Mundo.

Desde que assumiram Goiânia, não é a pri-
meira vez que o chefe do executivo e a estimada 
sociopolítica são destaques por ações solidá-
rias. Mas nesta, em especial, Rogério reconhe-
ceu que a colheita só foi possível por meio de 
força conjunta dos servidores municipais, que 
se dedicaram no preparo da terra, no plantio e 
no cuidado das mudas.

É bom que se faça analogia meio-paradoxal 
de que as raízes das folhagens retiradas da horta 
não são tão profundas, diferentemente da ges-
tão de Rogério que consolida cada vez mais sua 
marca como Prefeito do Social. Assim ele diz: 
“É preciso preparar a terra, a semente e cuidar”. 
Neste caso: cuidar do ser humano. 

Jogadas rápidas 

n Goiânia conta com 31 mil metros quadrados de 
flores que foram plantadas pela Comurg nos can-
teiros públicos. A expectativa é chegar a 80 mil.
n Hoje, o Plenário  da Assembleia Legislativa 
deve apreciar pacote com 72 matérias, sendo 65 
assinadas por parlamentares e sete do Governo 
de Goiás.
n Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) pror-
rogou por mais duas semanas, contados desde 
ontem, 26, a suspensão das atividades presen-
ciais não essenciais.

ESPORTE SAÚDE

Jornal Gazeta do Estado
O único diário que circula na capital e no interior,
atende a Lei de Publicação Legal

Da reDação - No Jornal da 
Gazeta edição do almoço 
desta segunda-feira,26, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
a Diretora de Vigilância 
Epidemiológica, Grécia 
Pessoni. Na ocasião, a 

Grécia falou sobre a vaci-
nação em Goiânia. Thia-
go Mendes conversou 
com o Deputado Estadu-
al Rafael Gouveia (Pro-
gressistas). Na ocasião, 
o deputado falou sobre 
vários assuntos, entre 

eles, a inclusão de líde-
res religiosos em grupo 
prioritário de vacinação 
contra Covid-19. Para 
assistir esta entrevista e 
os destaques do jornal, 
acesse o portal no You-
Tube gazetaplay.
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O programa Esporte Saú-
de tem a missão de fomentar 
a promoção da saúde e es-
timular mais qualidade de 
vida da população através 
de informação, motivação e 
entretenimento. Mas, com 
os anos de trabalho, perce-
bemos que muitas pessoas 
tinham dificuldade de acesso 
à informação, e assim surge 
a vontade de levar o Esporte 
Saúde a comunidades que 
em sua maioria, não tem saú-
de básica, por falta de políti-
cas públicas de desenvolvi-
mento, piorando ainda mais 
devido ao acesso complicado 
devido a localização geográ-
fica. Assim surgiu o projeto 
Esporte Saúde Expedições, 
que em 2018, embarcamos 
com destino à comunidade 
quilombola de Campo Ale-
gre, localizada na divisa dos 
Estados de Goiás e Tocan-

tins, levando na bagagem 
muita vontade de ajudar e 
retribuir um pouco de nossas 
conquistas. Naquela ocasião 
a equipe era composta por 
quatro odontólogos, dispos-
tos a contribuir ao máximo, a 
equipe capitaneada pelo Dr. 
Roseenvelt Moreira, respon-
sável técnico pelos atendi-
mentos odontológicos e for-
talecido pelas Dras. Walquiria 
Santos, Carol Brito e Kamilla 
Malaquias, que abraçaram a 
causa e superaram todas as 
expectativas. O envolvimen-
to da equipe com a comuni-
dade foi inevitável, fomos re-
cebidos com muito carinho 
e gratidão pela comunidade,  
a troca de experiências foi 
incrível, a imersão cultural 
contagiou a equipe, agindo 
de forma transformadora 
em cada um da equipe, que 
pode viver momentos úni-

cos em suas vidas. Parabéns 
ao Dionísio Rômulo, ex-pre-
sidente da associação qui-
lombola de Campo Alegre, 
que entrou em contato com 
nossa equipe e fez viabilizou 
junto a prefeitura de Paranã/
To, o suporte necessário aos 
atendimentos. Não perca a 
chance de se doar, seu traba-
lho, sua atenção aqueles que 
precisam, seja a diferença na 
vida de alguém. Agradeço 
de coração a todos que con-
tribuíram de maneira dire-
ta e indireta, para que fosse 
possível tudo isso acontecer. 
O documentário produzi-
do está sendo veiculado no 
Programa Esporte Saúde TV 
Gazeta, domingo 9h manhã 
e disponível no Youtube PGM 
ESPORTE SAÚDE e em nos-
sas redes sociais @pgmes-
portesaude / @jeffersonda-
maso Jefferson Dâmaso
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Daniel Mello/aBr - O Pro-
con de São Paulo ingres-
sou com uma ação civil 
pública para questionar 
os aumentos de cinco 
operadoras de planos de 
saúde. O órgão de defesa 
do consumidor solicita 
que as empresas apresen-
tem as informações que 
embasam os reajustes e 
os percentuais de aumen-

to aplicados nos últimos 
três anos.

Na ação, o Procon 
pede ainda que seja apli-
cada uma multa de R$ 10 
milhões por danos mo-
rais coletivos contra as 
operadoras Amil Assis-
tência Médica Interna-
cional, Bradesco Seguros, 
Notre Dame Intermédica 
Saúde, Sul América Com-
panhia de Seguro Saúde e 
Qualicorp Administrado-
ra de Benefícios.

Em janeiro deste ano, 
foram registradas, de 
acordo com o Procon, 962 
reclamações de consu-
midores contra os reajus-

tes dos planos de saúde, 
sendo a maior parte delas 
contra as empresas cita-
das. O órgão já multou as 
empresas administrativa-
mente por considerar as 
informações fornecidas 
insuficientes para justifi-
car as altas nos preços co-
brados dos consumidores.

“Não houve transpa-
rência por parte das em-
presas na aplicação desses 
reajustes e as operadoras 
têm o dever de explicá-los. 
Estamos indo à Justiça 
para que elas deem essas 
informações”, disse o di-
retor executivo do Procon, 
Fernando Capez.

Procon entra com 
ação contra aumento 
de planos de saúde

Cerca de 30% dos brasileiros são 
hipertensos, aponta SBC

n Marco Aurélio
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“Aproveite cada dia para viver a vida que você escolheu e nunca a vida que os outros querem que você viva”.

COVID 19 
Aos amigos leitores, após alguns dias de luto pelo falecimento (COVID 19) do 

meu pai, hoje sou eu que estou passando por esse vírus e quero dividir algumas 
experiências com vocês. 

Já entrando no décimo dia, compartilho com vocês a alegria de estar bem, 
seguindo todas as orientações médicas e cuidados seguimos na fé. 

IMPORTANTE 
Que já nos primeiros sintomas procure um médico, eu não tive sorte no meu aten-

dimento, o médico me consultou e me mandou tomar xarope, pedi uma tomografia ele 
disse que não precisava, (hospital HCAMP de Goiânia). Mas não me dei por vencido, 
fui atrás de outros recursos, fiz a tomografia com 3 dias de positivo deu abaixo de 25% 
dos pulmões comprometidos. Então entrei com os remédios básicos da COVID, não irei 
citar mas é o Kit COVID que todos sabem, comecei também com Zinco e Vitamina D. 

É muito importante estar atento a doença e não ignorar nenhum sintoma. 
Mesmo se onde você estiver não lhe deram a atenção necessária, não desista, 

busque outros recursos, pesquise, exija tomografia pulmonar, já que é uma resis-
tência dos médicos a pedirem, na próxima coluna vou divulgar o nome do médico 
que me atendeu e muito mal por sinal. 

Os governantes precisam entender que não somos números, que toda vida 
importa, e tirar de circulação maus médicos e servidores. 

Ressalto os grandes agentes da saúde médicos e enfermeiros que fazem de 
tudo para salvar vidas. 

Nossas próximas matérias serão para levar a vocês o conhecimentos dessa nova 
variante e também cobrar dos nossos representares mais empatia com o cidadão. 

Nos aguardem 👊👊.

Órgão de defesa do 
consumidor 
solicita que as 
empresas apresentem 
as informações que 
embasam os reajustes

JUSTIÇA

SAÚDE

O Dia Nacional de Pre-
venção e Combate à Hiper-
tensão Arterial, lembrado 
no dia 26 de abril é uma 
data para conscientizar a 
população sobre a impor-
tância do diagnóstico pre-
ventivo e do tratamento da 
doença, que mata mais de 
10 milhões de pessoas por 
ano no mundo. Cerca de 
30% dos brasileiros são hi-
pertensos, aponta a Socie-
dade Brasileira de Cardio-
logia (SBC).

A hipertensão arterial 
é uma doença crônica não 
transmissível (DCNT) defi-
nida por níveis pressóricos, 
em que os benefícios do 
tratamento (não medica-
mentoso e/ou medicamen-
toso) superam os riscos.

É caracterizada pela ele-
vação sustentada dos níveis 
de pressão arterial, acima 
de 140/90 mmHg (milíme-
tros de mercúrio), popu-
larmente conhecida como 
14/9 – o primeiro número 
se refere à pressão máxima 
ou sistólica, que correspon-
de à contração do coração; 
o segundo, à pressão do 
movimento de diástole, 
quando o coração relaxa.

Por se tratar de condi-
ção frequentemente as-
sintomática, a hipertensão 
costuma evoluir com al-
terações estruturais e/ou 
funcionais em órgãos alvo, 
como coração, cérebro, rins 
e vasos. Ela é o principal 
fator de risco modificável 
com associação indepen-
dente, linear e contínua 
para doenças cardiovascu-
lares, entre elas o infarto 
agudo do miocárdio (IAM) 
e o acidente vascular ce-

rebral (AVC), doença renal 
crônica e morte prematura. 
Associa-se a fatores de risco 
metabólicos para as doen-
ças dos sistemas cardio-
circulatório e renal, como 
dislipidemia, obesidade 
abdominal, intolerância à 
glicose e diabetes.

A identificação e o trata-
mento precoces reduzem a 
mortalidade por causas car-
diovasculares. Pode estar 
relacionada a 80% dos ca-
sos de AVC e 60% dos casos 
de infarto. Hipertensos, as-
sim como outros cardiopa-
tas e portadores de doenças 
crônicas têm possibilidade 
de maiores complicações 
pela covid-19.

“Cardiopatas e pacientes 
com doenças crônicas não 
devem suspender seus tra-
tamentos por conta da infec-
ção pelo novo coronavírus. 
As medicações os ajudarão 
a proteger o organismo, de 
forma a permitir uma evo-
lução mais favorável da co-
vid-19”, afirma o presidente 
do Departamento de Hiper-
tensão Arterial (DHA) da 
SBC, Audes Feitosa.

O cardiologista apon-
tou obesidade, tabagismo, 
sedentarismo, histórico 
familiar, estresse e enve-
lhecimento como fatores 
de risco para o desenvol-
vimento da hipertensão. 
O sobrepeso e a obesida-
de podem acelerar em até 
10 anos o aparecimento 
da doença, assim como o 
consumo exagerado de sal, 
que associado a hábitos ali-
mentares não adequados 
também colaboram para o 
surgimento da doença.

Ao reconhecer qualquer 

um dos sintomas, como al-
teração do movimento e/
ou da sensibilidade em uma 
parte do corpo; dificuldade 
de fala ou compreensão; dor 
de cabeça intensa e súbi-
ta; tontura ou alteração no 
equilíbrio; alteração da visão 
e/ou dificuldade para enxer-
gar, náusea ou vômito, difi-
culdade para engolir e/ou 
perda da consciência (des-
maio) – é importante pro-
curar ajuda médica, pois os 
profissionais de saúde têm 
um curto espaço de tempo 
para atuar: a cada minuto, 
milhões de neurônios po-
dem ser perdidos durante 
um AVC. “Quanto mais cedo 
for iniciado o tratamento, 
maior é a chance de recupe-
ração”, alerta a entidade.

Feitosa destaca que a 
hipertensão tem fatores de 
risco que são modificáveis 
e outros não modificáveis, 
como predisposição gené-
tica e envelhecimento. Por 
isso é fundamental trabalhar 
aqueles que são passíveis 
de mudança, como manter 
uma rotina saudável, tendo 
uma alimentação balance-
ada e evitando o sedenta-
rismo e consequentemente 
o sobrepeso e a obesidade.

O hábito de fumar, o 
consumo excessivo de be-
bidas alcoólicas, diabetes e 
outras doenças com causa 
cardíaca juntam-se aos fa-
tores de risco.  Já os hábitos 
de vida saudáveis ajudam a 
prevenir a doença, comple-
ta a médica cardiologista da 
Clínica Buchler e diretora 
da reabilitação cardíaca do 
Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, Rica Bu-
chler. luDMilla Souza/aBr

Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu 
nome, porque tu, Senhor, não desamparas 
os que te buscam. - Salmo 9:10

FORMOSA/GO
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei nº 9.514/97 e Lei nº 10.931/04

ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Junta Comercial 
do Estado de Goiás-GO, sob o nº 072/020 devidamente autorizado pela proprietária 
Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, 
com endereço à Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU, Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo 
havido inadimplência de obrigações contratuais, garantidas pela alienação fiduciária 
do(s) imóvel(is) a seguir relacionado(s) e consolidada a propriedade do(s) mesmo(s) ao 
credor fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto 
no art. 27 da mesma lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o(s) 
seguinte(s) bem(ns) imóvel(is): ANTERIORES ADQUIRENTES FIDUCIANTES 
(EX-MUTUÁRIOS): Sr ALESSANDRO RODRIGUES VIDAL, RG 4.210.110 SSP/GO, 
CPF 909.373.331-15, brasileiro, técnico administrativo em educação e Sra LIDIANE 
MONTEIRO VIDAL, RG 4.697.379 SSP/GO, CPF 004.539.461-00, brasileira, servidora 
pública, residentes na rua 04 quadra 47 lote 16/17, Parque da Colina I, Formosa/GO, 
casados pelo regime da comunhão parcial de bens. IMÓVEL: Um lote de terreno situado 
no loteamento denominado “SETOR NORDESTE”, Secção Um, 3ª zona urbana 
desta cidade, identificado pelo nº 09 (nove) da Quadra 66 (sessenta e seis), com 
as seguintes confrontações e metragens: - Frente, limitando-se com a Rua 21, medindo 
7,00m; Fundos, limitando-se com o lote 09-A, medindo 7,00m; Lado direito, limitando-se 
com a Rua 18, medindo 30,00m; Lado esquerdo, limitando-se com o lote 07-A, medindo 
30,00m. Perfazendo uma área total de 210,00m² de extensão superficial. AV-2-M-52.455 
- Para constar que fez construir no imóvel constante da presente matrícula as seguintes 
benfeitorias: Uma edificação em alvenaria de natureza Residencial, localizada 
a Rua 21, identificado pelo o lote de nº 09 da Quadra 66, nº 09, no Loteamento 
denominado “Setor Nordeste Secção Um”, nesta cidade de Formosa/GO, com uma 
área edificada de 68,14m² de extensão superficial. CONTENDO: 2 (dois) quartos, 
01 (uma) suíte, 01 (um) banheiro, 01 (um) hall, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) sala 
pintura lavável, cobertura telha de cimento, forro PVC, piso cerâmica, instalação 
elétrica e hidro-sanitária, completa, encontra-se em via pavimentada. Tudo de 
conformidade com a Matrícula Nº 52.455 e AV-2-M-52.455 do 1º Tabelionato de Notas 
e Registro de Imóveis de Formosa/GO. VALORES: 1º leilão valor mínimo de venda: 
R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) 2º leilão valor mínimo de venda: R$ 
199.355,56 (cento e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos), acrescidos de atualização até a data do leilão. DATAS 
DOS LEILÕES: 1º leilão com encerramento em 07/05/2021 às 14h e o 2º leilão, não 
havendo lances no primeiro, no dia 14/05/2021 às 14h. LOCAL: online no site www.
oaleiloes.com.br ou presencial no auditório do Complexo Brasil XXI, SHS, Quadra 
06, Bloco A, Sala 501, Brasília-DF. A participação presencial poderá ser cancelada, 
caso as restrições relativas à Pandemia a impeçam, sendo mantido o leilão online. 
CONDIÇÕES DO LEILÃO: O pagamento é total à vista. O arrematante pagará, no prazo 
de 2 (duas) horas, o valor do sinal na conta bancária da N&N Assessoria e Consultoria 
Empresarial SS LTDA e o valor da comissão do leiloeiro, paga diretamente ao leiloeiro, 
mediante transferência bancária, sendo de 5% (cinco por cento) cada um, e ainda, em até 
24 (vinte e quatro) horas o valor restante do arremate. As orientações para o pagamento 
serão enviadas após a arrematação. Não será aceito financiamento, parcelamento, 
saldo de FGTS, ou qualquer outra modalidade de crédito. DÉBITOS DO IMÓVEL: a) 
cabem ao arrematante às providências e o pagamento despesas de transferência de 
propriedade e registro, assim como de quaisquer débitos inclusive junto ao Poder Público 
(IPTU/TLP), Corpo de Bombeiros, taxas de condomínio, companhia de água e energia 
elétrica; b) Após os leilões será extinta a dívida decorrente da operação de alienação 
fiduciária, observando o disposto no art. 27 e parágrafos da Lei 9.514/97; c) o imóvel 
é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, manutenção, conservação 
e ocupação (Ad Corpus), a desocupação é por conta do arrematante; d) cabem ao 
arrematante às providências e despesas de transferência de propriedade e registro em 
Cartório, assim como: Corpo de Bombeiros, taxas de condomínio, companhia de água 
e energia elétrica. PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO: a) Em caso de problemas técnicos, 
exclusivamente do sistema do leiloeiro, ou força maior, para a realização dos 
leilões nas datas estipuladas, esses serão transferidos para o dia útil seguinte, 
nas mesmas condições e horários, cabendo aos interessados entrar em contato com 
o leiloeiro, estando desde já notificados; b) O leilão será realizado nas modalidades 
presencial e online, simultaneamente, com incremento nos lances, após o lance 
inicial, de R$ 1.000,00 (mil reais); c) A abertura do leilão online será após a publicação 
deste edital encerrando-se no dia e hora estipulados, ou até não haver mais lances; 
d) Para participação online o cadastramento deve ser realizado em até 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, conforme as orientações constantes no site: WWW.
OALEILOES.COM.BR, após o prazo o pedido poderá não ser processado; e) Devido 
à Pandemia de COVID-19, serão limitadas as vagas para participação presencial 
pela ordem de solicitação, para o e-mail contato@oaleiloes.com.br, com cópia do 
RG, CPF, dados de contato e comprovante de residência, em até 24 (vinte e quatro) 
horas antes de cada hasta, sob pena de não ser processado o pedido; f) Os(As) 
ex-mutuários(as) possuem preferência na participação presencial; g) Só será permitida 
a permanência no local do leilão mediante o cumprimento do protocolo sanitário 
do Distrito Federal em vigor. INFORMAÇÕES: adicionais obrigatórias sobre o leilão, 
pagamento, participação, cadastramento e lances no site: www.oaleiloes.com.br, no 
arquivo de leitura obrigatória “Orientações aos Participantes para Habilitação” e com o 
Leiloeiro, fones: WhatsApp (61) 9.9917-0685, (61) 3208-4981 ou, também, com a N&N 
Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com 
a POUPEX 61-3314-7753.

Formosa/GO, 19 de abril de 2021
Orlando Araújo dos Santos
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Projeto do deputado Antônio Gomide, que cria a 

Medalha de Mérito Educacional Paulo Freire, que homena-
geia trabalhadores da Educação pelos relevantes serviços 
prestados à Goiás, foi aprovado em primeira votação pela 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). O educa-
dor e filósofo Paulo Freire é o Patrono da Educação no Brasil.

2. Seu livro, Pedagogia do Oprimido é o 99° livro 
mais citado no mundo  e o segundo melhor coloca-
do no campo da Educação, perdendo apenas para a 
Teaching for Quality Learning in University: What the 
Student Does, de John Bigs. Uma pesquisa da London 
School of Economics descobriu que Pedagogia do Opri-
mido é o terceiro livro mais citado mundialmente na 
área de Ciências Sociais, segundo o Google Acadêmico.

Cartilha digital
O Detran Goiás, em parceria coma OAB Goiás, lan-

çou uma cartilha digital com as novas regras do Código 
de Trânsito Brasileiro. O objetivo é esclarecer a popu-
lação sobre a Lei 14.071/2020, que acaba de entrar em 
vigor. Entre as principais mudanças no Código Trânsito 
Brasileiro (CTB) estão a ampliação do prazo de validade 
da CNH, o aumento do número de pontos toleráveis e 
a conversão de infração leve ou média em advertência, 
condições para o transporte adequado de crianças e a 
obrigatoriedade dos faróis acesos durante o dia.

Vitrine

ANIVERSÁRIO 
EM FAMÍLIA 
O sábado, dia 24 
de abril, foi de 
cumprimentos e 
flores para Sonia 
Rezende, musa 
inspiradora 
do jornalista 
Arthur Rezende. 
A sessão de 
comemorações 
pelo seu 
aniversário foi 
aberta logo pela 
manhã, com 
uma cesta de 
café, enviada 
pelas suas 

“meninas”. No decorrer do dia, foram recebidas 
inúmeras mensagens carinhosas de felicitações, 
mimos e flores de amigos e familiares e para encerrar 
o início de um novo ciclo, a comemoração foi 
intimista, apenas com as filhas, genros e netos

Divulgação

Arquivo

DUPLO ANIVERSÁRIO 
A empresária Iêuza Dantas, uma legítima ariana, 
nascida no dia 17 de abril, e a filha, Nara Victoria, uma 
taurina, do dia 22 de abril, tiveram seus aniversários 
celebrados apenas com os filhos, noras e netos, no 
domingo (25). A dupla comemoração, com tudo a que 
tinham direito, aconteceu durante o dia, na fazenda 
da família, regada com muita comida boa e alto astral, 
encerrado com farta mesa de doces e o tradicional 
bolo de aniversário para o coro de parabéns

Arquivo

n SALTO ALTO - 
Advogada Tatiana 
Accyoli Fayad, que 
atuou como gerente 
jurídica da Unimed 
Goiânia, assume a 
Procuradoria-Geral 
do Município de 
Goiânia. Atuante nas 
áreas de Direito da 
Saúde e Médico, 
cooperativismo, 
regulatório e 
compliance
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TURISMO

Brasília é o mais novo destino 
turístico inteligente do Brasil
Cidade está alinhada a projeto-piloto do Ministério do Turismo, que selecionou 
destinos para apoio no desenvolvimento e na competitividade

Da reDação com agência 
Brasília - Brasília é o mais 
novo Destino Turístico 
Inteligente do Brasil. A 
indicação foi concedida 
pelo Ministério do Tu-
rismo (MTur), durante 
videoconferência con-
duzida pelo ministro do 
Turismo, Gilson Macha-
do Neto, nesta semana. 
A chancela já foi conce-
dida a nove cidades – de 
um total de 10 – que in-
tegrarão um projeto-pi-
loto com o objetivo de 
aumentar o desenvolvi-
mento e a competitivida-
de entre os destinos turísti-
cos, fortalecendo os pilares 
de governança, inovação, 
tecnologia, sustentabilida-
de e acessibilidade.

Ao todo, duas capitais 
representando cada uma 
das cinco regiões do Brasil 
participarão do projeto-
-piloto: Rio Branco/AC e 
Palmas/TO (Norte); Reci-
fe/PE e Salvador/BA (Nor-
deste); Campo Grande/
MS e Brasília/DF (Centro-
-Oeste); Florianópolis/SC 
e Curitiba/PR (Sul); e Rio 
de Janeiro/RJ (Sudeste). A 
décima cidade será anun-
ciada em breve, após aná-
lise de procedimentos e 
especificidades regionais.

“Essa iniciativa vai am-

pliar ainda mais a com-
petitividade dos destinos 
da nossa capital, além de 
melhorar a eficiência dos 
processos de comercia-
lização e de desenvolvi-
mento sustentável locais, 
gerar economia e renda. 
E o mais importante: me-
lhorar a experiência dos 
turistas”, destaca Vanessa 
Mendonça, secretária de 
Turismo do DF.

Essa é a primeira vez 
que o país terá uma po-
lítica pública para pro-
moção de Destinos Turís-
ticos Inteligentes (DTI). 
Surge como uma grande 

oportunidade de mudar a 
realidade do turismo, es-
pecialmente em relação 
ao turista internacional 
que chega ao Brasil, e cla-
ro, em relação aos brasi-
leiros. Com a pandemia, 
11 milhões de brasileiros 
que viajavam para o ex-
terior, agora, estão apro-
veitando para conhecer 
melhor o próprio país.

“O desafio é fidelizá-
-los para que, cada vez 
mais, o brasileiro se or-
gulhe do seu país e viaje 
dentro dele”, ressaltou o 
ministro do Turismo, Gil-
son Machado Neto.

Com a pandemia, 11 milhões de brasileiros que viajavam 
para o exterior, agora, estão aproveitando para conhecer 
melhor o próprio país

Museu da República – Divulgação/Setur

MEIO AMBIENTE

Não descarte medicamentos 
no lixo comum

Por falta de conheci-
mento, muita gente joga 
medicamentos que pas-
saram da data de vali-
dade ou que sobraram 
de algum tratamento no 
lixo comum para serem 
recolhidos pelo Servi-
ço de Limpeza Urbana 
(SLU). O descarte acaba 
indo para o aterro sani-
tário, o que traz risco à 
saúde, prejuízos ao meio 
ambiente e não é a me-
lhor forma de dar fim 
aos produtos.

Os medicamentos 
vencidos ou descarta-
dos devem ser entre-
gues pela população 
em qualquer unidade 
básica de saúde do DF. 

n VOCÊ SABIA? 
A maçã é rica em 
vitaminas e minerais.
n MÃO DUPLA - A 
CRV Industrial, usina 
em Carmo do Rio 
Verde, em parceria com 
o Governo de Goiás, 
através da Agência 
Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra), 
realiza a ação de 
tapa-buracos na 
GO-460. As obras vão 
de São Patrício ao 
entroncamento e na 
GO-334, de Carmo do 
Rio Verde à Rubiataba. 
A usina forneceu massa 
asfáltica, enquanto que 
o Estado entrou com 
maquinário e mão-de-
obra.
n VIVEIRO E PET 
– Inaugurado dia 
desses, o Verdô atelier 
botânico, na Rua T-27, 
no Bueno. O ateliê 
oferece variedades de 
plantas: raras, para sol, 
para sombra, com fruto, 
ornamental, de terra 
ou de água, gigantes 
e pequeninas, além 
de vasos, acessórios, 
cestos e arte prestigiado 
artistas goianos como 
Norma Caiado e 
Paulinna Duarte. O 
atelier também é pet, e 
está preparando uma 
estrutura externa com 
comida e bebida para 
cães de rua.

Desta forma, a empresa 
contratada faz a coleta 
dos produtos, o trans-
porte, o tratamento – 
etapa destinada a des-
truir, descaracterizar e 
desinfetar os resíduos 
de serviços de saúde.

A população também 

pode deixar os medica-
mentos nas farmácias 
que, por meio da Lei Dis-
trital nº 5092/2013, são 
obrigadas a recebê-los 
e encaminhá-los para o 
descarte adequado.

 Gizella RodRiGues/
aG. BRasília
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Investidores expuseram seus planos de expansão e destacaram a importância dos 
negócios para a geração de emprego e renda

TOCANTINS

FEIRA

Região norte do Estado é destaque 
no desenvolvimento industrial

Governador Mauro Carlesse determina 
nova edição da Agrotins 100% Digital

Lucas Ferreira / Governo do 
TocanTins -  A região norte 
do Tocantins é responsável 
por sediar inúmeros em-
preendimentos ligados à 
atividade industrial do ramo 
agropecuário. Visando for-
talecer ainda mais o desen-
volvimento econômico do 
Estado, o secretário de Esta-
do da Indústria, Comércio e 
Serviços (Sics) e presidente 
da Agência de Mineração 
(Ameto), Tom Lyra, recebeu, 
nesta segunda-feira, 26, os 
empresários Gilmar Gon-
çalves, presidente da Agro-
norte; e Evandro Watanabe, 
vice-presidente do Grupo 
Americano. As duas indús-
trias estão localizadas em 
Tocantinópolis e Aguiarnó-
polis, respectivamente.

Durante a visita, os in-
vestidores expuseram seus 
planos de expansão e des-
tacaram a importância dos 
negócios para a geração de 
emprego e renda. O secretá-
rio Tom Lyra validou as ini-
ciativas e destacou a efetivi-
dade das políticas públicas 
do Governo do Estado para 
que o setor privado continue 
contribuindo para alavancar 
o desenvolvimento econô-

mico e social da população 
tocantinense. “É uma honra 
perceber que o Tocantins se 
apresenta como um estado 
promissor. Não à toa, estes 
dois empresários escolheram 
a região do Bico do Papagaio 
para investir. É justamente 
esta a missão do governador 
Mauro Carlesse, manter em 
pleno funcionamento as em-
presas aqui instaladas e pros-
pectar novos investimentos”, 
destacou o gestor.

O secretário lembrou que 
a missão está sendo cum-
prida, porque o Governo do 
Tocantins, por meio da Sics, 
vem adotando medidas de 
desburocratização dos pro-
cessos de incentivos fiscais – 
respeitando as prerrogativas 
da Administração Pública -, 
o que garante celeridade das 
concessões. Além disso, Tom 
Lyra apresentou, aos empre-
sários, os resultados positi-
vos relacionados ao número 
de empresas que estão vin-
do para o Estado, a exem-
plo da MSB Minerações, 
recém-chegada na cidade 
de Goianorte. Outro fator de 
destaque está relacionado à 
localização estratégica. Para 
Evandro Watanabe, o poten-

cial logístico do Tocantins 
garante redução de custos e, 
consequentemente, maior 
lucratividade. Segundo o 
empresário, “a dinâmica do 
mercado precisa levar em 
conta, principalmente, o en-
vio de cargas. Acreditando 
nessa vantagem, escolhe-
mos sediar uma de nossas 
indústrias na cidade de 
Aguiarnópolis”. Com ativi-
dade produtiva em franca 
expansão, o Grupo Ameri-
cano atende os mercados 
da região Norte e Nordeste 
e exporta para países como 
Japão e Tailândia.

Para Gilmar Gonçalves, 
fundador da Agronorte, 
indústria especializada no 
ramo de nutrição animal, a 
visita ao secretário tem mui-
ta importância, principal-
mente no que diz respeito 
aos investimentos na região. 
“Nós acreditamos muito no 
Estado do Tocantins”, pon-
tuou o empresário, acrescen-
tando que a iniciativa priva-
da e o setor público devem 
caminhar lado a lado para 
movimentar, ainda mais, a 
cadeia produtiva e garantir, 
dessa forma, o bem-estar so-
cial da população.  

A Feira Agrotecnológi-
ca do Tocantins (Agrotins) 
de 2021 ocorrerá de 15 a 18 
de junho e será realizada de 
maneira 100% digital, assim 
como ocorreu no ano pas-
sado, devido à pandemia da 
Covid-19. A determinação 
foi dada pelo governador do 
Estado do Tocantins, Mauro 
Carlesse, nesta segunda-fei-
ra, 26, em reunião com o se-
cretário de Estado da Agricul-
tura, Pecuária e Aquicultura, 
Jaime Café. O governador 
Mauro Carlesse destacou o 
desejo de que a Feira fosse 
realizada de maneira pre-
sencial, mas ressaltou que o 
momento exige dos gestores 
medidas que evitem a propa-
gação do novo Coronavírus. 
“As medidas que o Estado 
vem adotando para impedir 
a propagação do novo Co-
ronavírus no Tocantins não 
podem impedir a realização 
de um evento tão importan-
te para os nossos produto-
res e investidores, como é a 
Agrotins. Por isso, determinei 
a realização da Agrotins de 
maneira totalmente digital, 
assim garantimos que todos 
possam fazer seus negócios, 
cursos e oficinas de maneira 
segura”, afirmou.

Com o tema Agro 4.0: 

Tecnologia no Campo, a feira 
deste ano pretende deixar o 
produtor rural mais conec-
tado e apresentar maneiras 
inovadoras de gestão, plane-
jamento, monitoramento e 
controle de produção.

O titular da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Aquicultura (Seagro), 
Jaime Café, informou que 
todo o processo de planeja-
mento, organização, convites 
para expositores e parceiros 
já está ocorrendo e reforçou 
o caráter inovador da feira. “O 
compromisso novamente do 
Governo é de apoiar todas as 
cadeias produtivas do Estado 
com discussões sobre ferra-
mentas tecnológicas que fa-
cilitem para o produtor, com 
agilidade para a tomada de 
decisão e, consequentemen-
te, aumente a eficiência na 
gestão dessa propriedade”, 
pontuou. A última edição da 

Agrotins, em 2020, capaci-
tou 5 mil pessoas e registrou 
mais de 470 mil visualizações 
na plataforma do evento na 
internet provenientes de 62 
países. A programação com-
pleta da edição deste ano 
ainda está sendo elaborada 
pela Seagro e o lançamento 
oficial da feira deverá ocorrer 
em maio.

AGROTINS
A Agrotins é realizada 

anualmente pelo Governo 
do Tocantins, por meio da 
Seagro e parceiros, e con-
ta com uma programa-
ção diversa com: palestras, 
workshops, seminários e 
conteúdos fundamentais 
para o mundo do agronegó-
cio. Além disso, há também 
exposição de maquinários, 
veículos, produtos e serviços.

Laiane viLanova/
Governo do TocanTins

STJ julga se 
motorista fugir de 
acidente, por si só, 
enseja dano moral

4ª turma decidirá 
recurso de motorista 
que teria avançado o 
sinal vermelho, batido 
em outro carro e fugi-
do do local sem prestar 
socorro à vítima. 

A 4ª turma do STJ 
julgará nesta terça-fei-
ra, 27, recurso em que 
se discute se o simples 
fato de o motorista ter 
fugido do local do aci-
dente, por si só, é cau-
sador de dano moral. O 
relator é o ministro An-
tonio Carlos Ferreira.

A ação trata de pe-
dido de indenização 
provenientes de im-
prudência e negligên-
cia, que teriam sido a 
causa de um acidente 
de trânsito. O moto-
rista teria avançado o 
sinal vermelho, batido 
em outro carro e fugi-
do do local sem prestar 
socorro à vítima.

O motorista recorre 
da condenação ao pa-
gamento de indeniza-
ção por danos morais 
no valor de R$ 10 mil. 
Sustenta que a ele não 
poderia ser imposta a 
obrigação de indeni-
zar, pelo fato de não 
ter permanecido no 
local do acidente até 
a vítima ser socorrida 
pelos paramédicos.

MiGaLhas

Mulher que tomou chá do santo 
daime indenizará família de vítima 
fatal de atropelamento

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br Ao ser questionada, a ré afirmou que 

“a culpa era do xamã, pois ele fez uma 
dose do chá muito potente”

Familiares de vítima 
morta em atropelamento 
serão indenizados por con-
dutora do veículo. De acor-
do com o inquérito policial, 
a mulher teria feito uso de 
“chá do Santo Daime” e ma-
conha. Decisão é do juiz de 
Direito substituto Pedro Oli-
veira de Vasconcelos, da 25ª 
vara Cível de Brasília.

A vítima foi atropelada e 
veio a falecer no mesmo dia. 
De acordo com o inquérito 
policial, a condutora do veí-
culo dirigia após ingerir chá 
do santo daime e, provavel-
mente, sob o efeito de ma-
conha. Ao ser questionada, 
a ré afirmou que “a culpa era 
do xamã, pois ele fez uma 
dose do chá muito potente”.

A condutora, por sua 
vez, aduziu que não partici-
pou de nenhum “ritual ou li-
turgia” e que no trajeto para 
casa pressentiu os sintomas 

de desmaio decorrente da 
síndrome do vaso vagal e ao 
manobrar para encostar na 
via, teve um desmaio súbito, 
atingindo a vítima.

Ao analisar o caso, o juiz 
ressaltou que é inequívoca 
a gravidade do ato perpe-
trado, o qual culminou com 
a morte da genitora dos de-
mandantes e lhes impingiu 
dano moral por ricochete.

“O dano moral pela per-
da de genitora afigura-se in 
re ipsa, sendo presumido e 
manifesto o abalo psíquico 
causado aos autores, dada a 
natural proximidade e afeto 
existente entre pais e filhos.”

Assim, julgou proceden-
te os pedidos para condenar 
a ré ao pagamento de inde-
nização por danos morais 
no valor de R$ 120 mil.

O escritório Maia & Cas-
telo Branco Advogados atua 
pelos familiares. MiGaLhas

&&

O maestro goiano José Eduardo 
Morais não resistiu ao câncer 

O maestro, compositor, 
produtor e arranjador José 
Eduardo Morais morreu no 
último dia 19, de câncer, em 
Goiânia. Ele tinha 66 anos e 
nasceu na capital de Goiás.

Ele foi superintenden-
te de Atividades Culturais 
da Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás (Seduc), 
superintendente Executivo 
de Cultura, superintendente 
de Ação Cultural, superin-
tendente de Obras e Recu-
peração do Patrimônio no 
governo do Estado de Goiás, 
diretor de Ação Cultural.

Nasceu em Goiânia e 
morou vários anos no Rio de 
Janeiro. Celso Woltzanlogel 
e Francis Hime foram seus 
mestres, respectivamente, 
de flauta e orquestração. Foi 
produtor-arranjador na TV 
Manchete e na TV Globo. Es-
tou na Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro.

O prestigioso “Dicionário 
Houaiss — Música Popular 
Brasileira” (Editora Paracatu, 
1155 páginas), editado por 
Ricardo Cravo Albin, assinala 
sobre José Eduardo Morais 
(página 498): “Maestro, com-

positor, arranjador, produ-
tor musical. Como flautista, 
participou da Orquestra da 
Rede Globo de Televisão em 
gravações com Elizeth Car-
doso e Roberto Carlos, entre 
outros. Fez a direção musical 
de espetáculos teatrais, como 
“Martim Cererê” e “Corazón” 
(Marcos Fayad). Lançou os 
discos ‘Coisas Tão Nossas’ 
(com Marcelo Barra, 1981), 
‘Sinal de Vida’ (com Fernan-
do Perillo, 1982), ‘Recado’ 
(com Marcelo Barra, 1983) e 
‘O Outro Lado da Lua’ (com 
Fernando Perillo, 1987)”.

Fotos: divulgação

Tharson Lopes/Governo do Tocantins
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A 7LM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS SPE AGL027 LTDA, CNPJ 
23.925.048/0001-92, torna público que requereu 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Águas 
Lindas de Goiás - SEMMA, a Licença de Instalação 
- LI, para o condomínio situado no Loteamento 
Mansões Centro Oeste, Lote 75-A. O empreendi-
mento será de uso residencial multifamiliar e não 
se enquadra na resolução CONAMA 006/1986, que 
dispõem sobre o Impacto Ambiental.

Seu anúncio também  
é visto no Jornal 

Gazeta 
do Estado CARTORIO DO 1° OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE

IMOVEIS DA COMARCA DE IPAMERI/GO
EDITAL-64/ 2021.
AO ESPOLIO DE LAUDELINA PACHECO.
Rua 134, n . 155, sala 70, shopping center sul, setor oeste,
Goiânia/GO - Cep: 74.830.170
Referenda:
Assunto- NOTIFICAÇÃO.
Venho, por este meio, intimar Vª Sra. a comparecer a este
cartório, localizado na Av. Pandiá Calogeras, n. 120, centro,
Ipameri/GO, com funcionamento de 08:00h às 17:00h, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, para contestar ou anuir em
atendimento a diligência registral n° 0132239 (Averbação de
RETIFICAÇÃO
DE ÁREA). Informo que, nos termos do parágrafo 4° do art. 213
da Lei citada acima, o não comparecimento no prazo será
interpretado como anuência a retificação
apresentada.
AO ESPÓLIO DE LAUDELINA PACHECO.
Subscrevo-me e coloco-me à disposição para esclarecimentos
de eventuais dúvidas.
Atenciosamente,

Ipameri/ GO, 05 de abril de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO – 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 aquisição de
equipamentos de processamento de dados, no dia 10/05/2021 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
licita-cao@inhumas.go.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO - 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 aquisição de
material de expediente e escritório, no dia 11/05/2021 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.

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO

        Edital do Pregão Presencial Nº 016/2021.
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO torna público, 
para conhecimento dos interessados que fica CANCELADA a 
licitação na modalidade Pregão Presencial que tem como objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI-
CIPIO DE GUARANI DE GOIÁS, Mais informações: site: www.
guaranidegoias.go.gov.br/ou (62) 3449-1239.

Guarani de Goiás– GO, 27 de abril de 2021.
IAGO MARQUES XAVIER

Pregoeiro

W R DE JESUS PICK - UP, CNPJ/CPF n° 14.567.354/0001-27, torna
público que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
de  Goiânia  a  Licença  Ambiental  de  Operação  processo
75563347,  para  a  seguinte  atividade  principal:  DESMANCHE  DE
VEICULOS AUTOMOTORES - comércio a varejo de peças e acessórios
usados para veículos automotores, localizado na Avenida Consolação,
Quadra 40, Lote 11/62, Vila Adélia I E III, CEP: 74.323–046, Goiânia–GO.

AUTO  PEÇAS  RESENDE  EIRELI,  CNPJ/CPF  nº  03.823.199/0001-46,  torna
público que recebeu da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença Ambiental Operação processo 71905278 para a seguinte  atividade
principal: DESMANCHE DE VEICULOS AUTOMOTORES - comércio a varejo de peças
e  acessórios  usados  para  veículos  automotores,  localizado  na  Avenida  Pedro
Ludovico,  Quadra 37,  Lote 2250,  Loja  01,  Vila  Nova Canaã,  CEP:  74.415-015,
Goiânia–Goiás.

AUTO  PEÇAS  RESENDE  EIRELI,  CNPJ/CPF  nº  03.823.199/0001-46,  torna
público que recebeu da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  Simplificada  com  alteração  para  Operação  processo
71905278,  para  a  seguinte   atividade  principal:  DESMANCHE  DE  VEICULOS
AUTOMOTORES - comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos
automotores, localizado na Avenida Pedro Ludovico, Quadra 37, Lote 2250, Loja
01, Vila Nova Canaã, CEP: 74.415-015, Goiânia–Goiás.

G M  M A R T E L I N H O  D E  O U R O  –  E I R E L I ,  C N P J / C P F  n °
24.597.804/0001-88, torna público que está anexando as pendências na Agência
Municipal  do  Meio  Ambiente  -  AMMA  de  Goiânia  para  receber  a  Licença
Ambiental de Instalação processo 78473691 para a seguinte(s) atividade(s):
serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, comércio
a  varejo  de  peças  e  acessórios  novos  para  veículos  automotores.
Empresa localizada na Avenida Milão, Número 793, Quadra 57, Lote 16 e 13,
Jardim Europa, CEP: 74.325–030, Goiânia–GO.

G M  M A R T E L I N H O  D E  O U R O  –  E I R E L I ,  C N P J / C P F  n °
24.597.804/0001-88, torna público que está anexando as pendências na Agência
Municipal  do  Meio  Ambiente  -  AMMA  de  Goiânia  para  receber  a  Licença
Ambiental de Operação processo 78473691 para a seguinte(s) atividade(s):
serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, comércio
a  varejo  de  peças  e  acessórios  novos  para  veículos  automotores.
Empresa localizada na Avenida Milão, Número 793, Quadra 57, Lote 16 e 13,
Jardim Europa, CEP: 74.325–030, Goiânia–GO.

TOYCAR  COMERCIO  DE  PECAS  E  SERVIÇOS  EIRELI,  CNPJ/CPF  n°
09.039.596/0001 – 08 , torna público que esta requerendo da Agência Municipal
do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Instalação para
as seguintes atividades :  comércio a varejo de peças e acessórios novos para
veículos automotores e serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos
automotores, localizado na Rua Luiz de Matos, Número 1137, Quadra 191, Lote (s)
02 ao 04, Setor Sudoeste, CEP: 74.303 – 010, Goiânia-GO.

TOYCAR  COMERCIO  DE  PECAS  E  SERVIÇOS  EIRELI,  CNPJ/CPF  n°
09.039.596/0001 – 08 , torna público que esta requerendo da Agência Municipal
do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Operação para as
seguintes  atividades  :   comércio  a  varejo  de  peças  e  acessórios  novos  para
veículos automotores e serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos
automotores, localizado na Rua Luiz de Matos, Número 1137, Quadra 191, Lote (s)
02 ao 04, Setor Sudoeste, CEP: 74.303 – 010, Goiânia-GO.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO
 

AVISO – Chamada Pública nº. 001/2021
Objeto:  Aquisição  de  Gêneros  Alimentícios  oriundos  da
Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural.
Data de abertura:  18/05/2021  às 13:30 horas.  O Edital  e maiores
informações poderão ser obtidas com o Presidente da CPL, na Rua 03
Quadra 07, Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339 1538.

Cocalzinho de Goiás, 26 de Abril de 2021.
JHONATAN A. DA COSTA

Presidente CPL

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

 
AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICADO CONCORRÊNCIA Nº

001/2021
O Município de Uruaçu-GO, torna público,  para conhecimento dos
interessados,  que fará  licitação no dia  01/06/2021 às  08:00hs,  na
modalidade Concorrência  n°  001/2021,  Processo  Administrativo  nº
910/2021, do tipo MAIOR OFERTA, a realizar 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  a  alienação  de  bens  imóveis  integrantes  do
patrimônio público do Município de Uruaçu-GO, autorizada pela Lei
Municipal  nº  1.993  de  30  de  outubro  de  2018,  conforme
especificações constantes no Termo de Referência e nos laudos de
avaliação, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado
no endereço acima, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00hs, no
telefone (62) 3357-3066, no site: www.uruacu.go.gov.br e solicitado
pelo e-mail: licitacoes@urucu.go.gov.br

Uruaçu - GO, 26 de abril de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

 
Presidente da CPL



Terça-feira, 27 de abril de 2021
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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. 

19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRA-
MENTO do imóvel denominado 
Lote 15-A da Quadra 28, si-
tuado no loteamento denomina-
do JARDIM DOS PINHEIROS, 
Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 900,00m². Confron-
tando pela frente para a Rua 13, 
com 30,00 metros, pelo fundo 
com os lotes 22, 23 e 24, com 
30,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 14, com 30,00 me-
tros, e pelo lado esquerdo com 
o lote 18, com 30,00 metros, 
que será desmembrado em 02 
(dois) lotes menores que se-
rão denominados: “Lote 15-A1 
da Quadra 28, situado no lote-
amento denominado JARDIM 

DOS PINHEIROS, Águas Lin-
das de Goiás-GO, com a área de 
450,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 13, com 15,00 
metros, pelo fundo com o lote 
24 e parte do lote 23, com 15,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 14, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 15-A2, 
com 30,00 metros” e “Lote 15-
A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JAR-
DIM DOS PINHEIROS, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 450,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 13, com 15,00 
metros, pelo fundo com o lote 
22 e parte do lote 23, com 15,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 15-A1, com 30,00 metros, 

e pelo lado esquerdo com o lote 
18, com 30,00 metros”, confor-
me planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprova-
ção do Parcelamento expedida 
em 12/01/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 
2020037894. Para que chegue 
ao conhecimento de todos, expe-
diu-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 publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766. 

FAZ SABER  a todos 
os interessados que 
MARTINS RIBEIRO 
CONSTRUÇÃO E IN-
CORPORAÇÃO LTDA, 
CNPJ-17.211.534/0001-
60, com sede na Rua Sem 

Nome, Quadra 06, Lote 18, 
Sala 104, Jardim Brasília, 
neste município, depo-
sitou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 da 
Lei Federal n. 6.766, de 

 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 MARTINS RIBEIRO CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ-17.211.534/0001-60, com sede na Rua Sem Nome, Quadra 06, 
Lote 18, Sala 104, Jardim Brasília, neste município, 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 15-A da Quadra 28, situado 
no loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 900,00m². Confrontando pela frente para a Rua 13, com 30,00 metros, pelo fundo com os 
lotes 22, 23 e 24, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 14, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 18, com 30,00 metros, que será desmembrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denominados: “Lote 15-A1 da Quadra 28, situado no loteamento 
denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 450,00m². 
Confrontando pela frente para a Rua 13, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 24 e parte do 
lote 23, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 14, com 30,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 15-A2, com 30,00 metros” e “Lote 15-A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
450,00m². Confrontando pela frente para a Rua 13, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 22 
e parte do lote 23, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 15-A1, com 30,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 18, com 30,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
12/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2020037894. 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, 22 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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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. 

de dezembro de 1979, para regis-
tro de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado Lote 
22-A da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JAR-
DIM DOS PINHEIROS, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 900,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 14, com 30,00 
metros, pelo fundo com os lotes 
15, 16 e 17, com 30,00 metros, 
pelo lado direito com o lote 21, 
com 30,00 metros, e pelo lado es-
querdo com o lote 25, com 30,00 
metros, que será desmembrado 
em 02 (dois) lotes menores 
que serão denominados: “Lote 
22-A1 da Quadra 28, situado 
no loteamento denominado JAR-
DIM DOS PINHEIROS, Águas 

Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 450,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 14, com 15,00 
metros, pelo fundo com o lote 
17 e parte do lote 16, com 15,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 21, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 22-A2, 
com 30,00 metros” e “Lote 22-
A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JAR-
DIM DOS PINHEIROS, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 450,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 14, com 15,00 
metros, pelo fundo com o lote 
15 e parte do lote 16, com 15,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 22-A1, com 30,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 

25, com 30,00 metros”, confor-
me planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprova-
ção do Parcelamento expedida 
em 20/01/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 
2020037900. Para que chegue 
ao conhecimento de todos, expe-
diu-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 publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos 
os interessados que 
MARTINS RIBEIRO 
CONSTRUÇÃO E IN-
CORPORAÇÃO LTDA, 
CNPJ-17.211.534/0001-
60, com sede na Rua Sem 

Nome, Quadra 06, Lote 18, 
Sala 104, Jardim Brasília, 
neste município, depo-
sitou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 da 
Lei Federal n. 6.766, de 19 

 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 MARTINS RIBEIRO CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ-17.211.534/0001-60, com sede na Rua Sem Nome, Quadra 06, 
Lote 18, Sala 104, Jardim Brasília, neste município, 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 22-A da Quadra 28, situado 
no loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 900,00m². Confrontando pela frente para a Rua 14, com 30,00 metros, pelo fundo com os 
lotes 15, 16 e 17, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 21, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 25, com 30,00 metros, que será desmembrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denominados: “Lote 22-A1 da Quadra 28, situado no loteamento 
denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 450,00m². 
Confrontando pela frente para a Rua 14, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 17 e parte do 
lote 16, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 21, com 30,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 22-A2, com 30,00 metros” e “Lote 22-A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
450,00m². Confrontando pela frente para a Rua 14, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 15 
e parte do lote 16, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 22-A1, com 30,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 25, com 30,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
20/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2020037900. 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, 22 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 

 

 

VANESSA VERAS DE MACEDO:97572209149 Assinado de forma digital por VANESSA VERAS DE MACEDO:97572209149 
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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 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 MARTINS RIBEIRO CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ-17.211.534/0001-60, com sede na Rua Sem Nome, Quadra 06, 
Lote 18, Sala 104, Jardim Brasília, neste município, 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 22-A da Quadra 28, situado 
no loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 900,00m². Confrontando pela frente para a Rua 14, com 30,00 metros, pelo fundo com os 
lotes 15, 16 e 17, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 21, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 25, com 30,00 metros, que será desmembrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denominados: “Lote 22-A1 da Quadra 28, situado no loteamento 
denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 450,00m². 
Confrontando pela frente para a Rua 14, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 17 e parte do 
lote 16, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 21, com 30,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 22-A2, com 30,00 metros” e “Lote 22-A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
450,00m². Confrontando pela frente para a Rua 14, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 15 
e parte do lote 16, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 22-A1, com 30,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 25, com 30,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
20/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2020037900. 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, 22 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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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. 

tigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para re-
gistro de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado Lote 
33 da quadra 19 Conjunto B, 
Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, em Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 930,00m². 
Confrontando pela Frente com a 
Rua Abaeté, com 20,00 metros, 
pelo fundo com o lote 34, com 
20,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 35, com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 31, com 
46,50 metros, objeto da matrícula 
n°. 54.614 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembra-
do em 02 (dois) lotes menores 

que serão denominados: “Lote 
33-A da quadra 19 Conjunto B, 
Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, em Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 465,00m². 
Confrontando pela Frente com a 
Rua Abaeté, com 10,00 metros, 
pelo fundo com o lote 34, com 
10,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 33-B, com 46,50 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 
31, com 46,50 metros” e “Lote 
33-B da quadra 19 Conjunto B, 
Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, em Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 465,00m². 
Confrontando pela Frente com a 
Rua Abaeté, com 10,00 metros, 

pelo fundo com o lote 34, com 
10,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 35, com 46,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 33-
A, com 46,50 metros”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 08/03/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021007087. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, poden-
do 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 REGINA 
CÉLIA DOS SANTOS, 
nascida em 25/10/1972, 
filiação: José Roberto 
dos Santos e Joanita Ma-
ria de Jesus, brasileira, 

solteira, auxiliar técnica, 
CI-044230 DRT/DF e CPF-
473.587.001-63, residente 
e domiciliada Diadema- São 
Paulo, depositou nesta ser-
ventia os documentos ne-
cessários exigidos pelo ar-
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lote 34, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 33-B, com 46,50 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 31, com 46,50 metros” e “Lote 33-B da quadra 19 Conjunto B, Setor 03, 
situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, 
com a área de 465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Abaeté, com 10,00 metros, pelo 
fundo com o lote 34, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 35, com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 33-A, com 46,50 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
08/03/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2021007087. 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, 23 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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Terça-feira, 27 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal8 Entretenimento/Diversão

Entretenimento

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Karina se passa por 
menino e consegue se in-
screver no campeonato, e 
Pedro teme a reação de 
Gael. Santiago tenta con-
vencer Sol a priorizar sua 
carreira solo. Cobra recon-
hece Karina no ringue e aju-
da a menina a vencer a luta. 
Lobão decide colocar Di-
ego para enfrentar Karina, 

e Cobra se preocupa. Dalva 
se enfurece com o atraso 
de Sol. Duca reconhece 
Karina e ordena que a luta 
seja interrompida. Diego 
bate em Karina, que cai 
desmaiada. João desco-
bre o gravador com a voz 
do suposto fantasma de 
Norma, e Nando promete 
vingança contra Edgard. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Lúcio se emociona ao 
confirmar que Ana está 
se recuperando. Rodrigo 
avisa a Manuela que eles 
irão viajar. Manuela con-
versa com Iná sobre seu 
casamento com Rodri-
go. Rodrigo orienta Ma-
ria a cuidar dos negócios 
enquanto ele estiver via-
jando. Eva mente para 
Lúcio e diz que avisou à 

família sobre a recuper-
ação de Ana. Renato se 
aproxima de Alice. Lúcio 
conta para Manuela e Iná 
sobre a recuperação de 
Ana. Lúcio explica para 
Manuela e Iná como será 
a rotina da recuperação 
de Ana. Vitória leva Bár-
bara para a casa de Mar-
cos, e ele desiste de sair 
com Dora.

Luna/Fiona fica de-
sconcertada com o beijo 
de Téo, e decide se af-
astar do rapaz. Úrsula 
chega à casa do namora-
do. Isaac aparta a briga 
entre Tarantino e Erick. 
Kyra incentiva Luna a fi-
car com Téo e investigar 
Helena. Rafael conversa 
com Renzo sobre Alexia/

Josimara e são fotogra-
fados por um paparazzi. 
Alexia vê Zezinho con-
versando com Ermelinda, 
que a despista. Micaela 
sugere que Téo termine 
seu namoro com Úrsu-
la. Helena decide seguir 
Luna/Fiona. Bel aconselha 
Alexia/Josimara a revelar 
o que sente por Zezinho.

Gênesis
Massá fica mexido com 

as palavras de Lúcifer. 
Ayla se assusta com o 
parecer de Ló sobre Sod-
oma. Abrão chega para 
conhecer Gael, filho de 
Adália. Agar fica choca-
da com a notícia sobre 
o general Bakari. Adália 
faz uma revelação sobre 

Massá. Abrão fica hor-
rorizado com as palavras 
de Massá. Agar esbrave-
ja contra Adália. Lotam 
se desespera diante de 
Massá. Massá se espanta 
diante de Lotam e tem seu 
destino traçado por Tauro. 
Helda se entristece. Adália 
e Tauro se entendem.

Império
Maria Marta diz a José 

Pedro para esperar a hora 
certa de assumir seu lugar 
na empresa. Maria Marta 
manda Merival tirar o irmão 
de Cristina da prisão. Cris-
tina conversa com Merival 
sobre o seu irmão. Cris-
tina diz para Elivaldo que 
vai tirá-lo da prisão. José 
Pedro questiona José Al-
fredo sobre a sucessão da 
empresa. José Alfredo fala 
de forma ríspida com José 

Pedro. Cora conversa 
com Cristina e reclama do 
dinheiro que ela acertou 
com Maria Marta. Marisa 
entrega a José Pedro o 
relatório de despesas do 
último mês. José Alfredo 
elogia Maria Clara por seu 
trabalho como design-
er de joias. José Alfredo 
chega ao restaurante de 
Enrico e Vicente afirma 
que pode fazer a comida 
pedida pelo Comendador.

O padre pergunta ao fiel:
– Na sua casa vocês 

rezam antes das refeições?
– Não senhor. A minha esposa 
é uma excelente cozinheira

TEIXEIRA MENDES CONTA

Mercado e Marketing
INOVAÇÃO EM DIVERSAS FRENTES - A estratégia trilhada pelo Flamboyant Shopping tem se 
mostrado decisiva. Reforçando sua solidez, o centro de compras segue apresentando novas marcas. Além 
da Lenny Niemeyer, fazem parte da  lista de novidades, a grife PatBO, assinada por Patricia Bonaldi, a Tommy 
Hilfiger, a Simple Organic, a Café S/A, a FOM e a cooperativa Sicoob Lojicred, com um Escritório de Negócios.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Lançamentos da nova linha de 
eletrodomésticos BLACK+DECKER
COLEÇÃO GOURMAND GRIS  - A nova linha 
de eletrodomésticos da BLACK+DECKER, 
denominada coleção Gourmand Gris, conta 
com sete eletrodomésticos: 1. Cafeteira; 2. 
Espumador de Leite; 3. Moedor: 4.  Chaleira; 5. 
Liquidificador; 6. Microprocessador; e 7. Abridor 
elétrico. Na foto,A  Cafeteira programável CM 
300G  que possibilita programar em até 24 horas 
antes o preparo, rende até 30 xícaras. Possui 
sistema corta pingos, função para manter aquecido e desligamento automático. O Espumador de Leite EL 
5000 que oferece quatro funções, em inox antiaderente com moderno design, tampa protetora e ergonômica 
e o Moedor elétrico de grãos MG 200, que além do preparo do café, permite moer qualquer tipo de grãos.

Lançamentos da nova linha de 
eletrodomésticos BLACK+DECKER
COLEÇÃO GOURMAND GRIS - Continuação 
dos lançamentos BLACK+DECKER: Na foto: 
Chaleira elétrica K2200G permite a escolha 
correta da temperatura da água para diferentes 
bebidas, conta com desligamento automático 
quando atinge a fervura e termostato que 
possibilita escolher entre 40 e 100ºC. O 
Liquidificador L7000G possui lâminas em 
aço inox, jarra em vidro de 2 litros, quatro 
velocidades, mais a função pulsar e potência de 700W. O Mini-processador possui quatro lâminas de aço 
afiadas, duas velocidades + pulsar e alta potência de 300W, tritura mais alimentos de uma única vez, ou 
removendo  duas lâminas pode triturar quantidade menor. O abridor de vinho elétrico (saca-rolhas) tem  bateria 
com carregamento rápido USB, por ser de Lithium, não vicia e iluminação de LED.

Sierra apresenta catálogo exclusivo para 
varandas cobertas
LINHA SIERRA GARDEN -  A Sierra apresenta o novo 
catálogo que reúne as linhas de produtos Garden, 
voltados para varandas cobertas, assinados por André 
Tissot. São cadeiras, sofás e espreguiçadeiras que 
possuem diferentes materiais, acabamentos e variedade 
de tecidos, em diversas composições para living e jantar. 
As madeiras utilizadas são oriundas de reflorestamento 
e manejo florestal, sem prejudicar o ecossistema. Além 
disso, possuem filtro solar, função hidrorrepelente que protege contra a umidade e são imunizadas contra 
microorganismos. Os acabamentos são pensados para exposição à luz, feita com tinta à base d’ água, não 
mancham e permitem a circulação do ar no estofado, o que evita mofo. Já as cordas náuticas utilizadas em 
cadeiras, possuem proteção UV e apresentam resistência ao sol e chuva.

Dr Shape tem interesse 
em abrir franquias em todo o Brasil
DESCONTO NA TAXA DE FRANQUIA - Dr. Shape rede 
varejista de suplementos alimentares e artigos esportivos 
com mais de 60 lojas pelo Brasil, concederá um desconto de 
R$ 5 mil na taxa de franquia e isenção de royalties nos três 
primeiros meses de operação da franquia. O valor da taxa de 
franquia da marca é de R$ 52 mil e, em uma loja, investe-se 
cerca de R$ 350 mil. A Dr. Shape acaba de lançar um novo 
formato de franquia, com uma clínica de emagrecimento 
anexada à loja. A novidade já está sendo pilotada na franquia 
de Dourados (MS) com sucesso e, em breve, também será 
implantada em lojas da rede que já estão em funcionamento.

Fotos: Divulgação/Ilustração
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