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SLU
Garis podem, por lei, acessar banheiros 
de órgãos públicos e comércio

A legislação especifica que as instalações sanitárias deverão ser adequadas à legislação 
vigente e que seu uso é gratuito

TOCANTINS
Planos de saúde devem autorizar 
exame de Covid-19 de forma imediata, 
alerta Procon
Procon/Governo do Tocantins

Acácio Pinheiro/Agência Brasília

Catalão recebe benefícios que somam mais de R$ 17 mi

EXECUTIVO

Agenda no município nesta 
quinta-feira (29/04), começa às 
9h, no pátio da prefeitura, onde 
serão entregues veículos para 
Corpo de Bombeiros e Polícia 
Militar. Solenidade também marca 
instalação da Companhia de 
Policiamento Especializado. Na 
sequência, governador assina 
ordem de serviço para duplicação 
de trecho da GO-330 e inaugura 
reforma de escola
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Positivo 

Pelo balanço da Secre-
taria Municipal de Saú-
de (SMS), a campanha de 
vacinação na pandemia, 
em Goiânia, teve início do 
mês de janeiro e mantém 
saldo positivo.

60%
Goiânia já vacinou 

mais de 60% dos idosos 
contra a covid-19, segun-
do informação oficial da 
Prefeitura de Goiânia. 

Imunizados 
Ao menos 255 idosos 

receberam a primeira 
dose, até o dia 27, enquan-
to 106.317 tiveram o refor-
ço contra a doença.

Atendidos 

Já foram atendidos ido-
sos acamados, institucionali-
zados e por faixa etária, além 
de trabalhadores da saúde, 
segurança e salvamento.

Abertura  
Após reunião e debate 

com secretário municipal de 
saúde, Durval Pedroso, Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) aprovou abertura 
de comércio durante a pan-
demia, tendo o voto contrá-
rio do petista Mauro Rubem.

Essencial?
Secretário Durval Pedro-

so acertou ao afirmar, du-
rante a reunião, que o que é 
essencial para uma pessoa 
pode não ser para outra e 
não cabe juízo de valor, mas 
caminhar para preservar a 
saúde das pessoas.

Vacinação
Ainda na CCJ, os verea-

dores Mauro Rubem (PT), 
Geverson Abel (Avante), 
Willian Veloso (PL) defen-
deram ações mais efetivas 
de vacinação.

Renda
Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Pú-
blico aprovou proposta que 
autoriza os órgãos da admi-
nistração pública federal a 
oferecerem estágio remune-
rado para jovens e adolescen-
tes de baixa renda familiar. 
O projeto de Lei 2942/11 é 
da deputada federal Flávia 
Morais (PDT-GO).

Lixeiras subterrâneas em Goiânia 
Vereador Edgar Duarte (PMB) apresentou projeto 

que objetiva instalação de lixeiras subterrâneas na 
Capital. O parlamentar citou que já existe nos esta-
dos de São Paulo e Paraná. Certamente, essa medida 
moderniza o descarte e a coleta urbana, mas é preciso 
saber se vai onerar quem executa o serviço, no caso, 
a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Vereadores faltosos na Câmara 
Vereador Thialu Guiotti (Avante) cobrou a presen-

ça dos vereadores faltosos na Câmara de Vereadores. 
Segundo ele, boa parte não tem aparecido nas terças, 
quartas e quintas. Ontem, 28, não foi diferente, presi-
dente da Câmara, Romário Policarpo, teve que encer-
rar a Sessão Plenária por falta de quorum. 

Não fales bem de ti aos outros, 
pois não os convencerás. Não 
fales mal, pois te julgarão muito 
pior do que és”. Confúcio

Alteração da lei que rege estatuto e plano 
de cargos da Educação em Goiás

Governador Ronaldo Caiado (DEM) encaminhou 
projeto de lei 4983/21, à Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego), que altera a Lei 13.909/2001, 
a qual dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e 
Vencimentos do Pessoal do Magistério.

Segundo a proposta, diante da massiva quanti-
dade de ações judiciais com decisões desfavoráveis 
ao estado de Goiás e da irreversibilidade da jurispru-
dência, o objetivo da propositura, é a contenção do 
aumento do passivo judicial referente ao pagamento 
de horas extras aos professores vinculados à Secre-
taria de Estado da Educação (Seduc), efetivos e tem-
porários. Decorrente, assim, da interpretação sobre o 
cômputo de horas-aula e horas-atividade, resultando 
em jornada de trabalho excedente. 

Dentre outros detalhamentos da matéria, os 
professores da rede estadual, com um único vínculo, 
poderão se submeter ao referido processo para um 
segundo vínculo, no caso, temporário, sendo remu-
nerados por hora-aula. 

Essa questão de “horas-aula” parece que sempre 
foi mal interpretada tanto por professores, quanto 
por administradores. No caso do projeto de lei, se for 
bom para o Estado e bom para os educadores, que a 
proposta seja aprovada. 

Jogadas rápidas 

n Câmara dos Deputados aprovou projeto de Lei que 
cria o Dia Nacional da Criança Traqueostomizada.
n A data dever ser comemorado anualmente em 18 de 
fevereiro. O autor da proposta é o deputado Dr. Zacha-
rias Calil (DEM-GO).
n A Governadoria estadual encaminhou projeto de 
lei 4950/21, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a 
vender 57 imóveis de propriedade do estado de Goiás. 
n A prefeitura de Goiânia publicou que obras munici-
pais têm garantido mais de 5 mil empregos.

DECISÃO DO STJ

Condomínio pode proibir 
aluguel residencial via Airbnb
Locações por meio de plataformas digitais podem ser proibidas caso a 
convenção do condomínio decida tal norma. Advogado especialista em direito 
imobiliário explica a novidade

Da reDação - No Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta quarta-feira, 
28, o apresentador Thia-
go Mendes conversou 
com o presidente da Fe-
comércio-Go, Marcelo 
Baiocchi. Na ocasião, o 
presidente falou sobre 

a abertura do comércio 
e o novo decreto publi-
cado pela prefeitura de 
Goiânia. O apresentador 
conversou também com 
a Gerente de Interme-
diação e Recolocação no 
Trabalho da Secretaria da 
Retomada, Yara Nunes. 

Na ocasião, Yara falou so-
bre os principais projetos 
da secretaria e também 
sobre  expansão do mais 
empregos no interior do 
estado.Para assistir esta 
entrevista e os destaques 
do jornal, acesse o portal 
no YouTube gazetaplay.
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Johny CânDiDo - O Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) de-
cidiu na ultima terça-feira 
(20/04) que condomínios 
podem impedir a locação de 
unidades residenciais por 
meio de plataformas digitais 
como o Airbnb. A Quarta 
Turma do STJ entendeu que, 
caso a convenção do condo-
mínio preveja a destinação 
residencial das unidades, 
os proprietários não pode-
rão alugar seus imóveis por 
meio de plataformas digi-
tais. No entanto, a conven-
ção do condomínio pode 
autorizar a utilização das 
unidades nessa modalidade 
de aluguel.

Para o colegiado, o sis-
tema de reserva de imó-
veis pela plataforma digital 
é caracterizado como uma 
espécie de contrato atípico 
de hospedagem – distinto 
da locação por temporada 
e da hospedagem oferecida 

por empreendimentos hote-
leiros, que possuem regula-
mentações específicas.

Segundo a Quarta Turma 
do STJ, havendo previsão ex-
pressa de destinação residen-
cial das unidades do condo-
mínio, será impossível a sua 
utilização para a atividade de 
hospedagem remunerada.

Para o advogado especia-
lista em direito imobiliário, 
Diego Amaral, do escritório 
Dias & Amaral é importante 
que tomemos muito cuida-
do com a decisão ocorrida 
pelo STJ, pois foi analisado 
um caso concreto que na 
sua visão não reflete a pos-
sibilidade de utilização de 
plataformas digitais como o 
Arbnb nos condomínios. “O 
STJ utilizou um julgado com 
característica de assunto que 
se vincula muito mais a uma 
pensão ou algo nesse senti-
do e não ao aluguel propria-
mente dito”, complementa.

A locação por temporada 
tem a possibilidade de ser 
realizada de um dia até 90 
dias diretos. Negar a possibi-
lidade do Arbnb seria negar o 
que é estabelecido na lei de 
locações e também afrontar 
diretamente o direito de pro-
priedade que cada cidadão 
possui junto as suas proprie-
dades entretanto isso pode 
ser melhor ajustado com re-
gramentos específicos para 
cada caso.

Com a decisão, os mi-
nistros mantiveram acórdão 
do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul que determi-
nou aos proprietários de duas 
unidades residenciais em 
condomínio que se abstives-
sem de oferecer seus imóveis 
para locação pelo Airbnb. No 
entendimento do TJRS, essa 
prática se caracteriza como 
atividade comercial e de hos-
pedagem, proibida pela con-
venção condominial.
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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

Secom/Go - O governador 
Ronaldo Caiado cumpre 
uma série de agendas nes-
ta quinta-feira (29/04), em 
Catalão. Primeiro, às 9h, ele 
entrega seis novos veículos 
para o Corpo de Bombei-
ros, 25 novas viaturas para a 
Polícia Militar e instala a 8ª 
Companhia Independente 
de Polícia Militar (CIPM), 
que será uma Companhia 
de Policiamento Espe-
cializado (CPE). Depois, 
às 10h, assina ordem de 
serviço para a duplicação 
da GO-330. Por fim, às 
11h45h, inaugura a revita-
lização do Colégio Estadu-
al Dr. David Persicano.

A nova frota do Corpo 
de Bombeiros será com-
posta por um caminhão 
auto-tanque, adquirido 
por meio de parceria en-
tre o Poder Judiciário e a 
Polícia Civil, uma unidade 
de resgate, duas unidades 
de vistoria e duas motoci-
cletas. O investimento foi 
de R$ 626 mil, com recur-
sos provenientes do Fundo 
Especial Municipal para 
o Corpo de Bombeiros de 

Catalão (Fembom).  
As novas viaturas da Po-

lícia Militar fazem parte do 
processo de renovação da 
frota e possuem tecnologia 
de ponta. Os veículos vão 
proporcionar mais conforto 
e, principalmente, seguran-
ça para que o policial possa 
executar o trabalho. 

A instalação da 8ª Com-
panhia Independente de 
Polícia Militar (CIPM) visa 
melhorar o suporte ao po-
liciamento ostensivo e pre-
ventivo da região. Ela será 
uma Companhia de Policia-
mento Especializado (CPE) 
para emprego em ocasiões 
e ocorrências que exijam 
policiamento com patru-
lhamento tático, além de 
apoio tático/operacional.

A obra de duplicação 
da GO-330 terá 3,8 quilô-
metros de extensão. Ela co-
meça no Posto da Polícia 
Rodoviária Estadual e vai 
até a Avenida Juscelino Ku-
bitschek. Além disso, será 
realizada a restauração das 
vias marginais do Bairro 
São João. A obra custará R$ 
16.980.714 milhões com re-
curso do Tesouro Estadual. 

A revitalização do Co-
légio Estadual Dr. David 
Persicano recebeu inves-
timento de R$ 65 mil dos 
programas Reformar I e 
II. Foram revitalizados os 
banheiros, as salas de au-

las, e a quadra esportiva. A 
unidade recebeu uma nova 
pintura e reparos no telha-
do e na instalação elétrica.

Em Catalão, Caiado 
entrega benefícios que 
somam mais de R$ 17 
milhões nas áreas de 
segurança, infraestrutura 
e educação

Quando: Quinta-feira (29/04)

Programação

n 9h: Entrega de veículos 
para Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar e instalação da 
8ª Companhia Independente 
de Polícia Militar (CIPM)
n Onde: Pátio da Prefeitura, 
Rua Juscelino Gomes Pires, 
Centro, Catalão (GO)

n 10h: Assinatura da Ordem 
de Serviço para duplicação de 
trecho da GO-330
n Onde: Avenida Juscelino 
Kubitschek, Bairro São João, 
(em frente ao Posto Jóia), 
Catalão (GO)

n 11h45: Inauguração da 
reforma do Colégio Estadual 
Dr. David Persicano
n Onde: Av. José Marcelino, 
288, Bairro Nossa Senhora de 
Fátima, Catalão (GO)

Catalão recebe benefícios 
que somam mais de R$ 17 mi

Empossado o novo secretário

Agenda no município 
nesta quinta-feira 
começa às 9h onde serão 
entregues veículos para 
Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar

EXECUTIVO AGRICULTURA

O governador Ronal-
do Caiado empossou, na 
manhã desta quarta-feira 
(28/04), o novo titular da Se-
cretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa), Tiago 
Freitas de Mendonça, em 
evento realizado no Palácio 
das Esmeraldas. Ele assu-
me o cargo antes ocupado 
por Antônio Carlos de Sou-
za Lima Neto, eleito novo 
diretor-superintendente do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) em Goiás.

Acompanhado da pre-
sidente de honra da OVG e 
coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais, primei-
ra-dama Gracinha Caiado, 
o governador destacou 
a importância da agrope-
cuária para o Estado, setor 
responsável por 77% das ex-
portações de Goiás. Sobre a 
mudança na condução da 
pasta, pontuou que é uma 
satisfação ver novos nomes 
se destacarem na política 
com “capacidade, qualifi-
cação técnica, formação 
cultural, moral e ética” para 
estarem à frente dos gran-
des desafios do Estado.

“Nós somos transitó-
rios e essa nova geração 
virá, e vai dar continui-
dade a uma política que 
precisa ter como primeiro 

ponto o cidadão”, frisou 
Caiado. “O Estado não foi 
feito para ser balcão de ne-
gócios, para fazer negocia-
tas, para enriquecimento 
com bem público ou com 
contratos públicos. O Es-
tado foi feito para dar dig-
nidade e qualidade de vida 
às pessoas”, arrematou.

Natural de Morrinhos, 
o novo secretário é produ-
tor rural, engenheiro agrô-
nomo e gestor em admi-
nistração. Formou-se pela 
Escola Superior de Ciências 
Agrárias de Rio Verde e é 
pós-graduado em Gestão 
em Agribusiness pela Fun-
dação Getúlio Vargas. Tiago 
atuou por 20 anos no Sis-
tema Faeg/Senar, sendo 10 
deles no Conselho Admi-
nistrativo da entidade.

Após relembrar con-
versa com Caiado, quando 
ainda era presidente do Sin-
dicato Rural de Morrinhos, 

o novo secretário agradeceu 
a confiança por assumir a 
Seapa. Tiago também reco-
nheceu o trabalho executa-
do pelo seu antecessor. “Ele 
superou as expectativas da 
Faeg [Federação da Agricul-
tura e Pecuária de Goiás], 
Senar [Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural] e Go-
verno do Estado. Isso é para 
poucos”, reconheceu o novo 
titular. “Muito obrigado por 
deixar uma equipe formi-
dável na Seapa”, completou.

Por sua vez, em discur-
so de despedida, Antônio 
Carlos apresentou um bre-
ve balanço das principais 
ações da Seapa, ao salientar 
que a pasta foi recriada por 
Caiado, no início de 2019. 
“Fica meu agradecimento 
ao Governo de Goiás por 
proporcionar um trabalho 
de imensos resultados ao 
setor agropecuário do Esta-
do”, disse. Secom/Go

Wesley Costa

Setor de eventos poderá funcionar 
com regras rigorosas

GOIÂNIA

Com a melhora susten-
tada dos indicadores epi-
demiológicos no municí-
pio, a Prefeitura de Goiânia 
autorizou a realização de 
eventos corporativos de 
negócios, feiras comerciais, 
congressos e afins. O de-
creto de flexibilização foi 
publicado na terça-feira 
(27/4) em suplemento do 
Diário Oficial e vem acom-
panhado de Nota Técnica 
da Secretaria Municipal de 

Saúde, que estabelece pro-
tocolos sanitários rigorosos 
de prevenção e controle de 
ambientes e de pessoas 
para impedir a dissemina-
ção do coronavírus.

O setor de eventos e tu-
rismo local, por meio da 
Agência Municipal de Tu-
rismo, Eventos e Lazer e 
da Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos - Ses-
são Goiás, contribuiu com 
a elaboração das novas 

regras, que vão permitir a 
movimentação do trade 
gerando emprego e renda 
na capital.

“O prefeito Rogério 
Cruz foi sensível à de-
manda do setor, que deve 
seguir todos os protoco-
los de segurança com res-
ponsabilidade”, afirmou 
o presidente da Agetul, 
Valdery Júnior.

Da reDação 
com Pref. De Goiânia

Presidente da Agetul, Valdery Júnior, disse que o prefeito Rogério Cruz foi sensível à 
demanda do setor

Jackson Rodrigues
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempo
1. A Terral Incorporadora, em parceria com a As-

sociação Goiana de Artes Visuais em Goiânia e um 
grupo de artistas goianos, estão desenvolvendo uma 
intervenção urbana e artística intitulada Ninhos Ur-
banos, que é uma exposição coletiva de 66 casinhas 
de passarinhos, cada uma assinada por um artista, 
que componha uma intervenção artística em um 
flamboyant na Praça T-23, no Setor Bueno.

2. Enquanto o período mais crítico da segunda onda 
da pandemia não passa, uma prévia da exposição está 
acontecendo nas sedes das imobiliárias parceiras da 
Terral: Adão Imóveis, Adão Vida Nova, Galeria My Broker, 
Prime Imobiliária e URBS Imobiliária. As obras também 
estiveram em frente às sedes da My Broker, Adão Talent 
e URBS One. Ainda está prevista uma nova rodada de 
exposição das casas de passarinhos até o dia 05 de maio

Programa Por Dentro da Orquestra
A Prefeitura de Goiânia está com inscrições aber-

tas até o dia 7 de maio para o programa “Por dentro 
da Orquestra”, coordenado pela Secretaria Munici-
pal de Cultura e da Orquestra Sinfônica de Goiânia. 
Podem ser inscritos alunos de música ou artes de 
escolas públicas e privadas com idade a partir de 7 
anos (Ensino Fundamental e Médio) pelo link pelo 
link https://forms.gle/BTnUJX7yK4DYxXxZ8. A ins-
crição deve ser feita pela direção das escolas.

Vitrine

VEM DOCES NOVIDADES POR AÍ 
Da jovem 
geração da 
sociedade 
goianiense, a 
estudante de 
arquitetura, 
Ana Júlia 
Prudente, filha 
da empresária 
Juliana 
Prudente, 
proprietária 
do Poema 
Café, 
localizado na 
galeria My 
Broker, que 
fica na Nova 
Suíça, está 
afinada com o 
pessoal da produção, para a elaboração com muitas 
novidades, do cardápio do Dia das Mães Poema Café

Arquivo

DivulgaçãoBODAS DE NÁCAR 
No dia 29 de abril 
de 1990, Renato 
Camilo das Mercês 
e Eliane Machado 
Das Mercês 
trocaram juras 
de amor. Hoje, 
31anos depois, o 
casal celebra uma 
linda e feliz união. 
O material que 
simboliza 31 anos 
de casamento é 
o Nácar, que é 
muito resistente, 
mas, que para chegar até essa condição, passa por 
várias fases. Assim acontece com as uniões que duram 
muitos anos. Permanecer por mais de três décadas 
com alguém ao seu lado, mantendo o sentimento forte o 
bastante para continuarem na caminhada da vida juntos, 
é uma vitória do amor, pois somente com doses de 
companheirismo, cumplicidade, compreensão, respeito 
e cuidado um com o outro, é possível chegar a esse 
patamar de união. Parabéns, ao casal!

Divulgação

n ELA VAI FALAR - 
Logo mais, às 19h30, 
em comemoração ao 
Dia Nacional da Família 
na Escola, o Colégio 
Externato São José 
realiza uma Live no 
seu canal do YouTube, 
o Fala Aí,  com a Dra. 
Filó, médica pediatra, 
palestrante e pregadora, 
que vai abordar as 
diferentes situações que 
tem vivenciado em seu 
consultório e em seus 
estudos, assim como os 
impactos desse período 
de pandemia para a 
educação de crianças e 
adolescentes
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n VOCÊ SABIA? As 
maçãs contêm pectina e 
substâncias que ajudam 
a limpar o fígado.
n LIVE DO CERRADO 
- Logo mais, às 20h, o 
artista goiano, Fernando 
Perillo, apresenta o 
show “Live do Cerrado 
- Aquele Beijo”, que 
leva o nome de seu 
último trabalho gravado 
no Rio de Janeiro que 
teve produção musical 
do ícone Ricardo Leão. 
A transmissão será 
pelo canal do Sesc no 
Youtube (youtube.ccom/
sescgo).
n PELO BEM - Em 
mais uma frente de 
seu programa de 
responsabilidade social 
“Fazer o Bem Faz Bem 
– Alimentando o Mundo 
com Solidariedade”, 
a JBS doará 186 
equipamentos 
hospitalares para a 
abertura de novos 
leitos de UTI no estado 
de Goiás. Caberá à 
Secretaria de Estado da 
Saúde a divisão local 
dos equipamentos, 
de acordo com o nível 
de criticidade de cada 
município. São 23 
respiradores, 25 camas 
de UTI, 25 monitores 
de sinais vitais, 100 
bombas de infusão e 13 
desfibriladores.

PANDEMIA

Psicólogos criam 
métodos para ajudar 
a recuperar pacientes
Profissionais do Hospital de Base fizeram fichas especiais que contribuem 
para melhorar a relação entre a equipe interdisciplinar

AgênciA BrAsíliA - A pan-
demia tem estimulado 
a criatividade e a solida-
riedade dos profissionais 
de saúde para ajudar pa-
cientes na luta contra o 
coronavírus. Na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
Covid-19 do Hospital de 
Base (HB), psicólogos 
criaram uma ficha técni-
ca especial para identifi-
car os pacientes. Batizada 
como Para Me Conhecer, 
a ficha não se limita a for-
necer o nome, idade e o 
leito do doente. Ela tam-
bém traz informações so-
bre quem é o enfermo.

Esses dados melhoram 
a relação entre pacientes e 
equipe médica, segundo a 
psicóloga Cibelle Antunes, 
idealizadora do projeto. 
Ela é também coordena-
dora da Residência Mul-
tiprofissional em Terapia 
Intensiva do HB da Escola 
Superior de Ciências da 
Saúde e no cenário do Ins-
tituto de Gestão Estratégi-
ca de Saúde (Iges-DF).

A ficha humanizada é 
simples e prática. Ela fica 
suspensa à frente do leito 
do paciente, sendo afixada 

no teto com uma linha de 
nylon. Na ponta, um pre-
gador de roupa prende a 
ficha à linha. “A ideia re-
presenta muito mais que 
um papel pendurado, mas 
sim amor no cuidado e no 
suporte durante o atendi-
mento”, explica Cibelle.

A nova ficha persona-
lizada começou a ser ado-
tada na UTI Covid-19 em 
março deste ano. “O obje-
tivo é fazer com que o pro-
fissional de saúde conheça 
o paciente não apenas pelo 
nome, idade e número do 
leito, mas sim como uma 
pessoa especial e única”, 
explica a psicóloga.

Ao mesmo tempo, se-

gundo a psicóloga, a ficha 
também traz mais segu-
rança para os internados 
durante a permanência na 
UTI. “Eles se sentem con-
fiantes ao acordar e desco-
brir que os profissionais o 
conhecem além do super-
ficial”, atesta Cibelle.

Essa teria sido a sen-
sação experimentada pela 
professora Yasodhara Dias 
da Silva, de 70 anos. Inter-
nada com covid-19, “Zari-
nha” ela passou nove dias 
na UTI. A ficha dela con-
tinha uma declaração que 
definia bem: “O que me 
deixa feliz é ter me forma-
do em pedagogia e poder 
alfabetizar meus alunos”.

Davidyson Damasceno/Iges-DF

SLU
Garis podem, por lei, acessar banheiros 
de órgãos públicos e comércio

Os garis e demais 
trabalhadores do Servi-
ço de Limpeza Urbana 
(SLU) têm a partir desta 
semana, assegurado por 
lei o direito de utilizar 
os banheiros em órgãos 
públicos e estabeleci-
mentos comerciais, 
como bares, lanchone-
tes, restaurantes, entre 
outros. A Lei nº 6.836, de 
27 de abril de 2021, foi 
sancionada nesta quar-
ta-feira (28) pelo gover-
nador Ibaneis Rocha e 
representa um avanço 
para os garis, muitas ve-
zes impedidos de exercer 
direitos básicos durante 
a jornada de trabalho.

Tatiane Ferreira tra-
balha como gari há qua-

se dez anos e conta que 
já passou por situações 
constrangedoras causa-
das pelo preconceito con-
tra a categoria. “Em todo 
esse tempo trabalhando 
nas ruas, muitos comer-
ciantes já nos impedi-
ram de usar os banheiros 
por preconceito mesmo. 
A lei é uma arma muito 
importante,  porque ago-
ra estamos amparados e 
podemos exercer nosso 
direito com base nela. 
Toda a vitória é bem-vin-
da e estou muito feliz com 
esse avanço”, destaca.

A legislação especifica 
que as instalações sanitá-
rias deverão ser adequa-
das à legislação vigente 
e que seu uso é gratuito. 

O descumprimento da 
regra sujeita os infrato-
res a sanções como mul-
ta de R$ 300,00, a partir 
da segunda autuação, e 
revogação do alvará de 
funcionamento, a partir 
da quarta infração.

Para Luiz Carlos Fi-
gueiredo, secretário geral 
da Associação dos Servi-
dores da Limpeza Urbana 
(Aslu), a matéria traz dig-
nidade aos trabalhado-
res. “É a garantia de um 
direito básico e muito im-
portante, especialmente 
para os garis que estão 
nas ruas diariamente. 
Tudo aquilo que melhora 
a vida do trabalhador tem 
o apoio da ASLU”, afirma.

AgênciA BrAsíiA
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Está em vigor a alteração da Diretriz de Utilização (DUT), da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), que determina que as operadoras de planos de 
saúde devem autorizar imediatamente a realização do exame RT-PCR, utilizado 
para o diagnóstico da Covid-19

TOCANTINS

Kaliton Mota/Governo 
do tocantins -  A medi-
da, que já é válida desde 
o último dia 1º de abril, 
busca agilizar a realiza-
ção desse tipo de exa-
me, considerado o mais 
eficaz para identificar e 
confirmar o vírus da Co-
vid-19 no início da do-
ença. O superintenden-
te do Procon Tocantins, 
Walter Viana, explica o 
que mudou. 

“A alteração da diretriz 
veio para ajudar, princi-
palmente nesse momen-
to de agravamento de ca-
sos da Covid-19 em todo 
o país. Se antes os planos 
de saúde poderiam de-
morar até três dias úteis 
para garantir o atendi-
mento segundo a nor-
mativa (RN nº 259/2011), 
que estabelece os prazos 
máximos para a garantia 
de atendimento, agora o 
usuário tem o direito de 
poder realizar o exame, 
se estiver nos critérios, 
imediatamente”, destaca 
Walter Viana. 

QUEM TEM DIREITO?
O exame RT-PCR tem 

cobertura obrigatória 
para os beneficiários de 
planos de saúde na seg-
mentação ambulatorial, 
hospitalar ou referência, 
conforme solicitação do 
médico assistente, para 
pacientes com Síndrome 
Gripal (SG), que é quan-
do o paciente está com 
quadro respiratório agu-
do, caracterizado por pelo 
menos dois dos seguintes 
sintomas: febre, calafrios, 
dor de garganta, dor de 
cabeça, tosse, coriza, dis-
túrbios olfativos ou dis-
túrbios gustativos.

Também deve realizar 
o exame o paciente que 
estiver com Síndrome 
Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG), que é quando 
a pessoa apresenta disp-
neia/desconforto respira-
tório, pressão persistente 
no tórax ou coloração azu-
lada dos lábios ou rosto.   

QUEM 
NÃO TEM DIREITO?

O Procon Tocantins 
ressalta que não está 
obrigatoriamente co-
berto para realizar teste 

sorológico quem: testou 
positivo em um RT-PCR 
para SARS-CoV-2; já te-
nha testado positivo em 
outro teste sorológico; 
testou negativo em outro 
teste sorológico há me-
nos de uma semana, des-
de que não seja menor 
com suspeita de síndro-
me multissistêmica; te-
nha feito testes rápidos; 
recebeu a prescrição do 
teste para rastreamento 
para retorno ao trabalho, 
pré-operatório, controle 
de cura ou contato próxi-
mo/domiciliar com caso 
confirmado; esteja em 
busca de verificação de 
imunidade pós-vacinal. 

OUTROS EXAMES
Outros seis exames 

que ajudam no diagnós-
tico da Covid-19 também 
têm cobertura obrigató-
ria prevista pela ANS: Dí-
mero D (dosagem); Pro-
calcitonina (dosagem); 
Pesquisa rápida para In-
fluenza A e B e PCR em 
tempo real para os vírus 
Influenza A e B; Pesquisa 
rápida para Vírus Sinci-
cial Respiratório e PCR 
em tempo real para Vírus 
Sincicial Respiratório.

O PLANO SE NEGOU A 
REALIZAR O EXAME?

O Procon Tocantins 
destaca que o Código de 
Defesa do Consumidor 
não se aplica aos planos 
de saúde de autoges-
tão. Ou seja, esta é uma 
modalidade de admi-
nistração de planos de 
saúde na qual a própria 
empresa ou outro tipo 
de organização institui e 

administra, sem finalida-
de lucrativa, o programa 
de assistência à saúde de 
seus beneficiários.

“Isso quer dizer que 
devido não ter como ob-
jetivo fins lucrativos, mas 
somente benefícios assis-
tenciais de seus integran-
tes, as autogestões têm 
tratamento e regulamen-
tação completamente di-
ferentes daqueles que a 
lei dispensa às entidades 
que prestam serviços de 
saúde complementar de 
caráter privado”, esclare-
ce Walter Viana.

É válido lembrar que, 
segundo a Súmula 608 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), “aplica-se o 
Código de Defesa do Con-
sumidor aos contratos de 
plano de saúde, salvo os 
administrados por planos 
de autogestão”.

DENUNCIE
O gestor destaca ainda 

a importância do usuário 
do plano estar ciente da 
novidade. “O consumidor 
precisa se atentar à nova 
diretriz, é necessário. 
Quando se tem ciência do 
seu direito, fica mais fácil 
de contestar caso haja a 
negativa do mesmo”, afir-
ma o superintendente.

Em caso de denúncia, 
o consumidor deve en-
trar em contato por meio 
do Disque 151, ou por 
meio do Whats Denúncia 
no (63) 99216-6840. Para 
formalizar a denúncia, 
é preciso checar bem as 
informações, apresentar 
comprovantes e fotos 
para subsidiar as ações 
de fiscalização.

TRF-4 revoga 
prisão de 
Eduardo Cunha

O TRF da 4ª região 
revogou prisão do ex-
-presidente da Câmara 
Eduardo Cunha nesta 
quarta-feira, 28. Embora 
o Tribunal tenha deci-
dido pela revogação, há 
uma cautelar de reco-
lhimento domiciliar em 
outra operação.

Em março do ano 
passado, Cunha foi 
para prisão domiciliar 
com tornozeleira por 
pertencer ao grupo de 
risco da pandemia.

Em nota, os advoga-
dos Ticiano Figueiredo 
e Pedro Ivo Velloso (Fi-
gueiredo & Velloso Advo-
gados Associados), que 
representam Cunha, dis-
seram que nunca houve 
justificativa para uma 
prisão preventiva.

Os advogados afir-
maram que o TRF-4 
mostrou “que as ope-
rações da Lava Jato não 
podem ser baseadas em 
presunções como forma 
de fundamentar prisões 
preventivas e que as re-
gras do processo devem 
valer para todos”.

“O TRF-4 finalmente 
fez justiça ao ex-presiden-
te Eduardo Cunha: ele já 
tinha o direito de estar em 
liberdade, inclusive com 
prazo para progressão de 
regime. Mas mais do que 
isso: nunca houve justi-
ficativa para uma prisão 
preventiva, e isso se torna 
mais grave em razão dos 
prazos alongados, que 
nada mais eram do que 
uma condenação disfar-
çada de medida cautelar.

MiGalhas

Economia reage e cresce o repasse
de ICMS e FPM aos municípios

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Devido a pandemia todos os setores da 
economia foram afetados, provocando 
várias consequências: desemprego, queda 
no poder de consumo, desaquecimento do 
comércio e por consequência da indústria, 
queda nas vendas

Uma delas, a arrecada-
ção de impostos, atingiu 
em cheio os municípios. 
No ano passado o Go-
verno Federal promoveu 
o repasse de recursos às 
prefeituras à título de re-
posição de perdas, mas 
esse benefício só vigorou 
até o final do ano passado.

O ano de 2021 se ini-
ciou com o agravamento 
da pandemia e com a pre-
ocupação dos prefeitos 
quanto as finanças das 
prefeituras. Entretanto, ao 
analisar o comportamen-
to da arrecadação e dos 
repasses do ICMS e do 
FPM às prefeituras cons-
tata-se um crescimento 
considerável em compa-
ração a igual período do 
ano passado, o que repre-
senta um aquecimento 
da economia. Lembran-
do que esses dois impos-
tos representam as prin-
cipais fontes de recursos 
para os municípios.

Comparando os meses 
de 2021 em relação à 2020 
o mês de janeiro apre-
sentou um crescimen-
to de 29,69% do ICMS. 
Em fevereiro aumento 
de 21,66%. Em março 
16,26% e em abril um 
crescimento de 50,93%.

Quanto ao Fundo de 
Participação dos Muni-
cípios o saldo também 
é positivo. Em janeiro o 
crescimento foi de 20,76%. 
Em fevereiro 9,54%. Em 
março, o melhor mês do 
ano até agora, aumento de 
139,88% em comparação 
a igual mês do ano pas-
sado. Resultado positivo 
também no mês de abril 
com 83,35% de cresci-

mento em relação a igual 
mês de 2020.

Mesmo assim a AGM 
tem recomendado aos 
gestores para que “man-
tenham a cautela quan-
to ao fato de assumirem 
compromissos futuros, 
até que haja uma estabili-
dade maior da economia, 
o que deve ocorrer a partir 
do segundo semestre des-
se ano”. O presidente da 
entidade, Paulo Sérgio de 
Rezende (Paulinho), co-
memora a reação positiva 
do setor econômico e os 
reflexos já podem ser no-
tados nas administrações 
municipais. “O que vemos 
hoje é a continuidade das 
atenções das prefeituras 
no combate a Covid 19, 
mas ao mesmo tempo, 
retornando ao seu ritmo 
normal de trabalho com a 
execução de obras. Várias 
prefeituras estão cons-
truindo hospitais, postos 
de saúde, escolas e recu-
perando as vias urbanas. 
Podemos notar a volta do 
otimismo junto aos pre-
feitos, o que é muito bom”.

assessoria de 
coMunicação da aGM

&&

5ª temporada de Outlander chegará na Netflix
Considerada uma das 

melhores séries de época 
disponíveis na Netflix, os fãs 
já estão aguardando ansio-
sos por uma atualização de 
Outlander no serviço. Depois 
de diversos atrasos, os episó-
dios do 4° ano chegaram na 
Netflix, e a quinta tempora-
da vem sendo amplamente 
procurada pelos assinan-
tes. A quinta temporada de 
Outlander chega em 11 de 
Maio de 2021. A quinta tem-
porada é baseado no livro 
Diana Gabaldon, intitulado 
A Breath of Snow and Ashes.

No novo ano, acompa-
nhamos os Frasers lutando 
por sua família e pelo lar que 

eles construíram em Rid-
ge. Jamie precisa encontrar 
uma maneira de proteger 
tudo o que criou nos Esta-
dos Unidos. Além disso, pre-
cisa proteger aqueles que o 
procuram por liderança e 
proteção. Enquanto isso, ele 
tenta esconder ao máximo 
seu relacionamento com 
Murtagh Fitzgibbons, um 
homem que o governador 
William Tryon pediu que ele 
perseguisse e executasse. Fi-
nalmente, Claire Fraser tem 
sua família unida e deve usar 
seu conhecimento na medi-
cina para tentar impedir que 
haja destruição novamente. 
No entanto, enquanto ela se 

concentra em proteger os de-
mais, corre o risco de perder 
de vista, que precisa se prote-
ger. Já Brianna Fraser e Roger 
MacKenzie se reuniram, mas 
o fantasma de Stephen Bon-
net ainda os acompanha e 
assombra. Mas, Roger tenta 
se esforçar para encontrar 
seu lugar, ao mesmo tempo, 
o respeito de Jamie, nesse 
momento novo e perigoso. 
Porém, o mais importante 
nesse momento, é que os 
Frasers precisam se manter 
unidos, independente dos 
perigos que virão. Muitos 
desses perigos, eles con-
seguem prever, e outros 
não conseguirão.

Planos de saúde devem 
autorizar exame de 
Covid-19 de forma 
imediata, alerta Procon

Procon/Governo do Tocantins
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AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 017/2021
Pregão Presencial

O MUNICÍPIO DE IPAMERI, pessoa jurídica de 
Direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nº 01.763.606/0001-41, com sede na cidade de 
Ipameri-GO, à Av. Pandiá Calógeras nº 84, centro, 
Palácio Entre Rios, no interesse do município, 
convida as empresas interessadas para participa-
rem da licitação na modalidade “PREGÃO PRE-
SENCIAL”, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
mediante a apresentação de proposta cujo objeto 
é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, 
ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E 
RELAÇÕES PÚBLICAS, para atender as necessi-
dades do Município de Ipameri, em cumprimento 
aos preceitos contidos na Lei Federal nº 10.520/02, 
8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, todas 
com posteriores alterações, que no auditorio Oedi 
Silva, no Prédio da Prefeitura Municipal, Palácio 
Entre Rios, no dia 17/05/2021 às 09:00 h (nove 
horas), estará recebendo os invólucros contendo 
a documentação e proposta de preços, com base 
nas condições previstas no Edital, que poderá ser 
obtido gratuitamente junto a Comissão Permanente 
de Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Ipameri, sito à Av. Pandiá Calógeras nº 84, centro, 
ou pelo fone 64 3491 6000.

IPAMERI-GOIÁS, aos 28 (vinte e oito ) dias do 
mês de janeiro de 2021.

Bianca Ferreira Generali Carneiro
Pregoeira

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.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GABRIELA SILVA 
DE QUEIROZ, CPF: 007.610.851-14.

REQUERIMENTO Nº 967512

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO 
FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). GABRIELA 
SILVA DE QUEIROZ, CPF: 007.610.851-14, devedor(a) fidu-
ciante do imóvel alienado, CASA 259 D, ROSSI IDEAL ALTO 
DO LAGO I, LOTE 01, SUPERQUADRA 09, CIDADE OCIDEN-
TAL/GO, CEP: 72880380, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança CASA 259 D, ROSSI IDEAL ALTO 
DO LAGO I, LOTE 01, SUPERQUADRA 09, CIDADE OCIDEN-
TAL/GO, CEP: 72880380
R RUA 10 QUADRA 09 CSA 10  PARQUE ESPLANADA 
VALPARAISO DE GOIAS GO 72876630, fica, por este edital, 
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis de Cidade Ocidental/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL - CEF, credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 9.338 des-
te Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contri-
buições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corres-
ponde a R$ 27.788,10 ( vinte e sete mil setecentos e oitenta 
e oito reais e dez centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pe-
lo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este 
Oficio situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, Cidade 
Ocidental - GO., onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o 
débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por 
oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do refe-
rido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de 
consolidação de propriedade do  imóvel em favor da credora 
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

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. 

registro de um DESMEMBRA-
MENTO do imóvel denominado 
Chácara 696 da Quadra 34 do 
loteamento denominado Cháca-
ras Quedas do Descoberto, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 1.250,00m², confron-
tando pela frente com a Avenida 
sem Denominação na planta, com 
20,00m, fundo com as chácaras 
693 e 699, com 20,00m, lado 
direito com a chácara 697, com 
62,50m e lado esquerdo com a 
chácara 695, com 62,50m, que 
será desmembrado em 02 (dois) 
lotes menores que serão deno-
minados: “Lote 696A da Quadra 
34 do loteamento denominado 
Chácaras Quedas do Desco-
berto, em Águas Lindas de Goiás 

- GO, com a área de 250,00m², 
confrontando pela frente com a 
Avenida sem Denominação na 
planta, com 10,00m, fundo com 
parte do lote 696B, com 10,00m, 
lado direito com parte do lote 697, 
com 25,00m e lado esquerdo com 
parte do lote 696B, com 25,00m” 
e “Lote 696B da Quadra 34 do 
loteamento denominado Cháca-
ras Quedas do Descoberto, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 1.000,00m², confron-
tando pela frente com a Avenida 
sem Denominação na planta, com 
10,00m, fundo com os lotes 693 
e 699, com 20,00m, lado direito 
com o lote 696A, com 25,00m, e 
a 90º com o lote 696A, com 10m 
mais 37,50 com parte do lote 697 

e o lado esquerdo com o lote 695, 
com 62,50m”, conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Mu-
nicipal de Aprovação do Parcela-
mento expedida em 24/03/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021009176. 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 ELO 
E FREITAS INCOR-
PORADORA LTDA, 
CNPJ24.626.109/0001-05, 
com sede na Rua 08, Chá-
cara 207, Lote 13, Loja 02, 

Setor Habitacional Vicente 
Pires, Brasília - DF, depo-
sitou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 da 
Lei Federal n. 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para 
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Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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EDITAL DE COMUNICAÇÃO

BRASIL  TOWER,  Cessão  de  Infraestruturas  Ltda.  CNPJ
14.292.540/0001-09 torna público que requereu à AMMAI Agência
Municipal de Meio Ambiente de Itumbiara a Licença Prévia e Licença
Ambiental para instalação para estação rádio base/ERB SITE_GO_IPL
no endereço: Rua José Vargas, Quadra 15, Lote 14, Bairro Planalto, na
cidade de Itumbiara – Goiás.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
BRASIL  TOWER ,  Cessão  de  Infraestruturas  Ltda.  CNPJ
14.292.540/0001-09  torna  público  que  requereu  à  SECIMA  -
SECRETARIA  DO  MEIO  AMBIENTE,  RECURSOS  HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS de
Valparaiso de Goiás – GO a Licença Prévia e Licença Ambiental para
instalação para estação rádio base/ERB SITE_GO_VSE no endereço:
Rua 06, Quadra 05, Lote 17, no loteamento Morada Nobre, na cidade
de Valparaiso de Goiás – Goiás.

TRANSCOL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 
00.947.027/0001-96, torna público que REQUEREU junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde – 
SEMMA, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para o empreendimento com atividade em Transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunici-
pal, interestadual e internacional, com área total de 1262,03 m². 
Localizado na ROD BR 060, km 394, S/N, Caixa Postal 451, 
Setor Industrial I, município de Rio Verde – GO.

ERRATA DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, 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 seu Pregoeiro e Equipe
de Apoio designados pelo Decreto n° 026/2021, torna público
para conhecimento dos interessados, que o edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 010/2021, foi retificado, e estará disponível no
site www.saoluisdemontesbelos.go.gov.br. A data de abertura
do certame será no dia 11 de maio de 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 ou no
Celular/WhatsApp 64 99281 9641. Prefeitura Municipal de São
Luís de Montes Belos – Go, aos 28 de abril de 2021. Albertino
de Paula Júnior. Pregoeiro Oficial.

Estado de Goiás – Prefeitura Municipal de Morrinhos - GO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021

 
C o n t r a t a n t e :  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e
M o r r i n h o s .  O b j e t o :  A q u i s i ç ã o  d e  R e f e i ç ã o  t i p o
Marmitex. Empresa contratada:Marinalva Damacena dos Santos., Nº
do Contrato: 300/2021, Valor: R$108.000,00 (cento e oito mil); Data
da  assinatura  do  Contrato :  28 /04/2021.  Vigência
do  Contrato:  12  (doze)  meses.

 Morrinhos, 28 de abril de 2021.
FLAMILTON RODRIGUES DA SILVA

=Pregoeiro= 

A M E R I C A  R E C O N D I C I O N A D O R A  E I R E L I ,  C N P J / C P F  n °
40.590.084/0001-85, torna público que requereu da Secretária Municipal do Meio
Ambiente  -  SEMMA  de  Aparecida  de  Goiânia  a  Licença  Ambiental  de
Simplificada  para  as  seguintes  atividades:  comércio  a  varejo  de  peças  e
acessórios novos para veículos automotores , fabricação de outros produtos de
metal não especificados anteriormente, localizado na Rua X-15, Quadra 112, Lote
12,  Cardoso  continuação,  Aparecida  de  Goiânia-GO,  CEP:  74.933–017.  O
empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA n° 001/86.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
 

O DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, por intermédio
da sua  Pregoeira  e  sua  equipe  de  apoio,  e  nos  termos  das  Leis
Federais  n.°s  10.520/02  e  8.666/93,  bem  como  as  alterações
posteriores, torna público para os interessados, o ADIAMENTO  do
PREGÃO PRESENCIAL n.° 014/2021, com abertura prevista para o dia
30 de Abril de 2021 às 09h00min, FICA ADIADO PARA O DIA 12 DE
MAIO DE 2021 ÀS 09h00min,  para RETIFICAÇÃO DO EDITAL. Os
interessados poderão no horário das 07h30min às 11h30min e das
13h30min  às  17h30min,  nos  dias  normais  de  expediente,  obter
demais  informações,  na  sede  do  DEMAE  no  Departamento  de
Licitação, situada na Av. Cel. Bento de Godoy Quadra 33 lote 13 –
Centro  –  Caldas  Novas  -  Goiás,  Fones:  (64)  3454-7400  –  (64)
3454-7433  e-mail:  licitacao@demae.com.br.  O  novo  edital  estará
disponível no site https://www.demae.go.gov.br/ 
 

FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO
PREGOEIRA
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DRINK ALCOÓLICO DE CHOCONUTS COM MORANGO

INGREDIENTES
5 morangos frescos;
60ml de Choconuts + 
50ml de cachaça para 
versão alcoólica ou 
120ml de Choconouts 
da A Tal da Castanha 
para a versão não 
alcoólica;
1 polpa de morango;
2 colheres de chá de 
cacau;
2 colheres de sopa de 
melaço;
6 pedras de gelo;
Chocolate meio amargo 
derretido para decorar.

Modo de fazer:
Primeiro passo é a 
finalização, por incrível 
que pareça! Derreta o 
chocolate meio amargo 
em banho maria, mergulhe 
a taça de cabeça para 
baixo para achocolatar as 
bordas. Escorra o excesso 
e deixe a taça na geladeira 
para o chocolate ficar nas 
bordas bonitinho. Agora, 
vamos aos refrescos: na 
coqueteleira, macere a 
polpa de morango com 4 
morangos sem as folhas. 
Adicione 1 colher de chá 

de cacau, os líquidos, o 
gelo, o melaço, feche e 
realize o seu momento 
barwoman segurando 
bem a tampa e mexendo a 

coqueteleira para misturar 
os ingredientes.  Se não 
tiver coqueteleira, procure 
2 copos que se encaixem 
bem e faça um vácuo, vai 

dar no mesmo. Despeje 
a bebida dentro da taça, 
peneire cacau por cima 
para aromatizar e finalize 
com morangos no topo. 

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Duca e Cobra se enfren-
tam no campeonato. Ro-
berta se enfurece com a de-
sistência de Marcelo. Delma 
e Marcelo namoram. Nat se 
aproxima de Dalva, e Duca 
acaba se distraindo com a 
movimentação da lutado-
ra. Nando questiona René 
sobre sua relação com Ana, 
e João ouve. Nat pergunta 

a Dalva se Alan pode es-
tar vivo. Cobra aproveita a 
distração de Duca e vence 
a luta. Lobão e Heideguer 
comemoram a vitória da Ac-
ademia Khan. Bianca tenta 
falar com Duca, que pede 
para ficar sozinho. João 
conclui que pode ser irmão 
de Karina. Sol tenta se rec-
onciliar com Wallace. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Manuela consegue se co-
municar com Ana. Manue-
la conta para Rodrigo que 
Ana está se recuperando. 
Marcos e Dora fazem pla-
nos para um novo encontro 
entre eles e as filhas. Man-
uela vela o sono de Júlia. 
Alice conta para Manuela 
sobre sua desconfiança em 
relação a Renato. Rodrigo 
se aconselha com Lourenço. 

Rodrigo fica sensibilizado 
ao ver Ana. Rodrigo fala so-
bre Júlia com Ana, e os dois 
se emocionam. Eva conta 
para Vitória sobre a recuper-
ação da filha. Marcos e Dora 
combinam de contar para 
as filhas sobre eles. Man-
uela diz para Alice que seu 
casamento está abalado. 
Rodrigo confessa a Nanda 
que não esqueceu Ana. 

Alexia briga com Zezinho 
por achar que ele tem uma 
amante. Luna diz a Kyra que 
vai conversar com Téo. Er-
melinda briga com Kyra por 
ter aceitado ir ao Rio com 
Alan. Luna/Fiona diz que 
não pode ser envolver com 
Téo, mas os dois acabam 
se beijando. Úrsula afirma 
a Micaela que Téo é tudo 

em sua vida. Vicky orienta 
Gael e Bruno, e se queixa 
da falta de interesse deste. 
Verônica fala com um dos 
irmãos sobre acabar com a 
vida de Micaela. Gabi pede 
para conversar com Juan. 
Bel percebe que Edgar está 
interessado em Ermelinda. 
Renatinha pede a Rafael 
para demitir Alexia/Josimara.

Gênesis
Michal se entrega a Manre. 

Lúcifer consegue a confi-
ança de Abrão. O exército 
do rei Bera batalha contra os 
homens do rei Quedorlaomer. 
Manre cai na provocação de 
Gyasi. O exército de Quedor-
laomer leva vantagem na 
batalha. O rei Bera precisa 
se humilhar para se manter 

vivo. Sarai força uma aprox-
imação entre Abrão e Agar. 
Enciumado, Manre tem um 
ataque contra Gate e Eliézer. 
Ló se apavora com a notícia 
dada por Sitri. Agar se entris-
tece ao ouvir as palavras de 
Abrão. O acampamento de 
Ló é invadido. Quedorlaomer 
entra em Sodoma. 

Império
Magnólia inventa uma 

desculpa para José Al-
fredo, mas é expulsa da 
casa de Maria Ísis. José 
Pedro pede que Marisa 
lhe dê a folha de paga-
mento da empresa. José 
Alfredo fala para Maria 
Ísis que a mulher que es-
tava com ele é sua filha. 
João Lucas garante a Du 
e Helena que vai descobrir 
quem é a amante de seu 
pai. Maria Marta vai para 

uma delegacia e faz uma 
denúncia dizendo que 
está sendo chantageada. 
Silviano e Brigel ameaçam 
Ismael e Lorraine. Cora 
reclama dos gastos de 
Cristina. Fernando elogia 
Cristina. José Alfredo per-
gunta para Helena onde 
está Maria Marta e fica de-
sconfiado com a resposta. 
José Alfredo pergunta para 
João Lucas quando ele vai 
começar a trabalhar.

A avó pergunta à neta:
— Aninha, como é 

mesmo o nome daquele alemão 
que me deixa louca?
— Alzheimer, vovó...

TEIXEIRA MENDES CONTA

ESTROGONOFE VEGANO DE COUVE-FLOR

INGREDIENTES
1 Couve-flor;
1 cebola;
2 colheres (sopa) de 
pasta de amendoim;
3 dentes de alho;
2 colheres (sopa) de 
farinha de mandioca 
torrada;
2 xícaras da bebida 
vegetal Original da A Tal 
da Castanha;
1 colher (sopa) de 
ketchup;
1 colher (chá) mostarda 
em pó;
1 colher (chá) de 
páprica picante;
Óleo de coco a gosto.

Modo de fazer:
Em uma panela doure o 
alho com uma colher de 
óleo de coco e, depois, 
acrescente a cebola 
picada. Em seguida, 
coloque a pasta de 
amendoim, a farinha 
de mandioca e vá 
adicionando a bebida 

vegetal aos poucos. 
Mexa até engrossar. 
Bata no processador, 
volte para a panela e 
adicione os demais 

ingredientes.

Modo de preparo da 
couve-flor:
Cozinhe no vapor, mas 

por pouco tempo, para 
ficar com consistência 
firme. Em seguida, corte 
em pedaços pequenos 
e adicione o molho.
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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1. Marília 
capricha em sua 
maquiagem para 
ficar mais bonita.

2. Olívia tem 20 
anos. 

3. A mulher de 30 
anos segue à risca 
uma dieta, com o 
objetivo de ficar 
mais bonita.
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Mais bonita
Nilma e outras duas mulheres não medem 

esforços quando se trata de ficar mais bo-
nita. Cada mulher faz algo diferente 

para beneficiar sua aparência.  
Considerando as dicas, descubra 
o nome e a idade de cada mulher, 
assim como o que faz para ficar 

mais bonita.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Falam que o álcool 
causa a morte de 

muitos, mas não falam 
quantos nasceram 

por causa dele.

Haverá zero foco nes-
te dia. Pode ser preci-
so refazer as coisas 
ou dizer as coisas mil 

vezes, então pode faltar paciên-
cia. Analise suas ideias. Hoje é 
um dia mais para absorver tudo 
e não definir nada. Hoje, a Lua 
Cheia em Sagitário faz oposição 
ao ponto cármico no céu.

Vocês podem se 
sentir um pouco 
sufocados hoje, 
sentindo uma ne-

cessidade extrema de liberdade. 
Portanto, seja como for, suas rea-
ções podem ser extremamente 
exageradas e ninguém vai enten-
der nada. Aceite seu momento de 
loucura, mas tome cuidado .

Tome cuidado para 
não criar problemas 
nos relacionamentos 

neste dia. Pode ser que você veja 
coisas que não existem e pode 
cismar com algo que não é ver-
dade; se vocês acharem mesmo 
que é, pode acabar virando. Tome 
cuidado com essa maluquice que 
está presente no dia de vocês.

Neste dia, os 
detalhes farão 
a diferença, 

mas vocês podem não per-
cebê-los e acabar passan-
do batido por algo impor-
tante. Tomem cuidado para 
não esquecerem compro-
missos ou acabarem pro-
crastinando as tarefas.

Suas emoções es-
tão instáveis e um 
tanto quanto exage-

radas. Vai fazer muito bem aos 
leoninos, neste dia, realizar alguma 
atividade ao ar livre. Vocês preci-
sam de espaço hoje. Hoje, a Lua 
Cheia em Sagitário faz oposição 
ao ponto cármico no céu, o nodo 
norte em Gêmeos. 

A Lua Cheia chega 
em Sagitário em 
desentendimento 

com Júpiter, o que causa descon-
forto para os virginianos neste dia. 
Ficar em casa, seguro e na paz do 
seu lar pode ser a melhor coisa 
hoje. Como um dia de paz nem 
sempre é possível, tome cuidado 
com o mau humor .

Hoje vocês po-
dem estar muito 
falantes ou bem 

quietos. Vocês estão oscilan-
do entre estarem muito sociá-
veis e bem mal-humorados. 
Tomem cuidado também com 
a sensação de estarem perdi-
dos, sem saber muito como 
começar suas tarefas.

A Lua Cheia chega 
em Sagitário em de-
sentendimento com 

Júpiter, o que traz dificuldade 
para se autoavaliar e se auto-
valorizar, ou seja, hoje pode ser 
um dia de muita insegurança, 
desfavorecendo os negócios 
em geral. Não é um bom dia 
para comprar ou vender nada.

Vocês podem se 
iludir e acabar se 
avaliando os mais 

bondosos do planeta. Tome 
cuidado com essa tendência 
no dia de hoje. Não é um dia 
muito interessante para fazer 
autoanálise. Hoje, a Lua Cheia 
em Sagitário faz oposição ao 
ponto cármico no céu.

Lua Cheia che-
ga em Sagitário 
em desentendi-

mento com Júpiter, o que 
traz dificuldade de com-
preensão. O dia de hoje 
pode estar cheio de mal-
-entendidos ou de para-
noias. Hoje você pode se 
sentir totalmente sem foco.

Vocês podem se ir-
ritar e discutir com 
as pessoas hoje. 
Infelizmente, vocês 

podem estar errados e ainda 
acharem que estão certos. 
Convém se afastar de qualquer 
embate ou discussão, seja por 
qual motivo for. Analise e peça 
tempo para pensar com calma.

Vocês podem se ir-
ritar e discutir com 
as pessoas hoje. 

Infelizmente, vocês podem es-
tar errados e ainda acharem 
que estão certos. Convém se 
afastar de qualquer embate ou 
discussão, seja por qual motivo 
for. Analise e peça tempo para 
pensar com calma.

Peanuts
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