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Dalva de Oliveira, o grande nome do  
rádio brasileiro, nos deixou no último dia 21
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TOCANTINS
Governador Carlesse participa de 
evento da concessão da BR-153 
em São Paulo e destaca benefícios 
para o TO
Governo do Tocantins

ESPORTE
Após 15 anos, DF volta a ser sede 
dos Jogos Universitários Brasileiros
Divulgação

“Você não vê Goiás nas páginas policiais”, diz Caiado ao 
entregar viaturas às forças de segurança e salvamento 
de Catalão e instalar 8ª Companhia Independente de PM

SEGURANÇA

Cristiano Borges e Júnior Guimarães

Investimentos do Governo de Goiás somam R$ 626 mil. Viaturas fazem parte de renovação da frota do Estado. Expectativa 
é reduzir gastos em mais de R$ 22 milhões por ano. Instalação de nova unidade visa ampliar suporte às ações ostensivas e 
preventivas. “Com nossa polícia, de uma coisa eu tenho certeza: bandido não cresce em Goiás”, assegura governador

O governador Ronaldo Caiado durante entrega viaturas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, em Catalão: mais segurança para a população da região Leste de Goiás



Sexta-feira, 30 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Política/Geral

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Plano
O Plano Diretor de 

Goiânia voltou a ser pauta 
explícita durante toda se-
mana. A iniciativa de ma-
nifestação partiu de um 
grupo de moradores do 
Setor Sul que é contra o 
adensamento da região.

Empresários
O grupo alega que o 

bairro tem uma das maio-
res áreas permeável de Goi-
ânia. Por outro lado, há um 
grupo de empresário com 
interesse na expansão do 
mercado imobiliário por 
aquelas bandas do bairro. 

Leitura
Vereadora Aava San-

tiago (PSDB) quer que a 
Educação Municipal faça 
abertura de salas de lei-
tura nas escolas públicas 
para que, além dos alunos, 
familiares e amigos da co-
munidade possam ter um 
“Cantinho da Leitura”. 

Incentivo
A proposta de incen-

tivo à leitura é uma ideia 
fantástica da parlamen-
tar psdebista. No entanto, 
poucos alunos têm apre-
ciação por livros. Difícil 
ainda vai ser conseguir 
convencer os pais desses 
estudantes sobre a impor-
tância da leitura.

APA
No último dia 24, Va-

nessa Fernanda Schmitt, 
subsecretária de Desen-
volvimento Sustentável, 
Proteção Ambiental e 
Unidades de Conserva-
ção, visitou a Área de Pro-
teção Ambiental (APA) do 
Encantado, no município 
de Baliza. 

Araguaia
O Encantado é uma 

extensa área natural 
destinada à proteção e 
conservação da fauna e 
flora de Goiás, que fica 
na região da nascente do 
Rio Araguaia. 

Comitiva 
A comitiva que esteve 

por lá contou que o go-
verno de Ronaldo Caiado 
deve investir mais naque-
la região com objetivo de 
intensificar a preservação 
ambiental daquele lugar. 

Interino
Wellington de Urzêda 

Mota, o coronel Urzêda, 
é o secretário interino de 
Relações Institucionais. A 
informação foi publicada 
na edição desta quarta-
-feira (28) do Diário Oficial 
do Município (DOM).

De olho no Palácio das Esmeraldas
Por enquanto, é só especulação das possíveis can-

didaturas ao Governo do Estado de Goiás. Comenta-se 
muito em aliança entre Daniel Vilela (MDB) e o governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM). O ex-governador Marconi 
Perillo (PSDB), que atualmente mora longe das terras 
goianas, é cotado para disputar mandato de deputado 
federal. Mas, havendo reviravoltas, pode até lançar seu 
próprio nome ao governo estadual. 

Programa Bolsa Família 
O presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, 

afirmou na quarta-feira, 28, que o governo pretende 
elevar a média do benefício que é pago pelo programa 
Bolsa Família de cerca de R$ 190 para R$ 250. “Só com o 
auxílio emergencial no ano passado nós gastamos mais 
do que 10 anos de Bolsa Família. Então para o PT que fala 
tanto em Bolsa Família, hoje a média está em R$ 192. A 
gente pretende passar para R$ 250 agora em agosto ou 
setembro”, afirmou.

A pior ditadura é a ditadura do 
Poder Judiciário. Contra ela, não 
há a quem recorrer”. Rui Barbosa

Jornalista pode ser tornar 
microempreendedor individual 

O Senado Federal concluiu na quarta-feira, 28, a 
análise do projeto que permite a inclusão de jornalistas 
no Simples Nacional como microempreendedores 
individuais (MEI). O texto-base do projeto já havia 
sido aprovado no dia 14 de abril, mas a falta de acordo 
sobre três destaques (pedidos para votação de emen-
das separadamente) acabou adiando a votação. Com 
a retirada dos destaques, o texto segue para a Câmara 
dos Deputados.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 30/2021, é de 
autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), 
que segundo ele, a realidade do mercado de trabalho 
mostra que a maior parte dos jornalistas tem rendi-
mentos equivalentes aos de microempreendedores 
individuais, com receita anual de até 81 mil reais, o que 
justificaria a inclusão dessa categoria.

Atualmente, os jornalistas já podem constituir mi-
croempresas ou pequenas empresas e se enquadrar no 
Simples Nacional, mas não fazem parte das categorias 
dos microempreendedores individuais, que têm acesso 
a regras mais benéficas do que as do Simples, como en-
quadramento simplificado e carga tributária reduzida. 

O Simples Nacional é um regime simplificado de 
arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos apli-
cável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
Os comunicadores jornalistas agradecem a iniciativa 
do senador. 

Jogadas rápidas 

n Senador Vanderlan Cardoso (PSD) defende combate à 
desigualdade salarial entre homens e mulheres. 
n Governador Ronaldo Caiado empossou, na quar-
ta-feira, 28, o novo titular da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Tiago 
Freitas de Mendonça.
n A CPI da Pandemia aprovou a convocação dos ex-
-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson 
Teich e Eduardo Pazuello, e do atual ministro, Marcelo 
Queiroga. Eles prestam depoimento como testemu-
nhas a partir de terça, 4. 

STF
Toffoli suspende decisão e impede 
progressão de carreira de servidores 
públicos de Goiás
A suspensão se deu na avaliação de reclamação apresentada pela 
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO)

Da reDação - No Jornal da 
Gazeta edição do almo-
ço desta quinta-feira,29, 
o apresentador Thiago 
Mendes com  a cirurgiã 
dentista e vice-presiden-
te da Associação Brasi-
leira de Halitose, Karyne 
Magalhães. Na ocasião, 

a dentista falou sobre a 
halitose. O mau hálito 
é uma situação na qual 
a pessoa exala um odor 
desagradável da boca. 
O apresentador conver-
sou também com o ad-
vogado especialista em 
direito imobiliário, Die-

go Amaral. O advogado 
falou sobre a decisão do 
STJ de que  condomínio 
pode proibir aluguel re-
sidencial via Airbnb. Para 
assistir esta entrevista e 
os destaques do jornal, 
acesse o portal no YouTu-
be gazetaplay
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STF - O ministro Dias Toffoli, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), deferiu medida li-
minar na Reclamação (RCL) 
42194 para suspender deci-
são do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJGO) que 
havia determinado ao Esta-
do que promovesse a pro-
gressão na carreira de servi-
dores. Segundo o ministro, 
a decisão afronta entendi-
mento do STF na Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 6129. A suspensão se 
deu na avaliação de reclama-
ção apresentada pela Procu-
radoria-Geral do Estado de 
Goiás (PGE-GO).

A decisão do TJGO foi 
proferida em mandado de 
segurança coletivo impe-
trado pelos servidores do 
Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores 
do Estado de Goiás (Ipasgo). 
Na Reclamação, o Estado 
sustentava que o equívo-
co estaria na determinação 
questionada não decorrer 
da cautelar deferida na ADI 

6129, em que o Supremo 
suspendeu a eficácia de 
duas emendas à Consti-
tuição do estado (ECs 54 e 
55) que limitavam gastos 
correntes aos poderes esta-
duais e aos órgãos governa-
mentais autônomos até 31 
de dezembro de 2026.

Para o Executivo estadu-
al, em nenhum momento, 
no julgamento da ADI, foi 
discutida a intenção de sus-
pender todos os dispositivos 
das emendas, como julgou o 
TJGO. A controvérsia estaria 
em saber se a decisão do STF 
abrangeria o artigo 46 do Ato 
das Disposições Constitucio-
nais Transitórias (ADCT) da 
Constituição estadual, com 
redação dada pela EC54.

Essa é a segunda deci-
são liminar do STF sobre o 
tema. A primeira liminar foi 
lançada na RCL 39.088, pelo 
ministro Gilmar Mendes, 
em 18 de setembro de 2020, 
já confirmada em decisão 
de mérito no dia 17 de mar-
ço de 2021.

ADI 6129
Segundo o ministro Dias 

Toffoli, o dispositivo não foi 
objeto de apreciação, pois, 
no julgamento da ADI, hou-
ve a suspensão apenas par-
cial das emendas. Em seu 
entendimento, o TJ, ao sus-
pender a eficácia do artigo 
46 do ADCT, com o fim de 
reconhecer o direito líqui-
do e certo dos servidores 
às progressões funcionais e 
às promoções requeridas, 
desrespeitou o decidido na 
ADI 6129.

Por fim, Toffoli deferiu 
o pedido liminar para sus-
pender os efeitos da de-
terminação do TJGO até o 
julgamento do mérito da 
reclamação, reconsideran-
do decisão de agosto de 
2020 do relator originário, 
ministro Luiz Fux, que jul-
gou que a reclamação não 
seria o meio processual 
adequado para questionar 
ou rever a extensão ou o 
sentido das decisões profe-
ridas nos processos. 
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Preço dos principais produtos 
agropecuários sobe no primeiro trimestre

ECONOMIA

Os 15 principais pro-
dutos agropecuários 
brasileiros tiveram alta 
de preços no primeiro 
trimestre de 2021, na 
comparação com o mes-
mo período do ano pas-
sado. A análise faz parte 
da nota de conjuntura 
Mercados e Preços Agro-
pecuários, divulgada 
hoje (29) pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), em par-
ceria com o Centro de 
Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Ce-
pea/Esalq/USP) e com a 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

As maiores valoriza-
ções em janeiro, fevereiro 
e março de 2021 em re-
lação aos três primeiros 
meses de 2020 foram na 
soja (94,2%), no algo-
dão (66,3%), no milho 
(61,7%), no boi gordo 

(52,4%) e no trigo (51%).
Já na comparação 

com o quarto trimestre 
de 2020 tiveram alta a soja 
(4,7%), o milho (13,4%), o 
trigo (10,6%), o algodão 
(24%), o café (21,2%), o 
açúcar (4,2%), o etanol 
hidratado (18,5%), o eta-
nol anidro (12,3%) e o boi 
gordo (10,3%).

Por outro lado, tive-
ram queda de preços em 
relação ao último trimes-
tre do ano passado a car-
ne suína (17,5%), a carne 
de frango (1,9%), o ovo 
(15,6%), o leite (6,6%), o 
arroz (13,6%), a batata 
(10%), a laranja (6%) e a 
banana (15%).

De acordo com o 
Ipea, as principais com-
modities (produtos pri-
mários com cotação 
em mercados interna-
cionais) agropecuárias 
continuaram sofrendo 

impacto do câmbio e da 
alta dos preços interna-
cionais. “Para o Brasil, a 
desvalorização do real 
ante o dólar contribuiu 
para manter os preços 
das commodities ainda 
mais atrativos em moeda 
local”, destaca a análise, 
segundo a qual, a deman-
da mundial aquecida e os 
estoques baixos contribuí-
ram para boa parte da alta 
dos preços internacionais.

Apesar disso, o câm-
bio também teve efei-
tos adversos sobre as 
culturas brasileiras que 
dependem de insumos 
importados, encarecen-
do o custo de produção, 
ressalta o Ipea. Na de-
manda externa, a pes-
quisa revela que conti-
nuaram altos os volumes 
exportados para a China 
e outros países asiáticos. 

Vinícius Lisboa/abr
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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”.

NOVA VARIANTE DO COVID 

n Os sintomas da doença são similares aos do vírus inicial: febre, tosse, dor de gar-
ganta, fadiga e dores musculares.
De acordo com o Office for National Statistics (ONS) do Reino Unido(Inglaterra), a 
nova cepa é diferente principalmente na questão do paladar e olfato, onde menos 
pessoas com teste positivo perdem estes sentidos, então é necessário ficar mais 
atento em outros sintomas. 
n Os pesquisadores disseram  que esta variante apresenta uma carga viral mais alta, 
o que pode resultar em uma infecção mais disseminada dentro do corpo em pouco 
tempo e com maiores danos. A indicação geral segue sendo o distanciamento social 
e o uso de máscaras, caso tenha algum sintoma, fazer o teste do PCR e procurar um 
médico, desde que esse médico não lhe indique um Xarope e água. 
n Precisamos buscar médicos mais especializados no enfrentamento da COVID 
19, não existe a receita ou fórmula certa, mas temos sim tratamentos eficazes para 
combater o ataque do vírus. Pessoas com algumas comorbidades a atenção precisa 
ser redobrada. 
n Insisto e deixo claro a minha indignação com gestores públicos que não dispo-
nibilizam o teste de forma gratuita ao cidadão, o direito a tomografia ao paciente 
positivado, a vacina é o fator mais importante, mas como ainda não é para todos, 
temos que começar o tratamento rapidamente e nos prevenir.

“Nunca deixe de lutar por medo 
de errar, ou se machucar, pois as 
feridas com o tempo se curam, 
mas as oportunidades não voltam”.

Secom/Go - As forças de se-
gurança e salvamento da re-
gião de Catalão receberam, 
nesta quinta-feira (29/04), 
série de investimentos do 
Governo de Goiás. Em visita 
ao município, o governador 
Ronaldo Caiado entregou 
seis viaturas para o Corpo 
de Bombeiros, 25 para a Po-
lícia Militar e ainda instalou 
a 8ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar (8ª 
CIPM), que será uma Com-
panhia de Policiamento Es-
pecializado (CPE).

“O povo sente hoje que 
o governo é outro. Você não 
vê Goiás nas páginas poli-
ciais”, sublinhou o governa-
dor. “Com a nossa polícia, de 
uma coisa eu tenho certeza: 
bandido não cresce em Goi-
ás”, destacou. 

A nova frota destinada 
aos bombeiros é composta 
por um caminhão autotan-
que adaptado para combate 
a incêndios, adquirido via 
parceria entre o Poder Judi-
ciário e a Polícia Civil, uma 
unidade de resgate, duas 
unidades de vistoria e duas 
motocicletas. O investimento 
é de R$ 626 mil, proveniente 
do Fundo Especial Munici-
pal para o Corpo de Bombei-
ros de Catalão (Fembom). A 
entrega ocorreu no pátio da 
prefeitura do município. 

Já as viaturas destinadas 
à PM fazem parte da reno-
vação de frota iniciada pelo 
Estado em março. Dotados 
de tecnologia de ponta, os 
veículos vão proporcionar 
mais conforto e segurança 
para execução do trabalho 
policial. Caiado destacou que 
os investimentos são uma 
resposta do Estado à atuação 
das forças policiais e de sal-
vamento no Estado, cuja efi-
ciência reflete positivamente 
na vida dos goianos. 

O processo de renovação 
da frota utilizada pela segu-
rança pública de Goiás en-
volve um total de 2.689 via-
turas, que serão entregues 
gradualmente em todo o 
Estado até julho deste ano. 
No início desse processo, no 
dia 9 de abril, o Governo de 
Goiás entregou mais de 400 
novas viaturas e equipamen-
tos para profissionais que in-
tegram as forças de seguran-
ça da capital. A expectativa é 
reduzir os gastos em mais de 

R$ 1,8 milhão por mês, e mais 
de R$ 22 milhões por ano. 

“Hoje nós trouxemos 
aqui todas as viaturas novas, 
e a estruturação dessa com-
panhia que passa a dar maior 
segurança a toda região Les-
te do Estado”, disse o gover-
nador, que também exaltou 
a parceria entre as polícias 
Militar, Civil, e Técnico-Cien-
tífica e reforçou seu orgulho 
de ser comandante em chefe 
das forças de segurança. 

A instalação da 8ª CIPM, 
por sua vez, tem como ob-
jetivo melhorar o suporte 
ao policiamento ostensi-
vo e preventivo de Catalão 
e municípios vizinhos. A 
nova companhia vai atuar 
em ocorrências que exijam 
policiamento especializado 
com patrulhamento tático, 
bem como apoio tático/ope-
racional às unidades do 9º 
Comando Regional de Polícia 
Militar (CRPM). 

SEM GASTOS
A nova unidade da PM 

não prevê gastos aos cofres 
estaduais, já que os recursos 
humanos e materiais dos 
Grupos de Patrulhamento 
Tático, do 11º e 18º Bata-
lhões de Polícia Militar e 40ª 
Companhia Independente 
de Polícia Militar, passam a 
compor a estrutura organiza-
cional da 8ª CIPM/CPE. 

Em seus discursos, José 
Nelto e Adib Elias falaram so-
bre os avanços do governo 
em pouco mais de dois anos 
de gestão. “As nossas forças 
de segurança, sob o coman-
do do governador, são mo-
delo para o Brasil. É verdade 
que bandido não tem vez no 
Estado”, expressou o depu-
tado federal. “Você escreve 
definitivamente seu nome 
nessa região”, exaltou o pre-
feito, ao mencionar especial-
mente benfeitorias que con-
templaram Catalão, como a 
construção do anel viário e a 
duplicação de rodovias.

Os novos veículos são 
dotados de tecnologia de 
ponta e adequados às fun-
ções a que se destinam. As 

viaturas vão proporcionar 
mais conforto e, princi-
palmente, segurança para 
que o policial possa execu-
tar o trabalho, com garan-
tia da integridade física, 
resultando em mais qua-
lidade nos serviços presta-
dos à população.

Estiveram presentes o 
comandante-geral da Polí-
cia Militar de Goiás, coronel 
Renato Brum; comandan-
te do Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás, coronel 
Esmeraldino Jacinto de Le-
mos; primeira-dama Adriete 
Elias; o presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), Pedro 
Sales, e o diretor de Planeja-
mento, Ruimar dos Santos; 
vice-prefeito João Sebba e 
esposa Maria Célia Paschoal; 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Jair Humberto da Silva; 
a reitora da Universidade Fe-
deral de Catalão (UFCAT), 
professora Roselma Luc-
chesi; o diretor do Instituto 
Federal Goiano (IFGoiano), 
Emerson Nascimento.

Ainda o titular da 9ª De-
legacia Regional de Polícia 
– Catalão, delegado Jean Car-
los Arruda; e o chefe da 6ª 
Delegacia da Polícia Rodo-
viária Federal, Josiel Pereira; 
e os comandantes regionais 
Coronel Elton José Pinhei-
ro (9º Comando Regional da 
Polícia Militar/CRPM), Co-
ronel Pablo Lamaro Frazão 
(5º Comando Regional de 
Bombeiro Militar/CRBM), 
comandantes Warley Mar-
tins (10º Batalhão Bombeiro 
Militar/BBM) e Major Jota 
Júnior (18º BBM).

Compareceram ainda 
os seguintes prefeitos: Jânio 
Carneiro (Ipameri); Marcelo 
Paiva (Anhanguera); Solimar 
Cardoso (Marzagão); Hugo 
Deleon (Três Ranchos); Alis-
son Henrique (Goiandira); 
Junior Pimenta,  (Nova Au-
rora); José Antônio Neto Si-
queira  (Campo Alegre); João 
Batista Davi Rios  (Cumari); 
Diogo Rosa Nunes (Divinó-
polis) e Cébio Machado do 
Nascimento (Ouvidor).

“Você não vê Goiás nas páginas 
policiais”, diz Caiado ao entregar 
viaturas às forças de segurança e 
salvamento de Catalão e instalar 8ª 
Companhia Independente de PM
Investimentos do 
Governo de Goiás 
somam R$ 626 mil. 
Viaturas fazem parte 
de renovação da 
frota do Estado

SEGURANÇA

Cristiano Borges e Júnior Guimarães
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Dois tempos
1. A Aliansce Sonae, administradora do Passeio das 

Águas Shopping, reforça o combate à nova onda do novo 
coronavírus com o lançamento de campanha com men-
sagens de esperança que lembram a importância da cole-
tividade na luta contra o vírus. Além de estimular a vacina-
ção e o uso de máscaras e álcool em gel, a campanha traz 
uma carta aberta ao Coronavírus apresentada ao público 
sob a inconfundível voz da atriz Fernanda Montenegro.

2. A carta reafirma o compromisso da Aliansce Sonae 
com a batalha contra a pandemia. Desde o início da crise, 
a rede vem dando a sua contribuição com a doação de 
cestas básicas, máscaras cirúrgicas, testes para COVID-19, 
equipamentos para o funcionamento de cilindros de oxi-
gênio, além de disponibilizar os espaços dos shoppings 
para campanhas de vacinação.

Reabertura
A Japan House São Paulo reabrirá sua sede, localizada 

na Avenida Paulista, 52, dia 01 de maio, com horário de 
funcionamento das 11h às 16h, de terça-feira a domingo, 
A instituição seguirá atuando em conformidade com as 
orientações da Organização Mundial da Saúde, Ministério 
da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. As 
lojas SHIN, Furoshiki e o Café Sabor Mirai, localizadas den-
tro da Japan House São Paulo, seguem o mesmo horário 
de funcionamento. Já,  informações sobre o restaurante 
Aizomê (reservas e horários) consulte www.aizome.com.br.

Vitrine

PARA MOSTRAR 
A atriz Camila 
Queiroz é a 
estrela da nova 
campanha 
criada pela 
Aliansce Sonae, 
administradora 
do Passeio 
das Águas 
Shopping. A 
campanha 
apresenta 
vídeos em 
que a atriz 
mostra aos 
consumidores 
as ferramentas 
disponibilizadas 
com opção de 
entrega por 
delivery ou retirada no empreendimento por meio 
de drive-thrus e armários. Para conferir: https://
www.instagram.com/p/CNa2O7GHNea/

Arquivo

DivulgaçãoBODAS DE 
AÇÚCAR 
O dentista 
Rogério Penna 
e a psicóloga 
Letícia Guedes 
completam 
seis anos de 
casados, no dia 
2 de maio e vão 
comemorar no 
elegante Ponta 
dos Ganchos 
Exclusive 
Resort, em 
Santa Catarina, 
local referência 
na hotelaria de luxo no Brasil. O casal se conheceu 
numa boate em Goiânia. São pais de Benício e 
Leonora, e ainda empreendem juntos. Seis anos 
de casados: Bodas de Açúcar ou Perfume, esses 
elementos simbolizam o lado doce da vida do casal 
e reforça as sensações e memórias que ambos estão 
construindo ao longo de sua jornada

Divulgação

n RETORNO NA 
TELINHA DA TBC 
- O apresentador 
Odair Terra está de 
volta à telinha da TV 
Brasil Central, com o 
Programa Odair Terra. O 
programa musical será 
exibido às sextas-feiras, 
às 20 horas. O violeiro 
Marcus Biancardini 
foi o convidado 
especial de estreia. Já, 
Amado Batista será o 
convidado desta sexta-
feira (29). O programa 
musical terá reprise aos 
domingos, às 10 horas
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n VOCÊ SABIA? 
As maçãs contêm 
pectina e substâncias 
que limpão o sistema 
digestivo.
n LEILÃO DE 
IMÓVEIS – Amanhã,  
segunda-feira, dia 
03 de maio irão à 
leilão 11 imóveis em 
SP, RJ, SC, SE e 
MT. Os lances para 
todas as disputas 
podem ser dados 
presencialmente ou 
através do site www.
biasileiloes.com.br.
n TOQUE SUTIL – 
Hoje, às 20h, o Sesc 
Goiás apresenta o 
show Toque Sutil, 
com muito samba, 
com o artista goiano,  
Danilo Carvalho, 
transmitido pelo 
canal do Sesc no 
Youtube (youtube.
ccom/sescgo). Um 
show com músicas 
autorais gravadas 
no CD “Toque Sutil” 
de Danilo Carvalho 
e outros sambas de 
grandes artistas da 
música brasileira 
que fazem parte do 
repertório do artista. 

OPORTUNIDADE

BRB publica novo edital 
de concurso público
Serão ofertadas 50 vagas para Analista de TI mais formação de cadastro reserva

AgênciA BrAsíliA - O BRB 
publica hoje (30), no 
Diário Oficial do Distri-
to Federal (DODF), um 
novo edital de concurso 
público para o cargo de 
Analista de Tecnologia da 
Informação. O certame 
vai disponibilizar 50 vagas 
para contratação, além de 
mais 50 para formação de 
cadastro reserva.

“Um novo concurso 
público para Analista de 
TI fortalece a capacidade 
do BRB de responder às 
mudanças do setor finan-
ceiro e, assim, melhorar 

a experiência de nossos 
clientes na oferta de pro-
dutos e serviços. A contra-
tação de novos profissio-
nais reforça ainda o nosso 
compromisso com a valo-
rização das pessoas”, afir-
ma o presidente do BRB, 
Paulo Henrique Costa.

O lançamento de um 
novo concurso para Ana-
lista de TI ocorre após a 
convocação de todos os 
candidatos aprovados 
para o mesmo cargo no 
concurso anterior, reali-
zado em 2019. O salário 
para Analista de TI é de 

R$ 8.142,00 e a carga ho-
rária é de seis horas diá-
rias (30 horas semanais). 
O concurso terá duas eta-
pas: com provas objetiva 
e discursiva.

As inscrições irão de 
30/05 a 15/07, e deverão ser 
feitas, exclusivamente, via 
internet, pelo site do Insti-
tuto Americano de Desen-
volvimento (Iades), banca 
examinadora do certame: 
www.iades.com.br. No mes-
mo endereço, será possível 
obter outras informações 
sobre o concurso. O valor da 
taxa será de R$ 98.

ESPORTE
Após 15 anos, DF volta a ser sede 
dos Jogos Universitários Brasileiros

O Distrito Federal será 
sede dos Jogos Universi-
tários Brasileiros (JUBs) 
entre 10 e 18 de outubro 
deste ano. Nesta quinta-
-feira (29), o governador 
Ibaneis Rocha recebeu 
a confirmação do presi-
dente da Confederação 
Brasileira de Desporto 
Universitário (CBDU), 
Luciano Cabral.

Após 15 anos, a capital 
receberá 4,5 mil atletas de 
500 instituições de ensino 
superior, além de dois mil 
oficiais, técnicos e árbi-
tros. O investimento da 
entidade será de R$ 11 mi-
lhões no setor hoteleiro.

A secretária de Espor-
te e Lazer, Giselle Ferrei-
ra, destaca a importância 
do evento para a capital.

“Brasília está ganhando 
um presente. Os jogos vão 
aquecer a economia local, 
os hotéis estarão abasteci-
dos e o setor de alimenta-
ção, também. Além disso, 
acreditamos muito nos 
universitários, nossos ído-
los do esporte. Se as nossas 
crianças virem esses exem-
plos, vão se inspirar”.

Luciano Cabral, pre-
sidente da Confederação 
Brasileira de Desporto 
Universitário (CBDU) – 
que organiza a competi-
ção, afirma que serão 15 
modalidades, sendo qua-
tro do paradesporto, seis 
de esportes eletrônicos e 

extras de trabalhos aca-
dêmicos. “Brasília é uma 
das melhores cidades 
para receber esse tipo de 
evento. A rede hoteleira 
está concentrada, as vias 
são largas, não há dificul-
dade de fluxo e as instala-
ções são perfeitas”, elogia.

Presidente da Frente 
Parlamentar de Esporte e 
vice-presidente da comis-
são de Esporte na Câmara 
dos Deputados, o depu-
tado Júlio Cesar lembra 
que para trazer os jogos 
para a capital foi feito um 
trabalho integrado com 
os deputados Rodrigo 
Delmasso e Celina Leão, 

além do presidente da Fe-
deração das Indústrias do 
DF (Fibra), Jamal Bittar. 
“Temos um legado de vá-
rios atletas olímpicos que 
passaram por essa com-
petição”, comenta.  

Para garantir a segu-
rança de todos, os parti-
cipantes vão seguir um 
protocolo rígido de pre-
venção à covid-19, como 
o uso de máscara, álcool 
gel, aferição de tempe-
ratura e distanciamento 
social. Todos os atletas 
e participantes também 
precisarão passar por exa-
mes de detecção do vírus.

AgênciA BrAsíliA

Divulgação
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O governador Mauro Carlesse refere-se à recomendação do Tribunal de Contas 
da União (TCU) para que o Ministério dos Transportes e a ANTT adotassem 
medidas para antecipar as obras no trecho tocantinense

TOCANTINS

Vania Machado/GoVerno 
do TocanTins -  O gover-
nador do Estado do To-
cantins, Mauro Carlesse, 
acompanhou na tarde 
desta quinta-feira, 29, o 
leilão das BR-153/TO/GO 
e BR-080/414/GO, realiza-
do na sede da B3, a Bolsa 
de Valores de São Paulo, 
pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) vinculada ao Mi-
nistério da Infraestrutura. 
O Consórcio Eco 153, for-
mado pela Ecorodovias, 
em parceria com a Global 
Logistic Properties (GLP), 
venceu a disputa com o 
lance de R$ 1,280 bilhão, 
dos quais R$ 320 milhões 
vão para o Tesouro Na-
cional. A concessão terá a 
duração de 35 anos.

“Eu sou um grande en-
tusiasta e defensor dessa 
parceria público-privada, 
porque acredito que bons 
projetos como esse deso-
neram o poder público, 
geram mais qualidade na 
infraestrutura das rodo-
vias, além de emprego e 
renda para a população. 
Graças a Deus, o Tocan-
tins foi o mais beneficia-
do, porque conseguimos 
fazer com que o dinheiro 
fosse investido por igual-
dade entre os estados do 
Tocantins e de Goiás. Que-
ro agradecer ao senador 
Eduardo Gomes, ao de-

putado Carlos Gaguim e 
ao ministro Tarcísio pelo 
esforço que eles fizeram 
e o resultado está aí. Gra-
ças a Deus, em breve, a 
BR-153 será duplicada até 
o município de Aliança”, 
destacou o Governador.

Em sua fala, o gover-
nador Mauro Carlesse 
refere-se à recomenda-
ção do Tribunal de Con-
tas da União (TCU) para 
que o Ministério dos 
Transportes e a ANTT 
adotassem medidas para 
antecipar as obras no 
trecho tocantinense.

Ao ser questionado pe-
los veículos de imprensa 
quanto ao atendimento 
da recomendação, o mi-
nistro Tarcísio de Freitas 
assegurou o cumprimen-
to. “Tem um cronograma 
de investimentos para 
ser cumprido e ele vai ser 
cumprido. O modelo de 
concessão é bem calibra-
do, isso impactou o inves-
tidor. Com o dinheiro que 
está vinculado ao proje-
to, a gente vai ter condi-
ções de antecipar alguns 
investimentos que estão 
previstos para o Tocantins, 
fazendo um casamento 
de proporção com o que 
está sendo feito em Goiás, 
atendendo à recomenda-
ção que vem do TCU, com 
um ganho provável de ta-
rifa. E isso sem prejudicar 

a saúde financeira do pro-
jeto que está com seu cai-
xa preservado. Isso mostra 
a inteligência do modelo 
que foi criado e a gente 
está muito seguro com 
isso. Tenho certeza de que 
o usuário vai se surpreen-
der positivamente com o 
resultado dessa conces-
são”, explicou o ministro 
Tarcísio de Freitas, desta-
cando que R$ 960 milhões 
estão vinculados ao proje-
to o que garante todos os 
investimentos previstos.

CONCESSÃO
A concessão terá du-

ração de 35 anos, pror-
rogáveis por mais cinco, 
e prevê ampliação da ca-
pacidade, operação e re-
cuperação, conservação 
e manutenção.

Estão contemplados os 
seguintes trechos: 624,1 
km da BR-153/TO/GO, 
entre o entroncamento 
com a TO-070, em Aliança 
do Tocantins até a BR-060 
em Anápolis (GO); 139,6 
km da BR-414/GO de 
139,6 km, entre o entron-
camento com a BR-080/
GO-230/324, em Assun-
ção de Goiás, até a BR-
153/GO-222/330 (Anápo-
lis); e 87 km da BR-080/
GO entre o entroncamen-
to com a BR-414/GO-230 
(Assunção de Goiás) até a 
BR-153/GO-342.

Aumento de divórcios 
durante a pandemia

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Facilidade do divórcio virtual auxilia casais 
já separados a darem fim em assuntos 
pendentes. O segundo semestre de 
2020 teve um recorde de dissoluções 
matrimoniais, um aumento de 15%

Johny cândido - Se o iso-
lamento social acelerou 
alguns relacionamentos, 
outros foram marcados por 
longas crises que resultaram 
no aumento considerável de 
divórcios. Há quem acredite 
que essa realidade tem rela-
ção direta com a convivên-
cia entre os casais durante a 
pandemia. De acordo com 
informações do conselho 
federal do Colégio Notarial 
do Brasil (CNB), o segundo 
semestre de 2020 teve um 
recorde de dissoluções ma-
trimoniais com 43.859 regis-
tros, chegando a um aumen-
to de 15% – muito acima da 
variação anual de 2%.

Mas ainda é cedo para 
tal afirmativa, o crescimento 
muito acima da média pode 
estar relacionado com uma 
demanda reprimida do fe-
chamento de muitos cartó-
rios por conta das políticas 
de contenção do Coronaví-
rus ou à criação da platafor-
ma virtual da Corregedoria 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), atrelado a pra-
ticidade do divórcio virtual 
quando consensual.

Para os advogados Luiz 
Alves e Wanderson de Oli-
veira, que são especializa-
dos em direito da família, o 
isolamento social em virtu-
de da pandemia foi crucial 
para o aumento no número 
de divórcio. “A razão desse 
aumento foi que os casais 
ficaram confinados em casa 
e as incompatibilidades fica-
ram mais evidentes, somado 
ainda ao stress do trabalho, 
falta de dinheiro, divisão de 
tarefas dentro de casa entre 
outros”, opinou Luiz Alves.

“Muitas famílias já es-
tavam separadas e a digi-
talização durante a pande-
mia facilitou a oficialização 
deste processo. Essa digi-
talização e informatização 

dos cartórios permitindo o 
divórcio online/virtual au-
mentou muito o acesso e a 
procura para este serviço”, 
salientou Wanderson.

Na realização do divór-
cio, em cartório (extrajudi-
cial) ou judicial, é obrigatória 
a participação do advogado. 
Inicialmente, a função do 
advogado é de tentar a re-
conciliação do casal. Caso 
isso não seja possível, o ad-
vogado terá o papel de au-
xiliar as partes, representá-
-las, assessorá-las através de 
seu conhecimento técnico 
buscando o melhor divórcio 
para as partes.

O QUE É 
O DIVÓRCIO VIRTUAL?

O divórcio virtual é um 
divórcio extrajudicial, rea-
lizado na via online/video-
conferência. Os requisitos 
são os mesmo de um divór-
cio extrajudicial.

Com os requisitos pre-
enchidos, pode-se solicitar o 
procedimento digitalmente. 
Será marcado um horário 
para a realização, que exige 
procedimentos de reconhe-
cimento (como gravação 
dos vídeos dos participan-
tes, para prova de manifes-
tação de vontade). Todos os 
efeitos, consequência e trâ-
mites seguintes, por sua vez, 
serão idênticos ao de um di-

vórcio extrajudicial comum.

QUAIS SÃO OS PASSOS 
PARA FORMALIZAR UM 
DIVÓRCIO?

Para se divorciar é neces-
sário escolher um advogado 
e reunir a documentação 
necessária para o processo.

Nos casos amigáveis, 
quando existe consenso en-
tre o casal é menos comple-
xo, e o mais indicado é fazer 
o divórcio extrajudicial. Este 
procedimento acontece no 
cartório e é mais simples e 
rápido do que o divórcio ju-
dicial. Já neste último caso, 
não havendo concordância 
entre o casal, o processo de 
divórcio acontecerá peran-
te um juiz e, a depender da 
complexidade das questões 
discutidas (guarda, pensão, 
divisão de bens, etc.), poderá 
levar mais ou menos tempo.

Em Goiás, desde a vi-
gência do Provimento nº 42 
da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado, havendo 
filhos menores, será permi-
tida a lavratura da escritura, 
desde que haja consenso 
entre o casal e esteja devida-
mente comprovada a prévia 
resolução judicial de todas 
as questões referentes aos 
menores (guarda, visitação 
e alimentos), o que deverá 
ficar consignado no corpo 
da escritura.

&&

Dalva de Oliveira o grande nome do 
rádio brasileiro nos deixou no último dia 21

Dalva ficou conhe-
cida como a Dama da 
Rádio. Uma das vozes 
mais bonitas que mar-
cou a história do rádio. 
Iniciou no teatro, mas 
seu talento e alegria 
estavam reservados na 
radiodifusão. Seu pri-
meiro emprego foi na 
Rádio Clube AM, pri-
meira emissora de Goi-
ânia. Passou ainda pela 
RBC, Difusora, Riviera, 
Jornal de Goiás e Rádio 
K, hoje 730 AM. Dalva 
é a própria história da 
rádio. sua voz embalou 
muitas madrugadas 

com seu estilo próprio, 
quem ouviu Dalvinha 

jamais à esquecerá 
MiGuel noVaes 

Governador Carlesse 
participa de evento da 
concessão da BR-153 
em São Paulo e destaca 
benefícios para o TO

Governo do Tocantins
Os advogados Luiz Alves e Wanderson de Oliveira
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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 

 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 ELO E FREITAS INCORPORADORA LTDA, CNPJ-
24.626.109/0001-05, com sede na Rua 08, Chácara 207, Lote 13, Loja 02, Setor Habitacional 
Vicente Pires, Brasília - DF, 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 Chácara 696 da Quadra 34 do loteamento 
denominado Chácaras Quedas do Descoberto, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área 
de 1.250,00m², confrontando 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 denominados: “Lote 696A da Quadra 34 do loteamento denominado 
Chácaras Quedas do Descoberto, 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 
Chácaras Quedas do Descoberto, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
1.000,00m², confrontando 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 
Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 24/03/2021, onde consta o processo 
administrativo 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, 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, 27 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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de 1.250,00m², confrontando 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 denominados: “Lote 696A da Quadra 34 do loteamento denominado 
Chácaras Quedas do Descoberto, 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 
Chácaras Quedas do Descoberto, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
1.000,00m², confrontando 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 
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Águas Lindas de Goiás-GO, 27 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO o aviso de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021, tipo: Menor preço. Objeto:
Constitui objeto da presente licitação a escolha da(s) melhor(es) proposta(s) para
registro de preços para fornecimento de Lâminas largas de 13 furos especial,
parafusos e porcas 5/8 para reposição nas maquinas motoniveladoras (Caterpilla
120K, Case 845B), destinadas a Manutenção de Estradas Vicinais do Município de
Goiás, consoante às condições da Lei nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520 de 17 de
julho  de  2002,  conforme  relacionado  no  termo  de  Referência-  anexo  I.
Recebimento de Propostas: Das 07h30min do dia 30/04/2021 até às 08h00min do
dia 18/05/2021. Abertura das Propostas: 18/05/2021 às 08h01min. Data e Hora do
início da Sessão de Disputa de Preços: 18/05/2021 às 09h01min. O edital estará
disponível  na  Plataforma  Eletrônica:  http://www.bll.org.br  e  no  site
http://www.prefeituradegoias.go.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas na
sede da Prefeitura Municipal de Goiás, na Praça da Bandeira, nº 01, Centro, Goiás-
GO,  fone:  (62)  3371-7726,  no  horário  das  08h00min  às  11h  e  das  13h  às
17h00min.

Município de Goiás, 29 de abril de 2021.
ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2021
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2021 
DATA DE ABERTURA: 13 de Maio de 2021. Horário: 09h00min. Objeto:
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
TÉCNICOS  PROFISSIONAIS:  DE  ANÁLISE  FÍSICO-QUÍMICA  E
MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA E EFLUENTES, destinados à ETA – Estação
de Tratamento de Água e ETE – Estação de Tratamento de Esgoto do DEMAE
– Departamento Municipal de Água e Esgoto, em atendimento a solicitação
do Engenheiro Químico, conforme especificado no TERMO DE REFERÊNCIA
- ANEXO I. LOCAL DA SESSÃO: Sala de Avaliação de Processos Licitatórios
do DEMAE. O Edital poderá ser retirado no Departamento de Licitações do
DEMAE  ou  pelo  site:  https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.
Informações adicionais podem ser obtidas junto a comissão permanente de
licitações através dos telefones (64) 3454-7400 ou (64) 3454-7433 ou pelo
email colaredemae@gmail.com   

Caldas Novas, 30 de Abril de 2021.
FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO

PREGOEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2021
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2021 
DATA DE ABERTURA: 14 de Maio de 2021. Horário: 09h00min. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE: MATERIAL DE
HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, conforme solicitação do Diretor
de  Departamento  de  Administrativo,  de  acordo  com  as  descrições  e
especificações  no  TERMO  DE  REFERÊNCIA  –  (ANEXO  I).  LOCAL  DA
SESSÃO:  Sala  de  Avaliação  de  Processos  Licitatórios  do  DEMAE.
O Edital poderá ser retirado no Departamento de Licitações do DEMAE ou
pelo  site:  https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.  Informações
adicionais podem ser obtidas junto a comissão permanente de licitações
através  dos  telefones  (64)  3454-7400 ou (64)  3454-7433 ou pelo  email
colaredemae@gmail.com   
 

Caldas Novas, 30 de Abril de 2021.
FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO

PREGOEIRA

PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2021
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2021 
DATA DE ABERTURA: 17 de Maio de 2021. Horário: 09h00min. Objeto:
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  LOCAÇÃO  DE:  CAMINHÃO
BASCULANTE (TIPO CAÇAMBA) E CAMINHÃO TANQUE TIPO: (LIMPA
FOSSA),  EM  ATENDIMENTO  A  SOLICITAÇÃO  DO  DIRETOR  DO
DEPARTAMENTO DE  FROTAS,  CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE
REFERÊNCIA – (ANEXO I).O Edital poderá ser retirado no Departamento de
L i c i t a ç õ e s  d o  D E M A E  o u  p e l o  s i t e :
https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.  Informações  adicionais
podem ser obtidas junto a comissão permanente de licitações através dos
telefones  (64)  3454-7400  ou  (64)  3454-7433  ou  pelo  emai l
colaredemae@gmail.com    
 

Caldas Novas, 30 de Abril de 2021.
FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO

PREGOEIRA

Seu anúncio 
também 
é visto 

no Jornal 

Gazeta 
do Estado

COMÉRCIO E TRANSPORTES COMELLI LTDA sob o 
CNPJ: 05.094.194/0001-55, torna público que REQUE-
REU junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente-
-SEMMA de Rio Verde - GO, a Renovação da Licença 
de Funcionamento (LF) nº 067/2017 para a atividade 
de transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual 
e internacional, localizada na Fazenda São Tomaz Abó-
boras, Rod Br 060 sentido Rio Verde à Jataí, Km 396, 
Zona Rural, no município de Rio Verde/GO.

Prefeitura Municipal De Morrinhos – GO.
Resultado De Julgamento 

Pregão Presencial nº 19/2021
 Empresas vencedoras: Filgueira & Filgueira Ltda .

 Morrinhos, 29 de abril de 2021
Flamilton Rodrigues Da Silva

=Pregoeiro=

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

N° 052/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará licitação no dia 
18/05/2021 às 8h na modalidade Pregão Presencial 
n° 052/2021, Processo Administrativo nº 8187/2021, 
tipo menor preço por item, a realizar-se em sua sede, 
na sala de Licitações, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua 
Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, CEP 76.400-000, em 
sessão pública, na forma da Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, objetivando 
o registro de preços para a aquisição eventual, futura e 
parcelada de gêneros alimentícios para montagem de 
cestas básicas destinadas a atender as necessidades 
das famílias que estão em situação de vulnerabilidade 
diante da pandemia do COVID-19 no município de 
Uruaçu-GO, de acordo com o edital respectivo, que 
poderá ser retirado no endereço acima, das 08:00 às 
12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no site: www.uru-
acu.go.gov.br ou no e-mail: pregoes@uruacu.go.gov.
br. Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066.

Uruaçu-GO, 29 de abril de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

N° 048/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação 
no dia 14/05/2021 as 08h na modalidade Pregão 
Presencial n° 048/2021, Processo Administrativo Nº 
7832/2021, tipo menor preço por item, a realizar-se 
em sua sede, na sala de Licitações, na Avenida 
Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, 
CEP: 76.400-000, em sessão pública, na forma da 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente à Lei 
Federal nº 8.666/93, objetivando CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAR COLETA, TRANSPORTE 
E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, de acordo 
com o edital respectivo, que poderá ser retirado no 
endereço acima, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 
18:00 horas, no site: www.uruacu.go.gov.br ou no 
e-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br. Maiores informa-
ções pelo telefone (62) 3357-3066.

Uruaçu – GO, 29 de abril de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

N° 051/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará licitação no dia 
13/05/2021 às 8h na modalidade Pregão Presencial 
n° 051/2021, Processo Administrativo nº 7797/2021, 
tipo menor preço por item, a realizar-se em sua sede, 
na sala de Licitações, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua 
Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000, em 
sessão pública, na forma da Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, objeti-
vando A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO E 
TRANSPORTE (EMULSÃO ASFALTICA RR-2C E MAS-
SA ASFALTICA USINADA-PMF), destinados às vias e 
logradouros do município de Uruaçu-GO, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
de acordo com o edital respectivo, que poderá ser 
retirado no endereço acima, das 08:00 às 12:00 e das 
14:00 às 18:00 horas, no site: www.uruacu.go.gov.
br ou no e-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br. Maiores 
informações pelo telefone (62) 3357-3066.

Uruaçu-GO, 29 de abril de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA 

DE PREÇO N° 009/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que fará licitação no dia 
17/05/2021 ás 8h na modalidade Tomada de Preço n° 
009/2021, Processo Administrativo Nº 7350/2021, tipo 
MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, a reali-
zar-se em sua sede, na sala de Licitações, na Avenida 
Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 
76.400-000, em sessão pública, na forma da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, objetivando o TIPO MENOR PREÇO 
POR EMPREITADA GLOBAL, visando a contratação 
de empresa para execução de cobertura de quadra 
poliesportiva na unidade escolar professora Lastênia 
Fernandes de Carvalho, de acordo com o edital respec-
tivo, que poderá ser retirado no endereço acima, das 
8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no site: www.
uruacu.go.gov.br ou no e-mail: pregoes@uruacu.go.gov.
br Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066. 

Uruaçu-GO, 29 abril de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

Presidente da CPL



Sexta-feira, 30 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 7Classificados

As Demonstrações a seguir estão em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Hospfar - Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A.
CNPJ: 26.921.908/0001-21

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro
Ativo	 2020	 	 2019
Circulante   
   Caixa e equivalentes de caixa 3.835  10.073
   Contas a receber 36.720  52.843
   Partes relacionadas 45.610  54.239
   Estoques 25.730  29.582
   Tributos a recuperar 14.012  8.566
   Outros ativos 2.175  1.811
		 128.082	 	 157.114
    
Não Circulante   
   Realizável a longo prazo   
   Partes Relacionadas 61.000  55.000
   Outros ativos 6.845  7.182
   Tributos a recuperar 5.944  1.659
   
   Imobilizado 26.630  26.229
   Intangível 3  61
		 100.422	 	 90.131
    
    
    
    
    
    

Total	do	Ativo	 228.504	 	 247.245

Passivo	e	Patrimônio	Líquido	 2020	 	 2019
 Circulante 
    Fornecedores 39.944  59.871
    Partes relacionadas 440  3.688
    Empréstimos e financiamentos 42.123  36.205
    Obrigações sociais e trabalhistas 1.743  2.221
    Tributos a recolher 15.292  15.026
    Outros passivos 3.193  3.372
		 102.735	 	 120.383
 Não Circulante   
    Empréstimos e financiamentos 20.786  27.641
    Tributos a recolher 17.402  14.171
    Tributos diferidos 3.807  3.813
    Provisão para demandas judiciais 2.493  2.188
    Outros passivos 1.227  162
		 45.715	 	 47.975

Total	do	Passivo	 148.450	 	 168.358

	Patrimônio	Líquido
    Capital social 69.000  69.000
    Reservas de lucros 3.664  2.486
    Ajuste de avaliação patrimonial 7.390  7.401
		 80.054	 	 78.887
Total	do	Passivo	e	do	Patrimônio	Líquido	 228.504	 	 247.245

Demonstração	do	Resultado	Abrangente	Exercícios	Findos	em	31	de	dezembro
	 2020	 2019
Lucro	líquido	do	exercício	 4.824	 5.877
Realização ajuste de avaliação patrimonial (11) (4)
Total	do	Resultado	Abrangente	do	Exercício	 4.813		 5.873

Demonstração	do	Resultado	do	Exercício	em	31	de	dezembro
	 2020	 	 2019
Receita	líquida	de	vendas	 221.936	 	 312.312
Custo das mercadorias vendidas (185.333)  (251.841)
Lucro	bruto	 36.603	 	 60.471
Despesas operacionais   
Despesas comerciais (6.782)  (6.289)
Despesas administrativas e gerais (27.390)  (36.200)
Outras receitas operacionais 7.547  (1.699)
Lucro	operacional	antes	do	Resultado	de	Participações	 9.978	 	 16.283
Resultado financeiro líquido (8.868)  (9.414)
Lucro	antes	do	Imposto	de	Renda	e	da	Contribuição	Social	 1.110	 	 6.869
Imposto de renda e contribuição social   
Correntes (603)  (2.833)
Diferidos 4.317  1.841
Lucro	Líquido	do	Exercício	 4.824	 	 5.877

Quantidade	de	ações	no	final	do	exercício	(milhares)	 69.000	 	 69.000
Resultado	por	ação	-	R$	 0,07	 		 0,09

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, emitido pela PWC - PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, encontram-se disponíveis na sede da companhia.
	 BRANDÃO	DE	SOUSA	REZENDE		 MARCELO	REIS	PERILLO		 KBL	Accounting	Contabilidade	Empresarial	S/S
 Diretor Financeiro Diretor Administrativo CNPJ: 09.238.316/0001-90 
	 	 	 IVAN	CARLOS	LIMA
   CRC-GO 01164/0

Demonstração	das	Mutações	no	Patrimônio	Líquido
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Reservas	de	Lucros
	 	 	Capital	social	 	 Reserva	de	 	 Reserva	legal	 	 Reservas	de	 	 Ajustes	de	 	 Lucros	ou	 	 Total
	 	 	 	 	incentivos	fiscais	 	 	 		retenção	de	lucros	 	 avaliação	patrimonial	 	 prejuízos	acumulados	 	
Saldos	em	1	de	janeiro	de	2019	 	 	69.000	 	 83	 	 1.578	 		 7.770	 	 7.405	 	 (380)		 	 85.456
Distribuição de lucros          (7.770)    (4.676)  (12.446)
Realização do custo atribuído           (4)  4  
Lucro líquido do exercício             5.877  5.877
Transferência para reservas       294  531    (825)  
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2019	 	 	69.000	 		 83	 		 1.872	 	 531	 	 7.401	 	 	 	 78.887
Distribuição de lucros          (531)    (3.126)  (3.657)
Realização do custo atribuído           (11)  11  
Lucro líquido do exercício             4.824  4.824
Transferência para reservas     1.468  241      (1.709)  
Saldos	em	31	de	dezembro	de	2020	 	 	69.000	 		 1.551	 		 2.113	 	 	 	 7.390	 	 	 	 80.054

Demonstração	dos	Fluxos	de	Caixa	em	31	de	dezembro
	 2020	 	 2019
Fluxos	de	caixa	das	atividades	operacionais	 	 	 	
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 1.110	 	 6.869
Ajustes:   
Depreciação 1.223  1.073
Amortização 58  71
Provisões para demandas judiciais 305  487
Provisão para perdas em estoques 847  471
Provisão para perda estimada de clientes 2.545  932
Provisão de juros/multas 1.028  -
Perdas efetivas em contas a receber 899  299
Baixa de valor residual de imobilizado 155  793
Juros sobre empréstimos e financiamentos 7.537  9.328
Ajustes de exercícios anteriores -  (380)
  15.707	 	 19.943
(Aumento)	redução	nos	ativos
Contas a receber 12.679  29.507
Partes relacionadas 2.629  (9.021)
Tributos a recuperar (5.419)  (299)
Estoques 3.005  2.439
Outros ativos (28)  (2.649)
Aumento(redução)	nos	passivos
Fornecedores (19.928)  (27.559)
Partes relacionadas (3.248)  (221)
Obrigações sociais e trabalhistas (477)  (334)
Tributos a recolher 4.698  9.165
Outros passivos 885  (125)
  (5.204)	 	 903
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (2.832)  -
Caixa	Líquido	gerado	pelas	atividades	operacionais	 7.671	 	 20.846
Fluxos	de	caixa	das	atividades	de	investimentos	 	 	
Aquisição de imobilizado (1.779)  (1.177)
Baixa de bens do Intangível -  3 
Caixa	líquido	aplicado	nas	atividades	de	investimentos	 (1.779)	 	 (1.174)
Fluxos	de	caixa	das	atividades	de	financiamentos	 	 	
Contratação de empréstimos e financiamentos com terceiros 72.337  119.556
Pagamento de empréstimos e financiamentos com terceiros (80.810)  (123.273)
Dividendos pagos (3.657)  (12.446)
Caixa	líquido	aplicado	nas	atividades	de	financiamentos	 (12.130)	 	 (16.163) 
Aumento	(redução)	líquido	de	Caixa	e	equivalentes	de	Caixa	 (6.238)	 	 3.509 
Demonstração	da	evolução	do	caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.073  6.564
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.835   10.073
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DRINK ALCOÓLICO DE CHOCONUTS COM MORANGO

O que acha de pre-
parar essa sobremesa 
deliciosa para o próxi-
mo almoço em família? 
Aprenda como fazer 
uma tradicional Tor-
ta de Limão, só que na 
versão vegana e com 
ingredientes nutritivos. 
Um dos ingredientes 
utilizados foi a bebida 
Original da A Tal da Cas-
tanha que possui lista de 
ingredientes reduzida, 
sendo feito apenas com 
amêndoas de castanha 
de caju e água. O pro-
duto substitui o leite de 
origem animal em todos 
os preparos dentro da 
cozinha. A receita é da 
empresária Amélia Whi-
taker. Confira abaixo:

INGREDIENTES
1 xícara de uva passa;
1 xícara de amêndoas 
torradas;
Raspas de 1 limão 
siciliano (ou tahiti);
Pitada de sal.
1 xícara de castanha de 
caju;
Suco de 3 limões 
grandes;

3 colheres de sopa de 
agave;
Pitada de sal;
3 colheres de sopa de 
óleo de coco ;
½  xícara da bebida 
vegetal Original da A Tal 
da Castanha

MODO DE FAZER:
Bata os ingredientes 
no processador 
até virar uma 
massa homogênea. 
Molde com as mãos 
no fundo e laterais de 
forminhas pequenas. 

Para o recheio bata 
os ingredientes no 
processador até virar 
uma pasta homogênea. 
Prove e ajuste a 
quantidade de agave 
para o agrado 
do seu paladar.

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Nat pede que Duca se 
esconda e consegue de-
spistar Lobão. Gael ex-
pulsa Pedro de sua casa. 
Bianca conversa com 
Dalva sobre Duca e Nat. 
Gael proíbe Karina de lutar 
e de ver Pedro, e Danda-
ra intervém. Lincoln revela 
que Sol se atrasou para o 
campeonato por causa de 

Santiago, e Wallace termi-
na com a menina. Duca 
conta para Bianca que Nat 
é ex-namorada de Alan. 
Bianca sai com Lírio e 
Joaquina. Dalva pede que 
Duca se afaste de Nat e 
garante que Alan está mor-
to. Nando consola Danda-
ra. Tomtom incentiva Pedro 
a não desistir de Karina.

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Rodrigo fala sobre Júlia 
com Ana, e os dois se emo-
cionam. Eva conta para Vi-
tória sobre a recuperação 
da filha. Marcos e Dora 
combinam de contar para 
as filhas sobre eles. Manu-
ela diz para Alice que seu 
casamento está abalado. 
Rodrigo confessa a Nan-
da que não esqueceu Ana. 
Celina afirma a Lúcio que 

a recuperação de Ana lhe 
devolveu o ânimo. Renato 
decide se apresentar para 
Alice. Alice se emociona ao 
constatar que a história de 
Renato é verdadeira. Rodri-
go conforta Manuela. Alice 
conta para Suzana e Cícero 
que encontrou seu pai bi-
ológico. Rodrigo confessa a 
Celina que teme por seu rel-
acionamento com Manuela.

Úrsula promete provar a 
Téo que Luna/Fiona é inter-
esseira. Dominique fica fu-
riosa ao ser ameaçada por 
Lúcia. Alexia e Zezinho se 
beijam, e a casa pega fogo. 
Helena ampara Úrsula, que 
toma remédios e adormece 
no escritório. Ivo flagra Zez-
inho e Alexia juntos no sítio. 
Vicky fica assustada ao ver 

Luna/Fiona sendo humilhada 
por Úrsula. Dominique planeja 
tirar todos os clientes da Lab-
rador. Lúcia conhece Rafael 
e vê uma foto de Kyra. Téo 
ouve quando Hugo diz que 
Helena seguiu Luna/Fiona. 
Micaela cuida do machuca-
do de Bruno. Ivo diz a Alexia/
Josimara que a polícia busca 
provas contra a quadrilha.

Gênesis
Agar se entristece 

ao ouvir as palavras de 
Abrão. O acampamen-
to de Ló é invadido. 
Quedorlaomer entra em 
Sodoma. Cloé se assusta 
com a atitude de Jalu-
zi. Massá captura Ayla. 
Alom recebe uma boa 
notícia de Mila. Cloé é 

enganada por Jaluzi. Azel 
e Maresca tentam fugir. 
Abrão descobre sobre o 
ataque ao acampamento 
de Ló e Helda se deses-
pera. Maresca é levada 
ao rei Quedorlaomer. Hel-
da se surpreende com a 
revelação de Mila. Abrão 
decide resgatar Ló.

Império
Leonardo faz um acor-

do com Téo em troca das 
provas contra Cláudio. 
João Lucas não gosta da 
ideia proposta por seu pai 
de começar a trabalhar 
na Império. Helena sonda 
Josué sobre José Alfre-
do. Silviano demite Kelly 
e José Alfredo pede para 
conversar com ela. Mag-
nólia reclama por Ísis ter 
uma empregada. Leonar-
do troca a fechadura do 

apartamento e Cláudio se 
irrita. Érika conversa com 
Fernanda sobre o seu tra-
balho. Vicente pede para 
sair mais cedo do restau-
rante para resolver uma 
questão pessoal. Vicen-
te encontra Cristina e os 
dois acabam se beijando. 
José Alfredo percebe que 
Maria Marta o observou 
durante a noite. João Lu-
cas ouve uma discussão 
entre seus pais. 

Primeiro você olha o tamanho…
depois a grossura…Em seguida 

põe a mão para sentir…Só aí você 
tem coragem de sentar em cima, pra ver se o 
movimento de subir e descer é gostoso…
Viu como é fácil escolher um colchão novo?
Agora vai pedir perdão a Deus, mente poluída!

TEIXEIRA MENDES CONTA

PALHA ITALIANA

Mesmo que a sua ori-
gem não seja realmen-
te estrangeira, a palha 
italiana é um doce que 
permanece nos cora-
ções dos brasileiros. 

Seja em um aniversá-
rio, em um café da tarde 
ou em um dia que o úni-
co desejo é de comer um 
docinho, a palha italiana 
é uma sobremesa rápida, 
fácil e barata de ser feita.

Segundo a chef Ja-
naina Pontes, confeiteira 
especialista na produção 
de doces e bolos, “A pa-
lha italiana é uma das so-
bremesas mais comuns 
na confeitaria brasileira. 
Não surgindo na Itália, 
mas muito provavel-
mente no Sul do Brasil, 
ela leva consigo apenas 
4 ingredientes”. Confira:

INGREDIENTES
2 latas de leite 
condensado 
1 caixinha de creme de leite 

200g de chocolate meio 
amargo 

MODO DE FAZER:
Leve ao fogo e mexa 
até atingir ponto de 

brigadeiro;
Acrescente 1 pacote de 
bolacha maisena picada 
e misture bem;
Forre uma forma com 
papel filme e despeje o 

brigadeiro, feche bem e 
leve para gelar;
Retire do plástico;
Corte em quadrados e 
passe no leite em pó ou 
açúcar cristal. 
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