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Gretchen chama seguidoras de 
“recalcadas” após ataques em foto
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JUSTIÇA & CIDADANIA

Advogada ofende médico que não receitou cloroquina e juiz se desculpa

JUSTIÇA & CIDADANIA

“A ré infelizmente não teve a sensibilidade de entender que o momento não se presta para hostilizar os profissionais da saúde, muito pelo 
contrário, deveriam ser tratados como heróis, pois, assim o são”, disse o magistrado

TOCANTINS

Hospital Geral de Palmas realiza 
segunda cirurgia de cardiopatia 
congênita em bebê de 11 meses
Luciana Barros/ Governo do Tocantins

Estados têm 
queda para 
Síndrome 
Respiratória 
Aguda Grave

INFOGRIPE
Divulgação/ABr

SAÚDE

DF terá ponto de vacinação noturno 
a partir de hoje segunda-feira (3)
Divulgação
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Convênio
Por meio do progra-

ma Capacite-se, a prefei-
tura de Itumbiara fechou 
convênio com o Sistema 
Fecomércio Sesc-Senac 
para ofertar mais de 2 
mil vagas de capacitação 
profissional aos morado-
res da cidade.

Emprego 
Com o processo de re-

cuperação e crescimento 
da economia itumbia-
rense, o prefeito Dione 
Araújo (DEM) comemo-
ra as 350 novas vagas de 
emprego ofertadas no 
município entre os me-
ses janeiro e março.

Ambiental 
Presidente Alex Gama 

de Santana, da Compa-
nhia de Urbanização de 
Goiânia (Comurg), que 
assumiu a pasta no dia 13 
de abril, voltou a declarar 
que a gestão vai ser pau-
tada da responsabilidade 
socioambiental. 

Fórum 

Prefeito Paulo do Vale 
(DEM) participou do 
Lançamento do Centro-
-Oeste Export 2021, que 
definiu Rio Verde como 
a cidade sede do Fórum 
Regional deste ano, a ser 
realizado nos dias 26 e 27 
de julho.

Festival 
O festival Lollapaloo-

za foi remarcado mais 
uma vez no Brasil. A pro-
dução anunciou que o 
evento tem nova data, 
dias 25, 26 e 27 de mar-
ço de 2022. Os ingressos 
comprados da edição de 
2020 que foi suspensa 
2020 continuam válidos.

60 dias de isolamento social
Aparecida de Goiânia entrou em ‘cenário verde’ des-

de ontem, 2 de maio. Segundo levantamento, significa 
dizer que o risco de contágio pela covid-19 diminuiu no 
município, após quase 60 dias de isolamento social inter-
mitente. A decisão foi tomada na reunião do Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento a Covid-19, que foi realizada 
no último dia 27.

Boletim de infectados pela covid-19 
Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) publicou 

que há 548.028 casos de coronavírus 2019 (Covid-19) no 
território goiano. Destes, há o registro de 521.450 pessoas 
recuperadas e 14.847 óbitos confirmados. No Estado, há 
434.246 casos suspeitos em investigação e que já foram 
descartados 265.331 casos.  Os dados deste boletim foram 
divulgados às 15h de quarta-feira, 28 de abril. 

“A cada bela impressão que 
causamos, conquistamos um 
inimigo. Para ser popular é 
indispensável ser medíocre. 

Oscar Wilde

Com 26 assinaturas, Proposta coloca 
extinção do TCMGO em evidência 

Na semana passada, o debate esquentou sobre 
a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios 
de Goiás (TCM- GO). Por iniciativa do deputado 
Henrique Arantes (MDB), a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que prevê a extinção do TCM foi 
apresentada durante sessão na Assembleia Legislati-
va na tarde de terça-feira, 27.

Até aquele momento, o documento contava com 
26 assinaturas, o que é mais do necessário, pois de 
acordo com o regimento interno, são imprescindí-
veis 25 votos para aprovação. Em uma publicação, 
Arantes afirmou: “Goiás é um dos três estados que 
ainda tem TCM e a gente não vê necessidade de exis-
tência desse tribunal.” 

O presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSB), que 
também é a favor da extinção, declarou recentemen-
te que os conselheiros e funcionários não vão ser 
exonerados e sim, remanejados, por exemplo, para o 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE). 

O presidente da Associação Goiana dos Municí-
pios (AGM), Paulo Sérgio de Rezende (PSDB), saiu 
em defesa do Tribunal ao dizer que o órgão é regula-
dor e que não julga politicamente. Na opinião dele, 
se a fiscalização dos municípios, principalmente do 
interior, ficar apenas por conta das câmaras munici-
pais, há risco dos vereadores serem influenciados na 
aprovação das contas dos prefeitos.

Jogadas rápidas 

n Senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) confirmou 
candidatura a presidente, em 2022.
n A CPI da Pandemia aprovou a convocação do di-
retor-presidente da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres.
n Torres deve prestar depoimento na condição de 
testemunha na próxima quinta-feira, 6. 

COOPERAÇÃO TÉCNICA

MDR e Fiesp fazem parceria para 
estimular inovação na construção civil
Meta é gerar redução de custos e melhorar qualidade das habitações

Da reDação - No Jornal da 
Gazeta edição do almoço 
desta sexta-feira,30, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com o Presidente 
da Associação dos Hospitais 
Privados de Alta Comple-
xidade do Estado de Goiás, 
Dr. Haikal Helou. Durante a 

entrevista o presidente enfa-
tizou que a vacina é a solução 
e que o índice de contamina-
ção entre os idosos caíram 
e os dos jovens aumentou. 
O médico disse ainda que o 
estado chegou a ter 136% de 
ocupação de leitos. O pre-
sidente chegou a dizer  que 

tem medo de uma terceira 
onda, já que na primeira e 
segunda, os profissionais en-
frentaram uma sobrecarga e  
falta de medicamentos. Para 
assistir esta entrevista e os 
destaques do jornal, acesse 
o portal no YouTube gazeta-
play.
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Daniel Mello/aBr - O Mi-
nistério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR), a 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Fiesp) e a Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas 
(ABNT) firmaram um ter-
mo de cooperação técnica 
para incentivar a inovação 
tecnológica na construção 
civil. A iniciativa faz parte 
das ações do Programa Bra-
sileiro da Qualidade e Pro-
dutividade do Habitat, que 
busca colocar o setor em li-
nha com os compromissos 
assumidos pelo Brasil na 2ª 
Conferência Mundial Sobre 
os Assentamentos Huma-
nos, realizada em Istambul, 
na Turquia, em 1996.

Segundo o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, a parceria 
busca facilitar os trâmites 
para inovações na constru-
ção civil. “Vamos promover 
a qualidade e a produtivi-
dade das indústrias, além 
de acelerar os processos e 

reduzir os custos para ho-
mologação de materiais, 
componentes e sistemas 
construtivos inovadores, 
que têm se mostrado muito 
lentos e onerosos para os 
proponentes”, disse.

Haverá um canal 
para dar apoio técnico 
e agilizar os processos 
burocráticos referentes 
a inovações no setor e 
será criada uma comis-
são para elaborar nor-

mas específicas para os 
produtos que estão em 
fase de homologação.

O foco é facilitar a ado-
ção de novas tecnologias, 
produtos e práticas que 
possibilitem a redução de 
custos, a sustentabilidade 
ambiental e a melhoria da 
qualidade das habitações. 
A ideia é que as inovações 
beneficiem o desenvolvi-
mento do Programa Casa 
Verde e Amarela.

Arquivo/Tânia Rêgo/ABr
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Douglas Corrêa/aBr - O Bo-
letim InfoGripe, divulgado 
pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) aponta que 
todos os 27 estados da fede-
ração  apresentam tendência 
de queda para a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Apesar deste quadro, 
todas as regiões do país en-
contram-se na zona de risco 
e com ocorrências de casos 
muito altas.

A análise, que tem como 
base os registros do Sistema 
de Informação de Vigilância 
Epidemiológica da Gripe 
(Sivep-Gripe), é referente ao 
período de 18 a 24 de abril. 
Cerca de 90% dos casos po-
sitivos de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) 
foram associados à covid-19.

O pesquisador Marce-
lo Gomes, coordenador do 
InfoGripe, informa que no 
momento em que o país ul-
trapassa 400 mil mortes pela 
covid-19, esses sinais refor-
çam a importância da cau-
tela em relação às medidas 
de flexibilização, enquanto 

a tendência de queda da co-
vid-19 não for mantida por 
tempo suficiente para que 
o número de novos casos 
atinja valores significativa-
mente baixos.

Gomes alerta que a re-
tomada das atividades de 
maneira precoce pode levar 
a um quadro de interrupção 
da queda ainda em valores 
muito distantes de um cená-
rio de segurança. “Tal situa-
ção, caso ocorra, não ape-
nas manterá o número de 
hospitalizações e óbitos em 
patamares altos como tam-
bém manterá a taxa de ocu-
pação hospitalar em níveis 
preocupantes, impactando 
todos os atendimentos, não 
apenas aqueles relacionados 
às síndromes respiratórias e 
covid-19”, avaliou.

ESTADOS
Entre os estados que indi-

cam interrupção no processo 
de queda estão Amazonas, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rio Grande do Norte 
e Rio Grande do Sul, embora 
em valores muito elevados. 
Já  outros estados apresen-
tam indícios de redução no 
ritmo de queda, como Bahia, 
Ceará, Paraná, Santa Cata-
rina e Tocantins. Apesar da 
tendência de queda,  vários 
estados ainda estão com va-
lores similares ou até mesmo 
superiores aos picos de Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave observados ao longo 
de 2020, como é o caso de 
Bahia, Distrito Federal, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná, Ron-
dônia, Santa Catarina, Ser-
gipe, São Paulo e Tocantins. 
Já  Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, e Rondônia, entraram 
em processo de estabilização 
da doença.

Estados têm queda para Síndrome 
Respiratória Aguda Grave

Reclamações contra instituições 
financeiras disparam na pandemia

Testes laboratoriais de covid-19 
poderão ser deduzidos do IRPF

Apesar deste quadro, 
todas as regiões 
do país encontram-se 
na zona de risco e com 
ocorrências de 
casos muito altas

INFOGRIPE ECONOMIA

DESPESA MÉDICA

Os testes de detecção da 
covid-19 poderão ser dedu-
zidos no Imposto de Ren-
da da Pessoa Física (IRPF) 
como despesa médica. No 
entanto, segundo a Receita 
Federal (RF), os testes têm 
de ter sido solicitados por 
médicos e realizados em la-
boratórios. Os testes feitos 
ou adquiridos em farmácias 
não são dedutíveis.

De acordo com a RF, as 
despesas médicas dedutí-
veis restringem-se aos pa-
gamentos efetuados pelo 
contribuinte para o seu 
próprio tratamento ou o 
de seus dependentes rela-
cionados na declaração do 
imposto de renda.

“Consideram-se despe-
sas médicas ou de hospitali-
zação os pagamentos efetu-
ados a médicos de qualquer 
especialidade, dentistas, 
psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, 
fonoaudiólogos, hospitais, 
e as despesas provenien-
tes de exames laboratoriais, 
serviços radiológicos, apa-
relhos ortopédicos e pró-
teses ortopédicas e dentá-
rias”, destaca o tira dúvidas 
da Receita Federal.

No entanto, para deduzir 

as despesas médicas no im-
posto de renda é necessário 
que os pagamentos sejam 
especificados, informados 
na ficha Pagamentos Efetu-
ados da declaração, e com-
provados com documentos 
originais que indiquem, no 
mínimo, nome, endereço 
e número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) de 
quem prestou o serviço. 

Também é exigida a iden-
tificação do responsável pelo 
pagamento, do beneficiário, 
data, e assinatura do presta-
dor de serviço, caso não seja 
documento fiscal. A RF aceita 

que, na falta de documenta-
ção, a comprovação possa ser 
feita com a indicação do che-
que nominativo com o qual 
foi efetuado o pagamento ao 
prestador de serviço. 

A Receita Federal libe-
rou ontem (29) ,em sua pá-
gina na internet, uma nova 
versão do programa gera-
dor da declaração de 2021. 
A atualização foi necessária 
por causa do adiamento da 
entrega da declaração para 
31 de maio. O programa 
emitirá guias do Documen-
to de Arrecadação de Re-
ceitas Federais (Darf) com 
novas datas de vencimento.

Bruno BoCChini/aBr

Divulgação/ABr

Levantamento do 
Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor 
(Idec) em dois canais 
que atendem consumi-
dores – consumidor.gov.
br e Banco Central – re-
velou uma explosão de 
reclamações sobre os 
serviços financeiros. O 
registro das queixas con-
tra os bancos, financei-
ras ou administradoras 
de cartão teve aumento 
de 69% e 72%, respecti-
vamente, em cada uma 
das plataformas.

“Os abusos pratica-
dos durante a pandemia 
demonstram o desres-
peito ao consumidor, 
principalmente no con-
texto da crise sanitária e 
econômica sem prece-
dentes que nos assola. A 
população sofre com a 
crise, com a diminuição 
de renda e com o isola-
mento social. Nesse mo-
mento, torna-se mais 
necessária a atuação de 
instituições financeiras 
responsáveis”, avaliou 
a economista e coorde-
nadora do programa de 
Serviços Financeiros do 
Idec, Ione Amorim.

No total, o consumi-
dor.gov.br teve 320.887 
reclamações em 2020 
ante 189.849 em 2019. As 
cinco reclamações mais 
frequentes dessas insti-
tuições (124.457) respon-
dem por 38% do total em 
2020. Mais de um terço 
do total dos registros em 
2020 correspondem a 
operações com crédito 
consignado (88.246 regis-
tros), incluindo cobrança 
por serviço não contra-
tado nem solicitado, não 
entrega de contrato, co-
brança de tarifas não pre-
vistas, cobrança abusiva 
para alterar ou cancelar 
o contrato, entre outras, 
enquanto em 2019 esse 
número era de 39.012.

Considerando apenas 
as queixas de cobrança 
por serviço ou produto 
não contratado – incluin-
do não reconhecido e 
não solicitado – de cré-
dito consignado, houve 
aumento de 441% nos 
registros da platafor-
ma do consumidor.gov.
br em 2020 na compa-

ração com o ano ante-
rior, passando de 3.802 
para 20.564 queixas. No 
ranking do Banco Cen-
tral, houve aumento de 
56% nos registros de re-
clamações sobre as ope-
rações classificadas como 
oferta ou prestação de 
informação sobre crédi-
to consignado de forma 
inadequada, passando de 
9.010 para 14.049. 

RANKING
O ranking de recla-

mações do Banco Cen-
tral, no total, teve 84.825 
registros, em 2020, ante 
49.275, em 2019. Entre 
mais de 100 tipos de re-
clamações procedentes, 
as cinco ocorrências 
com mais registros res-
ponderam por 51% dos 
registros do ano, um to-
tal de 43.483.

Segundo o Idec, as 
reclamações registradas 
no Banco Central evi-
denciam os principais 
desafios enfrentados por 
consumidores no ano 
passado. Além das ocor-
rências envolvendo o cré-
dito consignado (17% do 
total de registros), houve 
reclamações de irregula-
ridades, sigilo e seguran-
ça envolvendo cartões de 
crédito, com 11%; e irre-
gularidades, sigilo e segu-
rança envolvendo opera-
ções de crédito, com 10% 
dos registros.

Nesse último ponto, 
houve um aumento ex-
pressivo de registros em 
relação a 2019 (132%), 
o que pode ser explica-
do pela falta de clareza 
nas medidas de renego-
ciação de crédito anun-
ciadas pelos bancos, se-
gundo o instituto.

O levantamento rea-
lizado nas duas platafor-
mas confirmou tendência 
registrada por associados 
do Idec. Mesmo com o 
aumento do valor dos 
planos de saúde e com a 
saúde como preocupação 
central durante o ano de 
2020, pela primeira vez as 
reclamações de serviços 
financeiros superaram as 
de saúde (20,9%) e atin-
giram 22,6% das queixas. 
Em 2019, a saúde tinha 
23,8% das reclamações 

de associados do institu-
to e serviços financeiros 
ocupavam a segunda co-
locação com 18,5%. 

A conclusão do Idec 
aponta que, nas três ba-
ses de dados, as recla-
mações se concentraram 
em operações de crédito 
e cobranças indevidas 
de serviços e tarifas. As 
questões envolvendo 
crédito estão diretamen-
te associadas à situação 
de vulnerabilidade da 
pandemia e muitas insti-
tuições financeiras asse-
diaram os consumidores 
com produtos e serviços, 
sobretudo com conces-
são de crédito. 

No Idec, a principal 
queixa contra bancos foi 
dificuldade para renego-
ciar ou parcelar dívidas 
(14,4%). Em seguida vie-
ram falta de informação 
e cálculo de juros ou sal-
do devedor de cartões de 
crédito, com 8,6% cada. 
“Os bancos, por exem-
plo, deixam de informar 
sobre a existência de 
contas bancárias sem 
tarifas e permanecem 
reajustando suas taxas 
de serviços para valores 
acima da inflação em 
sucessivos 10 anos”, di-
vulgou a entidade, ava-
liando que a ausência 
de fiscalização contribui 
para a continuidade dos 
abusos praticados.

“O aumento no vo-
lume de reclamações 
é consequência da au-
sência de uma política 
pública estruturada 
para combater os abu-
sos dos bancos e maior 
fiscalização, principal-
mente na oferta de cré-
dito. Muitas renegocia-
ções foram abusivas e 
houve oportunismo de 
achar que todos os ido-
sos aposentados e pen-
sionistas estavam em 
busca de mais crédito, 
com ampliação da mar-
gem de 5% do crédito 
consignado. E assim, 
houve a realização de 
muitas operações não 
solicitadas. É importan-
te que os consumido-
res estejam atentos às 
negociações firmadas 
através de contratos”, 
alerta Amorim.

Warley de Andrade/TV Brasil

Marcello Casal JrAgência Brasil
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Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1.O Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região 

(CRBM-3) é parceiro da ação “Biomedicina Solidária”,  
que visa arrecadar donativos para ajudar as famílias 
que estão enfrentando insegurança alimentar por 
causa da pandemia. As arrecadações serão repassadas 
a ONGs e Instituições filantrópicas.

2. As unidades de atendimento do CRBM-3 são pontos 
de coleta até o dia 22 de maio. Em Goiânia, a Seccional 
da entidade fica no Setor Sul. Laboratórios e estabeleci-
mentos de saúde que quiserem aderir receberão o selo 
“Empresa Solidária”, chancelado pelo Conselho Federal 
e a Academia Brasileira de Biomedicina. Para saber mais 
acesse o site www.crbm3.gov.br

Bem na fita
Foi lançado por videoconferência, por autori-

dades de Goiás, do Mato Grosso, empresários do 
agronegócio e especialistas em operações logísticas,  
o Centro-Oeste Export 2022,. O vice-governador, 
Lincoln Tejota, foi convidado para representar Goiás, 
que será a sede, pela primeira vez, da edição regional 
do fórum, nos dias 26 e 27 de julho, em Rio verde.  

Vitrine

DUPLA COMEMORAÇÃO 
Os cumprimentos de hoje são para Graziela 
Yasbec Sebba Neder, por mais um ano de vida 
bem vivida, e  para o filho, Alex Sebba Neder, que 
foi aprovado para o curso de Medicina na ESCS, 
no Distrito Federal. Portanto, motivos duplos para 
o renomado advogado criminalista, Alex Neder 
(foto), esposo e pai, comemorar junto com toda a 
família, a vida da amada e a conquista do futuro 
médico. Felicitações em dose dupla da coluna!

Arquivo

Divulgação

BIOMEDICINA SOLIDÁRIA 

Para o presidente do CRBM-3, Renato Pedreiro 
Miguel, é urgente a questão em ajudar as pessoas 
que estão vivendo insegurança alimentar causada 
pela pandemia. Para ele, milhares de pessoas 
estão enfrentando é a  pandemia da fome, o 
presidente do CFBM, Silvio Cecchi, com ele na 
foto, comunga da mesma ideia

Divulgação

n NOVOS 
COMANDOS -  O  
empresário, produtor 
rural e engenheiro 
agrônomo, Tiago 
Freitas de Mendonça  
assumiu a Secretaria 
de Estado de 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, 
assim quis o 
governador Ronaldo 
Caiado, quem o 
nomeou. Ele ocupou 
a vaga deixada por 
Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto, 
que foi eleito o 
novo presidente do 
Sebrae Goiás, cuja 
posse aconteceu, 
dia 27 de abril
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Geral

SAÚDE

DF terá ponto de vacinação noturno 
a partir de hoje segunda-feira (3)
Grupo prioritário poderá ser vacinado das 18h às 23h, na Praça dos Cristais do 
Setor Militar Urbano, em sistema drive-thru

AgênciA BrAsíliA - Um 
novo ponto de vacinação 
contra a covid-19 entrará 
em operação na próxima 
segunda-feira (3/5). Por 
meio de uma parceria en-
tre o Governo do Distrito 
Federal e as Forças Arma-
das, grupos prioritários 
terão acesso a um horário 
inédito para imunização: 
das 18h às 23h. O ponto 
será a Praça dos Cristais, 
em frente ao Quartel Ge-
neral do Exército, no Setor 
Militar Urbano (SMU).

“Nesse momento tão 
sensível que estamos 
vivendo, é muito im-
portante contar com os 
parceiros nas atividades 
relacionadas ao comba-
te à covid-19”, destaca o 
subsecretário de Vigilân-
cia à Saúde, Divino Valero 
Martins, que agradeceu o 
apoio das Forças Armadas 
no processo de imuniza-
ção da população do DF.

“Esse ponto de vaci-
nação, coordenado pelo 
Exército, é um grande ga-
nho para a população do 
DF, pois será estratégico, 
e tenho certeza que terá 
uma boa aceitação, pelo 
horário de funcionamen-
to diferenciado”, conclui 
o subsecretário.

O atendimento ocor-
rerá na modalidade dri-
ve-thru, sendo as doses 
aplicadas por militares 
do Comando Conjunto 
Planalto que atuam na 

área da saúde. Nessa 
unidade, serão adminis-
tradas tanto a primeira 
quanto a segunda dose 
da vacina. Os militares 
foram capacitados por 
equipes da Secretaria de 
Saúde (SES) com treina-
mento específico.

COMANDO CONJUNTO 
PLANALTO

Constituído em 29 de 
março de 2020, o Coman-
do Conjunto Planalto é 
formado militares da Ma-
rinha do Brasil – Coman-
do do 7º Distrito Naval –, 
do Exército Brasileiro – 
Comando Militar do Pla-
nalto – e da Força Aérea 
Brasileira – Ala 1/Base 
Aérea de Brasília. Desde 
o início da pandemia, 
eles empreendem ações 
de prevenção e contro-
le no enfrentamento do 
novo coronavírus na ca-
pital federal, atuando em 
operações como descon-

taminação de locais pú-
blicos, transporte de ma-
terial hospitalar, remoção 
de pacientes, doações 
de sangue, produção de 
máscaras e distribuição 
de cestas básicas, entre 
outras demandas.

Entre as ações reali-
zadas pelas Forças Ar-
madas, destacam-se 142 
campanhas de doação 
de sangue com quase 1,5 
mil doadores, 620 cestas 
básicas e kits de higiene 
distribuídos para famílias 
de baixa renda, 420 tone-
ladas de cargas transpor-
tadas em apoio a órgãos 
de saúde e segurança 
pública, 52 mil máscaras 
produzidas para prote-
ção das tropas emprega-
das no combate ao novo 
coronavírus e descon-
taminação de mais 300 
espaços públicos, além 
da disponibilização de 11 
aeronaves para transpor-
te de pacientes.

BRASÍLIA AMBIENTAL
Lei proíbe tatuagens e piercings 
em animais domésticos

A norma prevê penali-
dade tanto para o tatuador 
quanto para o proprietário 
do animal. A partir de ago-
ra, essa prática é conside-
rada maus-tratos. O proje-
to, de autoria do deputado 
Daniel Donizet, resultou 
na lei sancionada pelo go-
vernador Ibaneis Rocha.

O diretor de Fiscaliza-
ção do Instituto Brasília 
Ambiental, Victor Santos, 
chama atenção ao fato de 
que muitos animais ainda 
são submetidos a interven-
ções desnecessárias que 
representam um prejuízo 
permanente ao seu bem-

-estar – caso de tatuagens e 
piercings em animais.

Victor destaca que tais 
procedimentos podem 
fazer mal para a saúde 
do animal e caracterizam 
uma agressão à sua pele, 
possibilitando o desen-
volvimento de doença 
alérgica ou até mesmo 
necrosamento no local. 
“São processos dolorosos 
para o animal que satis-
fazem exclusivamente o 
ego e a vaidade do pró-
prio dono”, pontua.

De acordo com a lei, 
quem descumprir a proi-
bição estará sujeito à multa 

de cinco salários mínimos, 
por cada tatuagem ou pier-
cing, sem prejuízo das de-
mais sanções penais, cíveis 
e administrativas. Em caso 
de reincidência, os valores 
da multa serão aplicados 
em dobro.

AgênciA BrAsíliA

n VOCÊ SABIA? A 
vitamina C na laranja 
impulsiona a produção 
de colágeno.

n AMOR PREMIADO 
- O Buriti Shopping 
promove até o dia 13 
de junho, a campanha 
Amor Premiado, que 
vai contemplar duas 
datas importantes: Dia 
das Mães e Dia dos 
Namorados. A cada R$ 
100,00 em compras 
nas lojas participantes, 
o comprador concorre 
a um Hyundai 
Creta Prestige 2.0 
Automático 0km. A 
promoção vale para 
compras nas lojas 
físicas ou na loja online 
(e-commerce) do Buriti. 
O sorteio será no dia 
16 de junho, através 
da Loteria Federal, e o 
anúncio do vencedor 
ocorre dia 18 de junho.

Divulgação

Divulgação/Brasília Ambiental
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A incidência da cardiopatia congênita é de um paciente a cada 100 nascidos vivos

TOCANTINS

CARTEIRA DE PESCA

Naturatins alerta que a pesca só é 
permitida para quem possui licença

Luciana Barros/Governo do 
TocanTins -  O Hospital Geral 
de Palmas (HGP) realizou 
com sucesso a segunda ci-
rurgia de cardiopatia con-
gênita em uma bebê de 11 
meses, nesta sexta-feira, 30. 
A partir de agora, a unidade 
passa a ofertar este tipo de 
procedimento em pacientes 
com cardiopatias congênitas 
na Hemodinâmica na unida-
de. A cirurgia foi conduzida 
pelos médicos especialistas 
do estado de São Paulo, em 
conjunto com a equipe mul-
tiprofissional qualificada do 
HGP, e a previsão é que se 
realizem mais cirurgias em 
quatro crianças, neste fim de 
semana, 1º e 2 de maio.

O cirurgião cardiologis-
ta, especialista em inter-
venções em hemodinâmi-

ca e cardiopatia congênita, 
Paulo Correa Calamita, ex-
plicou que o procedimen-
to dura em média de duas 
a três horas. “A incidência 
da cardiopatia congênita 
é de um paciente a cada 
100 nascidos vivos. Em dois 
terços desta patologia, pre-
cisam fazer uma correção, 
realizar o cateterismo, isso 
é bom, porque a internação 
é curta, alta médica em 24 
horas, após o procedimen-
to. Por meio da tecnologia, 
realizamos uma pulsão nos 
vasos da perna ou do pes-
coço, tornando-a menos 
invasiva. Os pacientes cer-
tamente terão mais qua-
lidade de vida e ganharão 
peso, o que ajudará no de-
senvolvimento”, afirmou.

“Ela sentia cansaço e di-

ficuldade de ganhar peso. 
Desde que nasceu, teve 
acompanhamento médico 
e tomava medicação, mas 
foi necessária a cirurgia. Eu 
achei muito bom poder rea-
lizar o procedimento no HGP, 
sem precisar sair do Estado. 
Conversei com o médico e 
fiquei mais tranquila, senti 
segurança”, declarou a tia da 
criança, Ângela Bezerra, que 
veio de Colinas do Tocantins.

“É uma satisfação para o 
HGP poder ofertar um ser-
viço que vem auxiliar no tra-
tamento das crianças diag-
nosticadas com cardiopatias 
congênitas. Fizemos todos 
os esforços para beneficiar 
estes pequenos pacientes”, 
destacou o diretor adminis-
trativo do HGP, João Carlos 
Dias Medeiros.

Com o fim da piracema, 
a pesca voltou a ser libera-
da no Estado do Tocantins. 
Entretanto, o pescador deve 
ficar atento às legislações 
vigentes, tanto quanto à 
portaria da Cota Zero, que 
proíbe o transporte de qual-
quer quantidade de pescado, 
quanto à necessidade de ter 
a carteira de pesca emitida 
pelo Instituto Natureza do 
Tocantins (Naturatins). A li-
cença de pesca é obrigatória 
mesmo para quem pretende 
praticar a atividade na beira 
de um barranco, utilizando 
apetrechos simples, como 
caniço e anzol com isca.

A supervisora de Inspe-
ção e Fiscalização do Natu-
ratins, Ayla Pinheiro, informa 
que a emissão da carteira de 
pesca amadora é de compe-
tência do Instituto e é divi-
dida em duas modalidades: 
embarcada e desembarcada. 
A pesca esportiva (pesque 
e solte) é classificada como 
pesca amadora e o praticante 
também precisa da licença.

Não existem restrições 
para a prática de pesca ama-
dora e qualquer pessoa pode 
solicitar a carteira de pesca. 
Para conseguir a liberação 
do documento, o interes-
sado deve entrar na página 
do Naturatins na internet 
(naturatins.to.gov.br) e cli-
car no banner localizado na 
parte superior direita Sigam 
– Acesso Externo. O usuário 

terá acesso ao formulário de 
cadastro, que é obrigatório. 
Em seguida, deverá anexar 
cópia dos documentos pes-
soais digitalizados. Após o 
cadastro, basta selecionar o 
serviço desejado e preencher 
as informações que forem 
sendo solicitadas.

Ao concluir todos os 
campos, o sistema liberará 
automaticamente uma guia 
para recolhimento da taxa 
exigida para emissão da car-
teira de pesca: R$ 21,63 para 
a modalidade desembar-
cada; já para pesca embar-
cada, o valor é de R$ 57,68. 
Pessoas com idade superior 
a 60 anos ou aposentadas 
são isentas das taxas. A li-
cença de pesca deverá ser 
renovada anualmente.

A carteirinha de pesca 
também é liberada após o 
preenchimento do cadas-
tro e caberá, ao próprio 
usuário, fazer sua impres-
são em papel comum. “A 
carteira só tem validade 
após o pagamento da taxa, 
mas como esta é liberada 
junto com a guia de paga-
mento, então é necessário 
que o pescador tenha em 
mãos tanto a carteira quan-
to o comprovante de paga-
mento para evitar possíveis 
constrangimentos em caso 
de abordagem durante fis-
calização”, orienta a super-
visora de Inspeção e Fisca-
lização do Naturatins.

COTA ZERO
A piracema terminou no 

último dia 30 de março, após 
ter sido prorrogada por 30 
dias. Mas, continua em vi-
gor a Portaria/Naturatins nº 
106/2019, conhecida como 
Cota Zero, que proíbe o trans-
porte de qualquer quantida-
de de pescado em território 
tocantinense. Cada pescador 
pode consumir, no local da 
pesca, o limite máximo de 5 
kg. Mesmo assim, é preciso 
estar devidamente licencia-
do para exercer a atividade. 
A cota zero não se aplica à 
pesca de caráter científico, 
com prévia autorização do 
Naturatins. Também não se 
aplica à despesca, transpor-
te, comercialização, benefi-
ciamento, industrialização e 
armazenamento do pescado 
das espécies provenientes 
de pisciculturas, desde que 
devidamente autorizadas e/
ou licenciadas pelo órgão 
ambiental do Tocantins, com 
comprovação de origem. A 
Cota Zero vale até 28 de mar-
ço de 2022.

Mesmo de posse da car-
teira de pesca e cumprindo 
a portaria da Cota Zero, o 
pescador precisa observar 
que existem locais nos quais 
a pesca é proibida por legisla-
ção federal. Não é permitido, 
por exemplo, pescar sobre ou 
sob pontes e pontilhões (pe-
quenas pontes). Wanja nó-
BreGa/Governo do TocanTins

Juíza nega 
revisão de 
contrato: 
“devia saber 
sua condição 
financeira”

A juíza de Direito 
Cláudia Guimarães dos 
Santos, da 1ª vara Cível 
de Osasco/SP, negou pe-
dido de cliente que bus-
cava revisão de contrato 
bancário. Segundo a ma-
gistrada, sabia o autor, ou 
deveria saber, de sua con-
dição financeira e se po-
deria pagar as prestações, 
que livremente assumiu.

O autor ingressou 
com ação de revisão de 
contrato em face do ban-
co. O contrato em ques-
tão foi firmado entre as 
partes para que o autor 
obtivesse concessão de 
crédito para o financia-
mento de um veículo.

Segundo o impetran-
te, os juros e demais en-
cargos foram aplicados 
de forma ilegal e abusiva, 
além de serem cobrados 
valores por serviços que 
são prestados de forma 
gratuita e que nem mes-
mo foram efetuados. 
Aduziu, ainda, que houve 
imposição quanto à con-
tratação de seguro, o que 
configura venda casada. 
Apontou a existência de 
saldo a ser-lhe reembol-
sado. O banco, em con-
trapartida, disse que não 
houve ocorrência de qual-
quer ato ilícito por parte 
da instituição, e que ine-
xiste qualquer ilegalidade 
ou abusividade no con-
trato entabulado. MiGaLhas

Advogada ofende médico que não 
receitou cloroquina e juiz se desculpa

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

“A ré infelizmente não teve a sensibilidade 
de entender que o momento não se 
presta para hostilizar os profissionais da 
saúde, muito pelo contrário, deveriam ser 
tratados como heróis, pois, assim o são”, 
disse o magistrado

Uma decisão digna de 
aplausos foi proferida pelo 
juiz de Direito Guilherme 
de Macedo Soares, da 2ª 
vara do JEC de Santos/SP. 
O magistrado pediu descul-
pas, em nome da ré, uma 
advogada, após ela tentar 
coagir médico que se negou 
a receitar cloroquina para 
tratar sintomas da covid-19.

“A ré infelizmente não 
teve a sensibilidade de en-
tender que o momento não 
se presta para hostilizar os 
profissionais da saúde, mui-
to pelo contrário, deveriam 
ser tratados como heróis, 
pois, assim o são. Arriscam 
suas vidas e as vidas daque-
las que eles mais amam para 
combater a doença alheia. 
Estão na linha de frente, 
prontos para o “que der e 
vier”, e lamentavelmente 
ainda precisam passar por 
situações como essa. A so-
ciedade precisaria se juntar e 
pedir desculpas em nome da 
ré, a começar por este julga-
dor: RECEBA MINHAS SIN-
CERAS DESCULPAS!”

Em maio de 2020, o mé-
dico autor da ação atendeu 
a advogada, que reclamava 
de frio e tosse seca. Dian-
te deste quadro, ela alegou 
não ter interesse em fazer o 
teste de covid-19 e solicitou 
apenas o uso dos medica-
mentos cloroquina e azitro-
micina. Após examiná-la e 
concluir que a paciente se 
encontrava com os sinais vi-
tais bons, o médico solicitou 
um eletrocardiograma, con-
tudo, a ré alegou que apenas 
desejava tomar o “remédio 
do presidente”, insistindo 

na prescrição como forma 
profilática de tratamento ao 
mencionado vírus, propon-
do-se a assinar qualquer ter-
mo de consentimento.

O profissional explicou 
para a ré que em vista do seu 
quadro clínico e da ausência 
de comprovação de eficá-
cia científica, não se sentia 
confortável para prescrever 
aqueles medicamentos, 
além dos sintomas não in-
dicarem a doença.

Ele chamou, então, cin-
co colegas, e todos foram 
unânimes em afirmar que, 
em razão de sua idade, a 
paciente correria risco de 
sofrer efeitos colaterais, o 
que inclui morte súbita du-
rante a noite. A ré tornou-se 
mais incisiva, afirmando ser 
advogada, e que o proces-
saria por não atender seu 
pedido. Durante a consulta, 
a paciente ligou para outras 
pessoas como forma de co-
ação, afirmando que os mé-
dicos do local eram comu-
nistas por não prescrever o 
medicamento. Com a insis-
tência da ré em afirmar que 
o processaria, bem como 
solicitaria a lavratura de bo-
letim de ocorrência, o autor 
encerrou o atendimento, 
deixando claro que a pres-
crição dos medicamentos 
de combate à covid-19 é a 
critério do médico, segundo 
orientação do ministério da 
Saúde. O médico tomou co-
nhecimento de que a reque-
rida publicou no Facebook 
uma reclamação, expressa-
mente mencionando seu 
nome. Por isso, acionou a 
Justiça. MiGaLhas

&&

Gretchen chama seguidoras de “recalcadas” 
após ataques em foto: “Vou ser garota para sempre”

Gretchen soltou mais 
uma vez o verbo nas redes 
sociais após ser criticada por 
postar uma foto de biquíni 
reproduzindo a capa de “Girl 
from Rio”, do novo álbum de 
Anitta. Tudo porque, na ima-
gem, ela e se define como 
“Garota do Pará”. A cantora, 
de 61 anos, disse que rece-
beu comentários negativos 
questionando sua idade 
dela e rebateu chamando as 
internautas de “recalcadas”. 
“Vou ser garota para sem-
pre”, disse.

“Que pena, né,gente? 
Que tem tanta gente pe-
quena por aí. Eu fiz aquele 
post de garota do Pará, aí 
sempre tem aquelas mu-

lheres tristes, infelizes e 
recalcadas que escrevem: 
‘garota?’ Eu vou ser sem-
pre garota, até o dia que eu 
morrer. A garota está den-
tro da cabeça e do coração 
da gente, e não da identi-
dade. Então, sim, eu sou 

garota do Pará, sou garota 
do Brasil e de onde eu qui-
ser, porque eu sempre vou 
ser garota. porque a minha 
idade está dentro da minha 
cabeça, do meu coração, e 
não do meu documento”, 
desabafou a artista.

Hospital Geral de Palmas 
realiza segunda cirurgia 
de cardiopatia congênita 
em bebê de 11 meses
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 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. 

artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para re-
gistro de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado Lote 32 
da Quadra 122, do conjunto A, 
Setor 16, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, nesta cidade, com a área 
de 783,00m². Confrontado pela 
frente com a Rua 49C, com 21,62 
metros, pelo fundo com os lotes 31 
e 33, com 30,58 metros, pelo lado 
direito com a Avenida Brasília, com 
31,30 metros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 30, com 30,00 metros, 
objeto da matrícula n°. 68.635 do 
Registro de Imóveis da Comarca 
de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 03 (três) 
lotes menores que serão deno-
minados:“Lote 32-A da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 

Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 231,15m². Confrontado 
pela frente com a Avenida Brasília, 
com 10,44 metros, pelo fundo com 
o lote 30, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 32-B, com 
24,61 metros, e pelo lado esquer-
do com a Rua 49-C, com 21,62 
metros”, “Lote 32-B da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 261,00m². Confrontado 
pela frente com a Avenida Brasília, 
com 10,44 metros, pelo fundo com 
o lote 30, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 32-C, com 
27,59 metros, e pelo lado esquer-
do com o lote 32-A, com 24,61 
metros” e “Lote 32-C da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 

Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 290,85m². Confrontado 
pela frente com a Avenida Brasília, 
com 10,43 metros, pelo fundo com 
o lote 30, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com os lotes 31 e 33, 
com 30,58 metros, e pelo lado es-
querdo com o lote 32-B, com 27,59 
metros”, conforme planta e me-
morial descritivo, que fazem parte 
integrante da Certidão Municipal 
de Aprovação do Parcelamento 
expedida em 22/02/2021, onde 
consta o processo administrati-
vo de n° 2021003846. Para que 
chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será 
publicado no jornal local, por 03 
(três) dias consecutivos, podendo 
o registro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MARLI 
DIAS PEREIRA, nascida 
em 24.02.1970, decora-
dora, portadora da CNH-
02.808.760.265 DETRAN/
DF onde consta a CI-
1.148.362 SESPDS/DF 
e CPF -552.646.111-49, 
casada com: ARENALDO 
LOPES DA SILVA, nascido 

em 12.01.1972, pintor, por-
tador da CI-1.417.174 SSP/
DF e CPF -579.671.641-72, 
sob o regime de comunhão 
parcial de bens, na vigência 
da Lei 6.515/77, ambos bra-
sileiros, residentes e domici-
liados em Águas Lindas de 
Goiás-GO, depositou nesta 
serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
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FAZ SABER a todos os interessados que MARLI DIAS PEREIRA, nascida em 24.02.1970, 
decoradora, portadora da CNH-02.808.760.265 DETRAN/DF onde consta a CI-1.148.362 
SESPDS/DF e CPF -552.646.111-49, casada com: ARENALDO LOPES DA SILVA, nascido em 
12.01.1972, pintor, portador da CI-1.417.174 SSP/DF e CPF -579.671.641-72, sob o regime de 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, ambos brasileiros, residentes e 
domiciliados em Águas Lindas de Goiás-GO, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 32 da Quadra 122, do 
conjunto A, Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, nesta 
cidade, com a área de 783,00m². Confrontado pela frente com a Rua 49C, com 21,62 metros, 
pelo fundo com os lotes 31 e 33, com 30,58 metros, pelo lado direito com a Avenida Brasília, 
com 31,30 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 30, com 30,00 metros, objeto da matrícula n°. 
68.635 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 
03 (três) lotes menores que serão denominados:“Lote 32-A da Quadra 122, do conjunto A, 
Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 231,15m². Confrontado pela frente com a Avenida Brasília, com 10,44 
metros, pelo fundo com o lote 30, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 32-B, com 
24,61 metros, e pelo lado esquerdo com a Rua 49-C, com 21,62 metros”, “Lote 32-B da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, 
em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 261,00m². Confrontado pela frente com a 
Avenida Brasília, com 10,44 metros, pelo fundo com o lote 30, com 10,00 metros, pelo lado 
direito com o lote 32-C, com 27,59 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 32-A, com 24,61 
metros” e “Lote 32-C da Quadra 122, do conjunto A, Setor 16, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
290,85m². Confrontado pela frente com a Avenida Brasília, com 10,43 metros, pelo fundo com o 
lote 30, com 10,00 metros, pelo lado direito com os lotes 31 e 33, com 30,58 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 32-B, com 27,59 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 22/02/2021, 
onde consta o processo administrativo de n° 2021003846. 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.  
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Escrevente 
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Seu anúncio 
também 
é visto 

no Jornal 

Gazeta 
do Estado

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Gibran Ferreira Estephan
CPF: 010.676.631-77
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de
exercer cargo de administração na Trinus Capital Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ
02.276.653/0001-23.
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração,
acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser
apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de
comunicado público acerca desta, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito
a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do
Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos
para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Goiânia, 29 de abril de 2021.

Estado de Goiás – Prefeitura Municipal de Morrinhos - GO
EXTRATO DA ATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021

 
Contratante: Prefeitura Municipal de Morrinhos. Objeto: Aquisição de
Gêneros Alimentícios. Empresas registradas: Café Caseiro Industria
e Comércio Ltda., Nº da Ata: 53/2021, Valor R$ 18.880,00 Data da
assinatura da Ata: 30/04/2021. Vigência da Ata: 28/02/2022; Sacolão
da Economia de Verduras Ltda.,  N°  da Ata:  54/2021,  Valor  R$
87.044,00, Data da assinatura da Ata: 30/04/2021. Vigência da Ata:
28/02/2022; Bekim Lanches e Frios Ltda., N° da Ata: 55/2021, Valor
R$ 42.400,00, Data da assinatura da Ata: 30/04/2021. Vigência da Ata:
28/02/2022;  Banana  Panificadora  e  Confeitaria  Eireli,  N°  da  Ata:
56/2021, Valor R$ 18.000,00, Data da assinatura da Ata: 30/04/2021.
Vigência da Ata: 28/02/2022; Morrinhos, 30 de Abril de 2021. Flamilton
Rodrigues da Silva =Pregoeiro=.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 015/2021
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 participarem da licitação na modalidade “PREGÃO
PRESENCIAL”,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  mediante a
apresentação de proposta cujo objeto é a Contratação de assessoria
e consultoria especializada de tecnologia da informação, para
atender as necessidades 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 na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, no Prédio da
Prefeitura  Municipal,  Palácio  Entre  Rios,  no  dia  18/05/2021  às
09:00h (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, pelo
site (www.ipameri.go.gov.br) ou pelo fone 64 3491 6000
 

IPAMERI-GOIÁS, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2021.
 

BIANCA FERREIRA GENERALI CARNEIRO
Pregoeiro

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
DTS  SUSPENSÃO  E  COMERCIO  LTDA  inscrita  no  CNPJ:
18.062.707/0001-  98 torna público que requereu junto a  SEMMA-
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Luís de Montes Belos -
GO, a Licença Ambiental de Instalação e Funcionamento para exercer
atividade de Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos
automotores,  no  endereço:  Rod  GO  060  Qd  0  Lt  0  é  no  Setor
Empresarial na cidade de São Luís de Montes Belos-GO
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Karina ajuda Pedro a 
se livrar de Gael. Danda-
ra tenta consolar Karina. 
Jade se decepciona com 
Cobra. Bianca beija Lírio 
para provocar Duca. Duca 
conta para Gael que Bi-
anca o viu com Nat. Jade 
afirma a Edgard que gosta 
de Cobra. Duca e Bianca 
conversam. Pedro decide 

fazer uma serenata para 
Gael. Sol mente para sua 
banda sobre Santiago. 
Duca pede para usar a 
Aquazen em um encontro. 
Cobra surpreende Jade. 
Duca liga para Nat, e 
Lobão a obriga a atender 
o telefone. Nat conseg-
ue disfarçar a ligação de 
Duca para Lobão. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Eva garante à Manue-
la que Ana a acusará de 
traição quando souber 
o que aconteceu entre 
ela e Rodrigo. Ana pede 
para ver Júlia. Lúcio fala 
para Eva que Ana está 
preparada para saber o 
que se passou enquanto 
esteve em coma. Rodrigo 
garante a Manuela que 
a ama. Nanda deixa Lui 

e vai dormir na casa de 
Celina. Renato se sente 
intimidado ao ver Alice 
com a família no restau-
rante e decide ir embo-
ra. Olívia ouve Sofia diz-
er que não quer ser sua 
amiga. Eva revela para 
Ana que a filha ficou em 
coma durante anos. Ana 
sinaliza a Lúcio seu dese-
jo de ficar sozinha. 

Os bandidos sequestram 
Cleyde/Kyra e Alan. Luna/
Fiona conta a Téo que seu 
ex-namorado a traiu com uma 
amiga. Téo garante a Luna/
Fiona que não desistirá dela, e 
os dois se beijam novamente. 
Helena insiste que Úrsula viaje 
para se cuidar. Fiona/Luna diz 
a Téo que os dois não podem 
ficar juntos. Graziela avisa a 

Petra sobre o sequestro de 
Alan e Kyra/Cleyde e manda a 
filha ir para o hotel cuidar das 
crianças. Alan e Kyra/Cleyde 
são encontrados. Tarantino 
avisa a Graziela que Alan está 
bem. Alexia diz á Luna que 
está apaixonada por Zezinho. 
Dominique avisa a Renzo que 
é a responsável pelas perdas 
da Labrador. 

Gênesis
Agar se entristece ao ou-

vir as palavras de Abrão. O 
acampamento de Ló é in-
vadido. Quedorlaomer entra 
em Sodoma. Cloé se assus-
ta com a atitude de Jaluzi. 
Massá captura Ayla. Alom 
recebe uma boa notícia de 
Mila. Cloé é enganada por 
Jaluzi. Azel e Maresca ten-

tam fugir. Abrão descobre 
sobre o ataque ao acam-
pamento de Ló e Helda se 
desespera. Maresca é le-
vada ao rei Quedorlaomer. 
Helda se surpreende com 
a revelação de Mila. Abrão 
decide resgatar Ló. O rei 
Quedorlaomer desabafa 
com Maresca. 

Império
Danielle dá entrada em 

um apartamento e José 
Pedro se desespera. 
José Alfredo combina 
com Cláudio os detalhes 
da festa de sua empre-
sa. Maria Marta decide 
ajudar a irmã de Gilber-
to. João Lucas segue 
José Alfredo até o prédio 
de Ísis. Xana pensa em 
como descobrir o moti-
vo da maldade de Cora. 
João Lucas insinua sa-

ber onde seu pai está e 
Maria Marta desconfia. 
Ísis comenta com José 
Alfredo que gostaria de 
ser sua esposa. Lorraine 
decide devolver a cartei-
ra de Robertão. Cristina 
reencontra Vicente. José 
Alfredo e Maria Marta dis-
cutem. Ísis manda Kelly 
fazer compras para ela. 
João Lucas conversa 
com Du sobre a possível 
amante de José Alfredo.

Mercado e Marketing
PARA O DIA DAS MÃES - A Cadence, marca do Grupo Newell Brands Brasil, referência na fabricação 
de eletrodomésticos, eletroportáteis e produtos para cuidados pessoais, estreia uma campanha do Dia 
das Mães que tem como estrela a atriz Fernanda Souza. Com a assinatura “Simples como amar”, a 
campanha traz uma abordagem leve e divertida e foi pensada para todos os tipos de mãe, em especial 
àquelas que se dividem em muitos papéis e, ao mesmo tempo, apresentar o propósito da marca, que é 
simplificar o cotidiano dos consumidores.

Mulher pergunta pro marido:
– Meu bem, que você faria 

se soubesse que o mundo 
ia acabar daqui a dez minutos?
– Eu faria amor com você, querida!
– E nos outros nove minutos e meio?

TEIXEIRA MENDES CONTA

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Gift Card do Méqui 
ganha espaço como opção para presentear
CARTÕES PRESENTE – Em versões físicas 
ou virtuais, os gift cards cartões presente do 
McDonald’s  podem ser adquiridos pelo site https://
giftcard.mcdonalds.com.br/, disponível nos valores 
de R$15, R$ 30, R$ 50 e R$ 100. Atualmente, 90% 
das vendas correspondem ao modelo virtual e 
reforça a aposta da marca em opções que agreguem 
mais conveniência e comodidade ao dia a dia do 
consumidor. Os restaurantes da rede, em torno 
de 70%, já aceitam pagamento com os cartões 
presente e a expectativa é que 100% estejam 
adequados ao formato nos próximos dois anos.

Feliccia Jalecos de Luxo cria modelos com o 
estilo da cliente
CADA FIGURINO TEM IDENTIDADE PRÓPRIA 
– A Felícia Jalecos de Luxo, é especializada em 
confeccionar uniformes femininos, exclusivos 
para médicas e profissionais da saúde, beleza 
e estética. A empresa cria modelos de jalecos 
desenhados pensando nas necessidades de 
cada cliente e mostra seus diferenciais lançando 
Jalecos Impermeáveis, a fim de substituir os antigos jalecos descartáveis de TNT, uma vez que podem ser 
higienizados com álcool 70% a cada troca de paciente, sendo também mais econômicos e mais seguros, 
por cobrirem o corpo todo. Para conferir:: @felicciajalecosdeluxo e  @dralucianatoral

Mr. Cat entra no mercado de roupas masculinas
NOVO CONCEITO DA MARCA - Referência no 
segmento de calçados, a Mr.Cat empresa carioca 
migra também para o mercado de camisaria. Prestes a 
completar 40 anos de criação, a marca está presente 
em 26 estados com 180 lojas e forte presença digital. 
O lançamento chega com uma linha batizada de Up, 
assinada pelo estilista Maxime Perelmuter, edição 
comemorativa de aniversário. A coleção estreia com 
oito peças, que são camisas sociais, com modelos 
em tecido Oxford, jeans e linho 100%; as tshirts de 
algodão orgânico e o windbreaker. Alguns pontos de 
venda da Mr. Cat terá provador.   Os novos modelos 
estarão disponíveis também na flagship digital da 
marca em www.mrcat.com.br

Loja Digital ganha espaço físico 
no Mega Moda Park 
MAIS NOVIDADES - A Loja Digital, uma iniciativa 
do Grupo Mega Moda ganhou um espaço físico, 
localizado no piso 1 do Mega Moda Park. Sem 
custos para os empreendedores, o espaço 
visa aproximar as equipes de marketing e de 
relacionamento dos lojistas. Integrado ao espaço 
da Loja Digital, o shopping inaugurou o Provador 
Fashion, um estúdio que permite aos lojistas gerarem 
conteúdo para suas marcas. Outra novidade é que a 
Central de Guias e o estande de vendas estão juntos 
no subsolo do Mega Moda Park.

Fotos: Divulgação/Ilustração
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PASSATEMPO
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ELRGU

COSTAVERDE
DTTENDER
EUROUVR

COMPETENCIA
ONIONCDAD

ORARIOE
FLOTADOS

GASGIONE
MEXERLAC

TIMBRADORE
OLEBMAUS

INCASÇS
ATCATALÃ

PRECONCEITO

Paralisia
súbita
(pop.)

Ato que
findou o

papado de
Bento XVI

Moeda que
substituiu
o marco na
Alemanha
Critério de
avaliação
de profis-
sionais

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Valentino
Rossi,

piloto de
MotoGP

Papai, em
inglês

Cada peça
elástica
dos sus-

pensórios

Vitamina
abundante
em nozes
e avelãs

Conteúdo
das

maracas 

Função de
fase inter-
mediária

Serviço 
que dirime
dúvidas

do cliente 
Os cria-
dores de 
Ollantay-

tambo

Planeta
gigante
rodeado
por anéis 

Motiva os 
ataques de
grupos neo-
nazistas

Conflito que opôs o 
Norte ao Sul, nos EUA

O que é de direito
(fem.)

Peça de
José de
Alencar

Região turística no
litoral sul
do Rio de
Janeiro

Tipo de
presunto
Natureza
da nefrite

O tipo menos comum
de eclipseFilósofo

conhecido como O
Doutor Admirável

Cebola,
em inglês

Vigor
(gíria)

Objetivo
do fiel ao
entrar no
templo

"(?) Piece",
mangá de
Eiichiro

Oda
Lago, em
francês
Título

católico 

Bulir
Marcado
com selo

oficial

Conterrâ-
nea de
Gaudí
Basta!

Lama
Fruto 

da dieta
paraense

Cheios
(ônibus)

Apelido de
"Gisele"

Cruéis;
perversos

Telúrio
(símbolo)

3/lac — one. 5/onion. 6/catalã — tender.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Não é que eu tenha 
medo de morrer. 

Só não quero 
estar lá quando 
isso acontecer.

Hoje, a Lua Cheia em 
Sagitário faz oposi-
ção ao ponto cármico 
no céu, o nodo norte 

em Gêmeos. Além disso, faz uma 
quadratura com Netuno em Pei-
xes. Hoje, angústia e insatisfação 
podem surgir, então é preciso 
buscar liberdade, conexão com 
o seu lado mais sutil e sonhador.

Queridos taurinos, 
qual é o seu pro-
jeto de vida? Será 
que não tem um 

tempinho aí para incluir mais 
doação e mais generosidade 
às pessoas próximas? O mun-
do precisa do amor de vocês. 
Quanto mais se abrirem para 
dar, mais receberão.

Quanto mais 
vocês se abri-
rem a dar e 

mais disponíveis estive-
rem, mais chances e mais 
oportunidades a vida tra-
rá. Meditem sobre isso. 
Como podem se abrir 
mais e se colocar à dis-
posição do Universo?

Hoje, a Lua 
Cheia em Sa-
gitário faz opo-

sição ao ponto cármico no 
céu, o nodo norte em Gê-
meos. Além disso, faz uma 
quadratura com Netuno em 
Peixes, por isso a sua mente 
pode ficar muito teimosa. 
Tome cuidado com certezas.

Hoje, a Lua Cheia 
em Sagitário faz 
oposição ao ponto 

cármico no céu, o nodo norte 
em Gêmeos. Além disso, faz 
uma quadratura com Netuno 
em Peixes. Por isso, querido 
leonino, é importante se abrir 
para o autoconhecimento 
como nunca antes.

Hoje, a Lua Cheia 
em Sagitário faz 
oposição ao pon-

to cármico no céu, o nodo nor-
te em Gêmeos. Além disso, faz 
uma quadratura com Netuno 
em Peixes. Neste momento, é 
preciso se harmonizar, aban-
donar os radicalismos e se 
abrir a estar com as pessoas.

Hoje, a Lua 
Cheia em Sa-
gitário faz opo-

sição ao ponto cármico no 
céu, o nodo norte em Gê-
meos. Além disso, faz uma 
quadratura com Netuno em 
Peixes. Por isso, querido li-
briano, a saúde e o bem-es-
tar pedem passagem.

Hoje, a Lua Cheia 
em Sagitário faz 
oposição ao ponto 

cármico no céu, o nodo norte 
em Gêmeos. Além disso, faz 
uma quadratura com Netuno 
em Peixes. Por causa de tudo 
isso, está na hora de mergulhar 
fundo na essência da criança 
que existe em você e brincar.

Hoje, a Lua Cheia 
em Sagitário faz 
oposição ao ponto 

cármico no céu, o nodo norte 
em Gêmeos. Além disso, faz 
uma quadratura com Netuno 
em Peixes. Por isso, querido 
sagitariano o universo precisa 
que vocês permitam que as 
emoções fluam. 

Hoje, a Lua Cheia 
em Sagitário faz 
oposição ao pon-

to cármico no céu, o nodo nor-
te em Gêmeos. Além disso, faz 
uma quadratura com Netuno 
em Peixes. Por isso, querido 
capricorniano, é um bom dia 
para aceitar novas ideias e 
opiniões diferentes.

Hoje, a Lua Cheia 
em Sagitário faz 
oposição ao ponto 
cármico no céu, o 

nodo norte em Gêmeos. Além 
disso, faz uma quadratura com 
Netuno em Peixes. Por isso, 
querido aquariano, é impor-
tante se controlar em relação a 
comida ou dinheiro.

Hoje, a Lua Cheia 
em Sagitário faz 
oposição ao ponto 

cármico no céu, o nodo norte 
em Gêmeos. Além disso, faz 
uma quadratura com Netuno 
em Peixes. Por isso, querido 
pisciano, é importante desco-
brir quais mentiras anda con-
tando para si mesmo. 

Peanuts
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