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Prefeito Pábio Mossoró participou de um café 
da manhã com pastores de diversos segmentos 
evangélicos em comemoração ao 26º aniversário 
de emancipação político-administrativo no 
sábado (26) bairro Parque Rio Branco.

VALPARAÍSO DE GOIÁS

Prefeito Mossoró 
participa de café da 
manhã com pastores

PALMAS
Metrologia Estadual convida 
taxistas para realizarem a 
Verificação Anual Periódica 
dos taxímetros
Permissionários devem lembrar que é obrigatória 
a instalação do Selo de Conformidade do Inmetro 
para a atuação profissional
Cejane Borges/Governo do Tocantins

Oficina é conduzida pela equipe de preceptores e 
residentes multiprofissionais da terapia ocupacional 
da unidade do Governo de Goiás

GOIÁS

Crer trabalha 
autocuidado e 
autoestima em 
vítimas de AVC

Mayara Varalho/Agir

A terapia integra o Projeto Terapêutico Singular de cada 
paciente e tem duração de cinco encontros

ANÁPOLIS
Caiado compartilha 
trajetória com estudantes

Divulgação

Projeto “Feras do Colégio São Francisco – O Futuro 
Começa Agora” é voltado para suporte vocacional 
de alunos. Egresso da instituição, governador 
participa de momento de interação para falar sobre 
sua vida estudantil. “Precisamos ter formação, 
caráter e dignidade para ocupar as funções”
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ITÁTILA MOURA  - No Jor-
nal da Gazeta Edição do 
Almoço desta terça-fei-
ra, 29, o apresentador 

Thiago Mendes con-
versou com o médico 
ortopedista e Trauma-
tologista, Dr. Henrique 

Bufáiçal.Para assistir a 
entrevista na íntegra, 
acesse o nosso portal no 
youtube gazetaplay.

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Bolsas
Organização das Voluntá-

rias de Goiás (OVG) está com 
inscrições abertas para 5 mil 
bolsas de estudo para o ensi-
no superior do Programa Uni-
versitário do Bem (ProBem). 

Vagas
As vagas são para estu-

dantes em situação de vul-
nerabilidade social, inscritos 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do governo 
federal (CadÚnico). 

Data 
Os universitários podem 

se inscrever no site da OVG 
(ovg.org.br) até o dia 16 julho.  

Audiência 
Deputado Gustavo Se-

bba (PSDB) e vereadora Lu-
ciula do Recanto (PSD) par-
ticipam de audiência pública 
que objetiva discutir a impor-
tância de políticas públicas 
para animais. 

Evento
O evento acontece dia 2 

de julho, a partir das 9h, no 
auditório Solon Amaral, na 
Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego).

Reconhecimento
Presidente da República, 

Jair Messias Bolsonaro, pu-
blicou reconhecimento do 
trabalho realizado pela Polí-
cia de Goiás. 

Heróis
“Parabéns aos heróis da 

PM-GO por darem fim ao ter-
ror praticado pelo marginal 
Lazaro, que humilhou e as-
sassinou homens e mulheres 
a sangue frio”, diz o texto.

Chance 
A publicação de Bolsona-

ro diz ainda: “O Brasil agrade-
ce! Menos um para amedron-
tar as famílias de bem. Suas 
vítimas, sim, não tiveram 
uma segunda chance.”

Palestra
Especialista na política do 

trabalho, procurador Mar-
cello Ribeiro Silva, dá pales-
tra sobre “enfrentamento ao 
trabalho infantil em tempos 
de pandemia”. 

Cavalcante
O encontro, promovido 

pela prefeitura de Cavalcan-
te, acontece dia 30 de junho, 
a partir das 9h pelo link ht-
tps://linktr.ee/ejugeventos. 

Transmissão
A taxa de transmissão da 

covid-19 caiu para 0,98 no 
Brasil, de acordo com levan-
tamento do Imperial College 
de Londres. 

Goiás contra o crime
Após o alvoroço do “Caso Lázaro”, governador Ro-

naldo Caiado (DEM) demonstrou manifestação em 
intensificar o combate contra o crime em Goiás. Segundo 
Caiado: “colocar um Estado nos trilhos não é fácil, minha 
gente, mas com uma gestão justa, honesta e transparente 
vamos fazer de Goiás uma referência para todo o País”.

Gustavo Mendanha homenageado 
Prefeito Gustavo Mendanha (MDB) foi homenage-

ado pela Associação Goiana dos Municípios (AGM) por 
ter contabilizado mais de 98,8% dos votos nas eleições 
municipais do ano passado. Segundo o presidente da en-
tidade, Paulo Sérgio Rezende, a honraria também é forma 
de reconhecimento da gestão de Mendanha à frente da 
prefeitura de Aparecida de Goiânia.

Não há nada como o sonho 
para criar o futuro. Utopia hoje, 
carne e osso amanhã”. 

Victor Hugo

Estacionamento da “Área Azul” 
nas vias públicas 

A Prefeitura de Caldas Novas pode voltar a cobrar 
por estacionamento nas vias públicas destinadas à 
“Área Azul”, nas regiões de grande fluxo de público. A 
cobrança acontecia em próximos a clubes recreativos, 
comércio e centros culturais.

A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), 
que declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 
3.060/2019, editada pela Câmara Municipal de Vere-
adores, que havia revogado normativa sobre as vagas 
rotativas. 

Em Goiânia, capital do estado, segundo a Secretaria 
Municipal de Trânsito, a Área Azul é um estaciona-
mento que visa, além de uma melhor ordenação dos 
veículos nas vias, a democratização do espaço público 
e a valorização do cidadão e do comércio. O estacio-
namento impõe regras como pagamento de pequeno 
valor para que o veículo possa ficar estacionado e como 
também um limite de tempo.

Presente nos setores Central e Campinas, com 
total de 3.678 vagas, um estudo recente apontou que o 
serviço caiu 52% em 2020.  As vendas dos cartões des-
pencaram no ano passado, passando de 73.360 blocos 
vendidos em 2019 para 34.826.

A expectativa da gestão de Rogério Cruz (Republi-
canos) é fazer mudanças nas áreas em Goiânia, com 
objetivo de tornar o serviço mais tecnológico para faci-
litar ao usuário o pagamento e até mesmo o encontro 
de vagas disponíveis.

Jogadas rápidas 

n Receita Federal arrecadou R$ 142,106 bilhões em im-
postos e contribuições federais em maio.
n Governador de São Paulo, João Doria, deve marcar 
agenda em Goiás no dia 10 de julho
n Segundo a assessoria, o interesse é buscar votos para 
as prévias que vão escolher o candidato do PSDB a presi-
dente da República de 2022.
n O custo da operação para localizar Lázaro Barbosa em 
Goiás deve ultrapassar os R$ 3 milhões. 

THIAGO ARAÚJO - A melho-
ria da educação é uma 
das principais metas da 
atual gestão. Por isso, 
a Prefeitura de Goiânia 
vem criando novas for-
mas de cuidar da co-
munidade escolar neste 
momento de pandemia 
e, além de distribuir 540 
mil kits de merenda em 
2021, promove nesta se-
mana uma série de ações 
sociais nas instituições 
de ensino da capital. Ao 
longo desta terça-fei-
ra (29/6), a Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME) promove, em par-
ceria com a Associação 
Goiana de Suinocultura 
(AGS), a entrega de 1,6 
toneladas de carne para 
a comunidade escolar 
da Escola Municipal de 

Tempo Integral Jardim 
das Aroeiras.

Ao todo, 200 famílias 
que vivem na região Les-
te de Goiânia são bene-
ficiadas com as doações 
dos alimentos, que fo-
ram disponibilizados por 
produtores e frigoríficos 
goianos. A iniciativa, se-
gundo o titular da SME, 
professor Wellington 
Bessa, visa fortalecer as 
políticas de desenvolvi-
mento social e de segu-
rança alimentar e nutri-
cional da Rede Municipal 
de Ensino. “Neste mo-
mento em que o ensino 
ocorre de forma remota, 
a atual administração 
acompanha de perto as 
demandas da comuni-
dade escolar e trabalha 
em muitas frentes para 

promover a segurança 
nutricional dos nossos 
educandos”, afirma.

Além da ação promo-
vida no Jardim das Aroei-
ras e da entrega dos kits 
de alimentação com ar-
roz, feijão, farinha de mi-
lho, macarrão, leite e sar-
dinha, a SME realiza hoje, 
por meio do Programa de 
Aquisição de Alimentos, 
do Governo Federal, em 
parceria com a Coopera-
tiva Mista Solidária dos 
Agricultores Familiares da 
Reforma Agrária, a entre-
ga de duas toneladas de 
bananas para os alunos 
da Escola Municipal Wil-
mar da Silva Guimarães 
e da Escola Municipal Si-
lene de Andrade, ambas 
localizadas no Conjunto 
Residencial Aruanã I.
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Objetivo é garantir a segurança nutricional 
dos educandos neste momento de pandemia

Divulgação/SME

GOIÂNIA

Prefeitura distribui cerca de 4 
toneladas de alimentos para alunos
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Oficina é conduzida pela equipe de preceptores e residentes multiprofissionais 
da terapia ocupacional da unidade do Governo de Goiás

GOIÁS ANÁPOLIS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SES/AGIR/GO - Com foco 
na autoestima e na inde-
pendência da paciente, o 
Centro Estadual de Reabi-
litação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (Crer) 
promove a Oficina Tera-
pêutica Mulheres e Auto 
Percepção. Voltada para as 
pacientes mulheres que 
sofreram Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), a terapia é 
conduzida pela equipe de 
preceptores e residentes 
multiprofissionais da tera-
pia ocupacional da institui-
ção do Governo de Goiás.

“Normalmente, a pa-
ciente pós-AVC registra se-
quelas motoras, cognitivas 
e sensoriais, o que afeta di-
retamente sua autoestima. 
Muitas delas se olham no 
espelho e não se reconhe-
cem mais. Então, esse traba-
lho, além de promover rea-
bilitação e independência 
nos cuidados diários com a 
saúde, também promove a 
ressignificação da imagem. 
É fazer a paciente entender 
que se cuidar é, acima de 

tudo, se amar”, explicou a 
preceptora de Terapia Ocu-
pacional do Crer e respon-
sável pela oficina, Wânia 
Ferreira da Silva Pysklyvicz.

A terapia integra o Pro-
jeto Terapêutico Singular 
de cada paciente e tem du-
ração de cinco encontros. 
“Durante cada encontro 
trabalhamos um autocui-
dado diferente: unha, ca-
belo, corpo, maquiagem 
e saúde. As Oficinas têm 

duração de uma hora e 
meia, cada uma, e após o 
término do grupo, as pa-
cientes seguem com os 
atendimentos individuais 
previstos em seu PTS”, es-
clareceu a preceptora.

Ao fim do grupo tera-
pêutico, Divina Lopes da 
Silva, de 70 anos, se emo-
cionou ao se olhar no espe-
lho. “Desde que sofri o AVC 
nunca mais havia me olha-
do no espelho, eu não tinha 
motivos para isso. Eu me 
abandonei, não me reco-
nheço mais. Hoje, depois de 
ter passado por esse grupo, 
consigo ter outra visão de 
mim, eu ainda estou aqui.”

Paciente do Crer desde 
2019, dona Osana Maria 
Henrique de Santana re-
forçou a importância de 
continuar lutando. “Eu 
amei a convivência com 
outras mulheres nesse 
grupo de terapia. Não es-
tamos sozinhas, lutamos 
uma mesma batalha. Amei 
a experiência e amei rea-
prender a me cuidar.”

Crer trabalha autocuidado e 
autoestima em vítimas de AVC

Caiado compartilha 
trajetória com estudantes

Workshop do Ligo discute 
gerenciamento de fluxo de trabalho

A quinta edição do 
Workshop de Tecnologias 
Inovadoras e Exponen-
ciais será realizado no dia 
1º de julho, às 14 horas, 
por meio da plataforma 
Google Meet. O tema do 
evento será “Desinsta-
lando crontab - orques-
tração de fluxos de dados 
com Airflow”. O evento é 
voltado para servidores, 
entusiastas no assunto e 
pessoal de TI.

Iniciativa do Labora-
tório de Inovação Goiás 
(Ligo), da Secretaria de 
Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), o workshop 
apresentará os ganhos e 

uso do Apache Airflow 
(plataforma de gerencia-
mento de fluxo de traba-
lho de código aberto) na 
Gerência de Inovação da 
Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-GO). Airflow 
é um projeto top-level da 
Apache Software Foun-
dation, criado pelo time 
de desenvolvedores do 
AirBnB. É uma platafor-
ma para criar, monitorar 
e agendar workflows.

O palestrante será o 
engenheiro da computa-
ção Lucas Pinheiro, que 
atua como engenheiro de 
dados na SES-GO. A me-
diação será de Alaor José 

da Silva Junior, membro 
coordenador do Ligo.

5º Workshop de 
Tecnologias Inovadoras 
e Exponenciais - 
“Desinstalando crontab 
- orquestração de 
fluxos de dados com 
Airflow”
Data: 1º de julho – 
(quinta-feira)
Horário: 14h às 15h30.
Transmissão: https://meet.
google.com/dzg-rybm-tqw
Fonte: Secretaria de 
Desenvolvimento e 
Inovação (Sedi)

Divulgação

Bancário cansado 
do home office pede 
trabalho presencial e 
juiz nega

Um bancário que 
ajuizou reclamação tra-
balhista visando o retor-
no ao trabalho presencial 
teve seu pedido negado 
pelo juiz do Trabalho 
Substituto Andre Esteves 
de Carvalho, do TRT da 7ª 
região. Apesar de alegar 
que sofre de depressão 
e que já foi acometido 
pela covid-19, o magis-
trado considerou que o 
trabalhador ainda pode 
oferecer risco aos colegas, 
e que o fato, por si só, não 
o afasta de qualquer risco.

O juiz lembrou que, 
ao tratar de suas normas 
internas, a instituição 
bancária deve pensar 
não só na saúde de seus 
funcionários, mas, tam-
bém, na de terceiros e a 
presença do trabalhador 
no ambiente interno ou 
externo de trabalho pode 
gerar risco de transmissão 
para terceiros.

MIGALHAS

Senado aprova produção de vacina 
da covid por indústria veterinária

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

que se cuidar é, acima de 

De acordo com o PL, as indústrias veterinárias 
deverão cumprir todas as normas sanitárias e 
as exigências de biossegurança próprias dos 
estabelecimentos destinados à produção de 
vacinas para humanos

O Senado aprovou o 
projeto de lei que autoriza 
fábricas de vacinas de uso 
veterinário a produzir va-
cinas contra covid-19, bem 
como insumos farmacêuti-
cos ativos. A ideia é ampliar 
a oferta de doses de vacina 
e acelerar a imunização da 
população. O texto segue 
para sanção do presidente 
da República. 

De acordo com o pro-
jeto, os laboratórios de pro-
dutos veterinários devem 
cumprir todas as normas 
sanitárias e as exigências de 
biossegurança próprias dos 
estabelecimentos destina-
dos à produção de vacinas 
humanas. Todas as fases de 
produção de vacinas huma-
nas deverão ocorrer em ins-
talações separadas de onde 
continuarão sendo produzi-
das as vacinas veterinárias. 

A matéria havia sido 
aprovada no Senado no fi-
nal do mês de abril e, sem 
seguida, enviada à Câmara. 
Como foi modificada pelos 
deputados Federais, o tex-
to teve que ser votado no 
Senado mais uma vez. O re-

lator do projeto no Senado 
Izalci Lucas acatou emen-
das de redação, deixando o 
texto mais claro. Por exem-
plo, houve a troca do termo 
“vacinas humanas” para 
“vacinas para uso humano’’.

Ademais, de acordo com 
o referido projeto de lei, as 
indústrias veterinárias deve-
rão cumprir todas as normas 
sanitárias e as exigências de 
biossegurança próprias dos 
estabelecimentos destina-
dos à produção de vacinas 
para humanos. Segundo o 
SINDAN - Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Produtos 
para Saúde Animal, o setor 
tem capacidade instalada e 
detém a tecnologia neces-
sária para produzir vacinas 
humanas. 

O sindicato esclareceu 
que a indústria de saú-
de animal no Brasil pode 
adaptar facilmente suas 
instalações para o nível de 
segurança 4, exigido para a 
produção de vacinas de uso 
humano. Além disso, afirma 
que a indústria veterinária 
pode produzir o insumo far-
macêutico ativo. MIGALHAS

&&

Mayara Varalho/Agir

A terapia integra o Projeto 
Terapêutico Singular 
de cada paciente e tem 
duração de cinco encontros

O governador Ronal-
do Caiado participou, na 
manhã desta terça-feira 
(29/06), de um encontro 
com estudantes, em Aná-
polis. O evento é realizado 
por meio do projeto “Feras 
do Colégio São Francisco – 
O Futuro Começa Agora”. 
Ex-aluno da escola, ele fez 
um bate-papo com alunos 
sobre a carreira e a trajetó-
ria profissional na medici-
na e na política. “Devemos 
ter humildade na vida, de 
saber que não somos os 
donos da verdade e não te-
mos o dom de acertar todas 
as vezes, mas precisamos 
ter a formação, o caráter, a 
dignidade para ocupar as 
funções”, declarou.

O projeto foi lançado 
este ano, com foco nos alu-
nos do ensino médio, para 
dar orientação vocacional 
aos estudantes. “É funda-
mental que tenhamos um 
ensino de qualidade”, re-
forçou o governador, que 
defendeu os primeiros anos 
de estudo como alicerce 
para o sucesso acadêmico. 
“No dia em que chegar à 
faculdade, se não tiver uma 

boa base, você vai ficar para 
trás”, alertou. Caiado lem-
brou que seu ingresso na 
instituição foi em 1959. Ele 
estudou no local da segun-
da etapa do ensino funda-
mental até o que hoje cor-
responde ao segundo ano 
do ensino médio.

“O governador Ronal-
do Caiado é a confirmação 
de um trabalho sério na 
educação que realmente 
forma homens e mulheres 
que assumem a liderança 
da nossa sociedade aqui 
em Goiás e se comprome-
tem com a condução do 
nosso povo”, disse o articu-
lador da rede institucional 
do Colégio São Francisco, 

frei Alex Oliveira Almeida.
A diretora da escola, 

Carla Camargo da Fonse-
ca, destacou que a trajetó-
ria de Caiado está alinhada 
à proposta de orientação 
profissional. “Tanto na 
saúde quanto na política, 
é uma pessoa que se pre-
ocupa com os outros. Este 
é o nosso dever enquanto 
escola: educar para a co-
munidade”, pontuou.

INTERAÇÃO
Ao final, os estudan-

tes tiveram um momento 
aberto para perguntas que 
foram respondidas pelo 
governador. Integrante do 
projeto, a estudante Ana 
Vitória Silva Oliveira, 14 
anos, compartilhou a expe-
riência. “Ele nos orientou 
a ter um futuro do qual a 
gente não se arrependa. É 
escolher o que queremos, 
e não o que os outros in-
fluenciam”, afirmou. A ado-
lescente explicou que ainda 
não decidiu a futura pro-
fissão. “Eu gosto muito de 
argumentar. Falam que eu 
tenho o dom para direito”, 
disse. SECOM/GO

O workshop apresentará os ganhos e uso do Apache Airflow (plataforma de 
gerenciamento de fluxo de trabalho de código aberto) na Gerência de Inovação da SES
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) e o Governo de Goiás assinaram contrato 
para a estruturação de projeto de concessão de 1,14 mil KM 
de sete rodovias estaduais.  A iniciativa visa viabilizar inves-
timentos para a revitalização e  melhor aproveitamento das 
vias, com reflexos positivos na segurança dos usuários e no 
desenvolvimento econômico da região, que é um impor-
tante polo de escoamento de produtos agropecuários.

2. O BNDES  vai coordenar os estudos para modelagem 
da concessão de 85,02 km GO-010, 149,94 km da GO-020, 
312,37 km da GO-060, 129,63 km da GO-070, 143,33 km da 
GO-080, 214,32 km da GO-139 e 106,85 KM da GO-330 e 
dará suporte ao Estado durante o processo. O Banco contra-
tará consultores para conduzir estudos técnicos e dar apoio 
nas demais etapas, como audiências públicas, análise por 
parte do Tribunal de Contas do Estado e realização de leilão, 
previsto para o primeiro trimestre de 2023.

União de forças
A Central Sicredi Brasil Central através da campanha 

Dia C – Dia de Cooperar, promovida pelo Sistema OCB/GO, 
fez a doação de itens para produção de cestas de alimentos 
para ações que integram a campanha deste ano. A partir 
dessa união de forças do cooperativismo goiano, a entidade 
pretende atingir a meta de distribuir até o final da ação, 25 
mil cestas básicas. O interesse pela comunidade é um dos 
princípios do cooperativismo, portanto, neste ano, o projeto 
chega com o tema: ‘A Fome não Espera a Pandemia Passar’.

Vitrine

4

Divulgação

VIAGEM ROMÂNTICA 
Leonardo Lacerda e sua mulher, odontóloga Carla 
Rockenbach, sócia na Venko Inteligência Odontológica, 
curtiram uma semana romântica na paradisíaca Barra de 
São Miguel, um dos balneários mais bonitos da região 
litorânea de Alagoas
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n HISTÓRIAS 
ORIGINAIS 
- Carlos 
Henrique 
Marques, 
roteirista 
do SBT foi 
um dos 
vencedores 
do concurso Histórias 
Para Unir o Brasil, com 
o enredo ‘Peregrina 
e O Chamado da 
Floresta’ que receberão 
apoio da Ancine para 
transformarem seus 
roteiros em audiovisuais, 
com narrativa sobre 
uma professora 
amazonense que luta 
contra exploradores. O 
objetivo foi selecionar 
histórias originais que 
ajudem a pensar a 
situação atual do País, 
numa perspectiva de 
diálogo e superação 
de diferenças, e que 
tenham potencial para 
serem transformadas 
em filmes e séries
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Johny CândidoCAPITAL 
PRÓPRIO 
Logo mais, às 
17h, no canal 
do youtube 
do Sindicato 
das Empresas 
de Serviços 
Contábeis 
de Goiás 
(Sescon-GO), 
será realizada 
a live ‘Equity- A 
Perspectiva 
de uma Nova 
Mentalidade 
do Empresário 
Brasileiro’.  
Equity 
traduzido para 
o português 
significa ‘Capital próprio’. No âmbito do mercado 
financeiro, trata-se de ‘Balanço Patrimonial’ com a gestora 
do Sescon-Goiás, Sucena Hummel e Lucas Spínola, 
professor com M&A (Fusões e Aquisições) na Alianzo

n VOCÊ SABIA? A 
laranja é um agente 
natural de limpeza para 
a pele, de dentro para 
fora.
n BARBAS - Logo 
mais, às 20h, a Cia 
de Teatro Nu Escuro 
lançará o documentário 
que registrou todas as 
etapas do processo do 
espetáculo “Barbas”, 
no seu canal do 
YouTube.
n TÔ.QUE.TÔ - Nesta 
quarta-feira (30), 
reunindo opções 
para cabelos, corpo, 
maquiagem, perfumaria 
e muito mais, a primeira 
loja tô.que.tô do Estado, 
multimarcas oficial 
do grupo Boticário, 
abre suas portas na 
Avenida Anhanguera, 
no Centro de Goiânia. 
A tô.que.tô une as 
melhores marcas de 
cosméticos do Brasil 
com destaque para o 
Boticário, Eudora, Vult, 
Quem disse, Berenice?, 
Bio-Oil e Australian 
Gold e funciona das 9h 
às 17h de segunda a 
sexta-feira e 8h às 14h 
aos sábados.

TOCANTINS

Em Arraiá Solidário, ATI dá largada 
às arrecadações de doações para o 
projeto Missão de Amor
Uma gincana solidária, entre os setores, organizada dentro da ação, 
também pretende aumentar o engajamento das arrecadações

THAÍS RAMALHO/GOVERNO DO 
TOCANTINS - Os servidores 
da Agência de Tecnologia 
da Informação (ATI) têm se 
mobilizado para arrecadar 
doações para a Organização 
Não Governamental (ONG) 
de Palmas, projeto Missão de 
Amor. A largada para a ação 
foi dada nesta terça-feira, 29, 
em um Arraiá Solidário reali-
zado na sede da agência.

Esta é a 2ª edição do Ar-
raiá Solidário da ATI. Em 
2020, ainda no início da 
pandemia, os servidores se 
mobilizaram para arrecadar 
doações para a Casa da Espe-
rança e Casa 8 de Março.

O superintendente de 
Gestão de Governança de 
Tecnologia da Informação, 
Alírio Felix Martins, destacou 
a importância da união dos 
servidores, principalmente 

neste momento de pande-
mia, para fazer a diferença 
nas vidas de famílias caren-
tes. “Temos a oportunidade 
de ser uma equipe unida, 
sempre engajada em ações 
sociais. Hoje, damos largada 
a mais uma ação solidária da 
ATI e acreditamos que, com 
o engajamento de todos, fa-
remos a diferença nas vidas 
de muitas famílias”, afirma.

DOAÇÕES
Neste ano, serão arreca-

dados, até o dia 9 de julho, 
alimentos não perecíveis, 
calçados, itens de higiene 
pessoal e roupas. Uma gin-
cana solidária, entre os se-
tores, organizada dentro da 
ação, também pretende au-
mentar o engajamento das 
arrecadações. Na proposta, 
os setores que mais doarem 

serão premiados.
Os interessados em 

participar da campanha 
devem deixar as doações 
no ponto de coleta, em 
frente ao setor de Protoco-
lo da ATI, no térreo.

PROJETO 
MISSÃO DE AMOR

O projeto Missão de 
Amor tem como objetivo 
primordial, através do vo-
luntariado, prestar auxílio 
às famílias de Palmas, em 
estado de vulnerabilidade, 
nos mais diversos aspectos: 
alimentar, lazer, cultural. 
Além de prover serviços de 
assistência social, psicológi-
ca, médica, jurídica e odon-
tológica. Mais informações 
do projeto podem ser con-
feridas por meio do link: ht-
tps://www.pma-pmw.org/.

PALMAS
Metrologia Estadual convida taxistas para realizarem 
a Verificação Anual Periódica dos taxímetros

A Agência de Metrologia, 
Avaliação da Conformida-
de, Inovação e Tecnologia do 
Estado do Tocantins (AEM-
-TO) convida os taxistas de 
Palmas a fazerem, de forma 
espontânea, a verificação 
anual periódica dos taxíme-
tros, instrumentos de me-
dição instalados nos táxis e 
que devem obrigatoriamente 
passar por aferição anual.

Para que os permissioná-
rios de táxi possam exercer 
com legalidade a sua atuação 

profissional, é fundamental 
que os taxistas estejam com a 
documentação e o veículo de 
acordo com o que determina 
a legislação do Instituto Na-
cional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro).

Nesse sentido, a Metro-
logia Estadual, como órgão 
delegado do Inmetro, reforça 
que mais do que a obrigato-
riedade, o Selo de Conformi-
dade que é instalado após a 
verificação é uma garantia 
para ambas as partes: taxistas 

e consumidores, de que a 
relação comercial está sen-
do feita com a maior serie-
dade possível. O presiden-
te da AEM, Rérison Castro, 
informa que “os permis-
sionários que têm feito a 
busca espontânea por um 
serviço que é obrigatório 
demonstram o respeito ao 
consumidor e o compro-
misso com a atuação pro-
fissional”, pontua o gestor. 

CEJANE BORGES/
GOVERNO DO TOCANTINS

Thaís Ramalho/Governo do Tocantins

Servidores da ATI organizam Arraiá Solidário e gincana solidária para aumentar o 
engajamento das doações
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Eterno Lobisomem de Roque Santeiro, Rui Rezende voltará à Globo após 10 anos
Lembrado eterna-

mente pelo papel de 
Professor Astromar, o 
Lobisomem de Roque 
Santeiro, novela de 1985 
recentemente disponi-
bilizada pelo Globoplay, 
Rui Rezende voltará à 
tela da Globo na pró-
xima produção inédita 
das nove da emissora, 
Um Lugar ao Sol.

Na história, prevista 
para estrear em novem-
bro, a autora Lícia Man-
zo abordará as angústias 
e os dilemas da terceira 
idade. Além de Rezende, 
outros veteranos atores 
estão escalados, como 
Antônio Pitanga e Regi-
naldo Faria.

Atualmente com 83 
anos, Rui Resende tem 
como nome verdadei-
ro José Pereira Rezende 
Filho. O ator nasceu em 
Araguari (MG), em 18 de 
novembro de 1937, ten-
do iniciado sua carreira 

na televisão nos anos 
1960 – ele também fez 
vários filmes. Astromar 
Junqueira, o intelectual 

de Asa Branca, que se 
transformava em Lobi-
somem nas noites de 
lua cheia, oi seu papel 
mais marcante. Além 
disso, se destacou em 
tramas como A História 
de Ana Raio e Zé Tro-
vão (1991), da Manche-
te, como Bob Lamb, e 
Incidente em Antares 
(1994), da Globo, viven-
do Menandro Olinda.

O ator está longe da 
televisão desde 2011, 
quando participou de 
episódios do Zorra Total 
e de A Grande Família. 
Sua última novela foi an-
tes disso: em 2008, este-
ve em A Favorita.

Em 2019, Rezende 
voltou à mídia ao se mu-
dar para o Retiro dos Ar-
tistas, no Rio de Janeiro 
(RJ), para, segundo ele, 
ficar mais próximo dos 
amigos. “Quero ser feliz”, 
declarou em vídeo pos-
tado nas redes sociais.

Estudo é divulgado anualmente pela Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental

CAESB

DA REDAÇÃO COM AG. BRASÍLIA - 
Brasília é a segunda capital 
brasileira com o melhor ín-
dice no Ranking da Univer-
salização do Saneamento, 
divulgado neste mês pela As-
sociação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental 
(Abes). A edição 2021 mostra 
que os municípios brasileiros 
estão em estágios diferentes 
quando o assunto é levar sa-
neamento básico para 100% 
de seus habitantes.

O ranking da Abes foi di-
vidido em quatro categorias: 
Rumo à Universalização, 
Compromisso com a Uni-
versalização, Empenho para 
Universalização e Primeiros 
Passos para a Universaliza-
ção. O quadro de desem-
penho de cada uma das 27 
capitais ranqueadas mostra 
que Brasília, atendida pela 
Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Fede-
ral (Caesb), ocupa o primeiro 
lugar na categoria Compro-
misso com a Universaliza-
ção e a segunda posição no 
ranking entre as capitais bra-
sileiras. O estudo utilizou in-
dicadores de abastecimento 
de água, coleta e tratamento 
de esgoto e coleta e destina-
ção adequada de resíduos só-
lidos de 2019, uma vez que há 
uma diferença de dois anos 
entre a coleta dos dados e a 
divulgação pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal por meio do Sistema Na-
cional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS).

No estudo, os indicadores 
mostram que a Caesb forne-
ce água para 99% da popula-
ção do DF, coleta 89,48% do 
esgoto gerado e trata 100% 
dele. No entanto, dados de 
2021 revelam que a Compa-
nhia já atende 90,91% da po-
pulação com coleta de esgo-
to e, inclusive, já alcançou a 
meta estabelecida pela Lei nº 
14.026/2020 que determina 
que, até o fim de 2033, 99% 
da população brasileira te-
nha acesso à água potável e 
90% tenham o esgoto coleta-
do e tratado.

Em 2020, a Caesb inves-
tiu R$ 240 milhões em obras 
de melhorias e moderniza-
ção dos sistemas de abas-
tecimento de água, coleta 
e tratamento de esgotos, e 
disponibilidade hídrica. O 
plano de negócios da Com-
panhia prevê que, até 2025, 
seja investido R$ 1,8 bilhão 
em expansão e melhorias dos 
sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento 
sanitário, em modernização 
da infraestrutura, em ener-
gias renováveis e tecnologia 
da informação.

A superintendente de 
Planejamento e Moderniza-
ção Empresarial da Caesb, 
Luiza Brasil, esclarece que 
os trabalhos da Companhia 
também estão voltados a as-
segurar aos usuários a con-
tinuidade do abastecimento 
de água, índice que finalizou 
2020 em 99,8%, o que repre-
senta um abastecimento es-

sencialmente contínuo, sem 
intermitências, paralisações 
ou interrupções.

“No quesito qualidade 
da água distribuída, a Com-
panhia alcançou a marca 
de 98,7% de análises dentro 
dos padrões de potabilida-
de exigidos pelo Ministério 
da Saúde, e investe constan-
temente a fim de aumentar 
sua capacidade de análise 
laboratorial. Por meio de suas 
unidades laboratoriais auto-
matizadas, é possível realizar 
intervenções imediatas nos 
processos de tratamento da 
água, de modo a propiciar 
ao usuário a qualidade de 
água esperada”, orgulha-se 
Luiza Brasil. Para o presiden-
te da Caesb, Pedro Cardoso 
de Santana Filho, o ranking 
mostra o comprometimen-
to da Companhia em pro-
porcionar ao DF acesso aos 
serviços essenciais de sanea-
mento, determinantes para a 
promoção de saúde pública 
da população. 

Pedro Cardoso conclui 
dizendo que, com relação 
ao esgotamento sanitário, 
o Distrito Federal se desta-
ca das demais unidades da 
Federação pois, além do ele-
vado índice de atendimento, 
a Companhia trata 100% do 
esgoto coletado, sendo 86% 
em nível terciário, que consi-
dera a utilização de técnicas 
físico-químicas ou biológi-
cas para a remoção de po-
luentes específicos. 

COM INFORMAÇÕES DA CAESB

Brasília é destaque em ranking 
nacional de saneamento

n Dimas Ferreira & equipe
entornosul01@gmail.com
manoeldimasferreira@gmail.com
(61) 9 8455-9669 (ZAP) 
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Municípios em Pauta

VALPARAÍSO DE GOIÁS 
Prefeito Mossoró participa de café 
da manhã com pastores

Os líderes religiosos participaram de 
um Café da Manhã, com palavras de mo-
tivação, fé e música ao vivo com a banda 
do vereador Jorge Recife. O evento contou 
com a presença dos pastores Uziel Batista 
(Assembleia de Deus), da Pastora Eliane - 
esposa do Pastor Levi, (Assembleia de Deus 
Novas da Paz e o Pastor Marcus 
Caetano (Sara Nossa Terra).

A ação de oração e lou-
vor faz parte da programação 
de aniversário de 26 anos de 
Emancipação Política do mu-
nicípio de Valparaíso de Goiás. 
No Entorno do Distrito Federal, 
o município é conhecido por 
dispor de um seguimento evan-
gélico unido, diretamente liga-
do ao trabalho social, cidadão, 
agregador e com significativos 
serviços prestados à população.

O momento de gratidão e 
louvor a Deus foi acompanhado pelo 
prefeito Pábio Mossoró, pelo deputa-
do federal Célio Silveira, secretários e 
governadores da base aliada.

Para o prefeito Mossoró, o evento foi 
um ato especial de comunhão, agradeci-

mento e muitas benções do Senhor. “Que 
Jesus continue abençoando a nossa cida-
de, que completou 26 anos de emancipa-
ção político-administrativa. Com certeza 
temos um futuro brilhante e promissor”, 
completou o gestor.

GOIANÁPOLIS 
Curso de Motoniveladora em parceria com o SENAR-GO

A prefeitura de Goianá-
polis, por meio da Secretá-
ria municipal de Adminis-
tração nos dias 24, 25 e 26 
de junho, realizou o curso 
de motoniveladora em par-
ceria com SENAR-GO, para 
funcionários e agricultores 
do município.

A capacitação foi viabili-
zada através do Sindicato ru-
ral de Anápolis e SENAR-GO, 
o treinamento foi gratuito e 
realizado na propriedade do 
empresário Magno Patriota. 
No decorrer do curso teórico 
e prático o instrutor Maciel 
repassou informações de 
todo maquinário, conserva-
ção e manutenção e como 

obter um melhor empenho 
nas atividades.

Para o secretário Isra-
el Caixaria a capacitação 
contribuí para valorizar 
os profissionais da prefei-
tura e os agricultores in-
teressados no aprendiza-

gem para ser aplicado na 
principal econômica do 
município. É a Prefeitura 
Municipal de Goianápolis, 
com humildade, honesti-
dade e trabalho lutando 
por dias melhores para os 
moradores do município.

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
Recuperação asfáltica da Avenida Goiás

A Prefeitura acompanhou o início das 
obras de recuperação da pavimentação 
asfáltica da Avenida Goiás (GO 225). A 
ação faz parte da interlocução do prefeito 
Aleandro Caldato com o governo Estadual.

O governador Ronaldo Caiado se 
comprometeu com a reforma da via 
de entrada do município até o bair-
ro Parque Santo Antônio. A Agência 
Goiana de Infraestrutura e Transportes 

(GOINFRA), responsável pela obra, en-
caminhou 18 funcionários para operar a 
manutenção e o período estimado para 
finalizar a obra é de 15 a 20 dias.

Além de articular a recuperação do 
asfalto, Aleandro, trabalha em ritmo 
acelerado para a manutenção dos asfal-
tos da rota de circulação do transporte 
público e com o recapeamento das 
estradas dos bairros da cidade.

FORMOSA
Produção e Comercialização da Agricultura Familiar

Acompanhado da pri-
meira-dama e secretária 
de Desenvolvimento So-
cial e Trabalho, o prefeito 
Gustavo Marques esteve 
reunido com produtores 
da Agricultura Familiar 
de Formosa, ouvindo 

suas solicitações para 
melhorar a produção e 
comercialização do se-
tor. Além das obras para 
melhoria das estradas, 
reforma e construção 
de pontes, e também do 
já conhecido serviço de 

orientação prestado pe-
los fiscais de produtos do 
Município, a prefeitura 
pretende ampliar ainda 
mais os serviços presta-
dos a partir das neces-
sidades expostas pelos 
próprios agricultores.

TRINDADE
Educação recebe dois ônibus escolares 

A Prefeitura de Trinda-
de receberá, da Secretaria 
de Estado de Educação 
(Seduc), dois ônibus es-
colares para atender aos 
estudantes do município. 

O prefeito Marden Júnior 
e o secretário municipal de 
Educação. Os veículos fo-
ram destinados ao muni-
cípio por meio de emenda 
parlamentar do deputado 

federal Zacharias Calil. Os 
ônibus vão incorporar à 
frota municipal para aten-
der as crianças que moram 
na zona rural e dependem 
do transporte escolar.
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CLÍNICA VETERINÁRIA SÃO LAZARO LTDA-EPP, 
CNPJ: 01.126.861/0001-83, torna se público que 
recebeu da SEMMA - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a Licença de Funcionamento Nº076/2019 
Processo Nº 11770/2017 com validade 24/06/2023, 
para a atividade clinica veterinárias e comércio 
varejista de rações e medicamentos veterinários 
instalado na Rua 26 Nº 243 Qd: F Lt: 02/04P Vila 
Carolina Rio Verde-GO CEP: 75.906-407. 

 

A MARAJOARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA, 
CNPJ: 24.849.580/0014-79, torna público que re-
quereu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD a Renova-
ção da Licença de Funcionamento processo número 
9396/2014 pelo prazo de validade 09/11/2021, para a 
atividade de laticínios, localizada na Rodovia Sul Goia-
na, s/n, Santa Rosa do Meia Ponte, Itumbiara, Goiás.

 

 AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE

A Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás, situada na Praça Rui Barbosa, nº 
70, Centro, através de sua Comissão de Licitação, torna público a suspensão “Sine 
Die” do Pregão Presencial 011/2021, previsto para abertura no dia 02 de julho de 2021, 
às 14h, para aquisição de equipamentos e materiais de áudio e visual, para as retifi-
cações no descritivo técnico. Tudo na forma das Leis 8.666/93 e 10.520/02, e modifi-
cações posteriores. Oportunamente, será divulgada nova data para a sessão pública 
de abertura do pregão em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação, na sede da Câmara Municipal, nos dias úteis, das 
13h às 17h, ou ainda por e-mail: licitacao@camaraformosa.go.gov.br.

Formosa, 29 de junho de 2021.
 Josefa Pereira de Brito Araújo

Presidente da CPL
(Pregoeira)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2021

O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
licitação no dia 13/07/2021 as 08h na modalidade Pregão Presencial n° 069/2021, Processo 
Administrativo nº 11555/2021, 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 aquisição eventual, futura e parcelada 
de pi-comando completo altus DR e contator WEG CWM 32-00-30D23 220v, incluindo 
instalação, Destinados ao aparelho de raio-x da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 
município de Uruaçu, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endere-
ço 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 JUNHO de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

 SPE ASFALTO RIO VERDE LTDA, CNPJ: 
41.555.001/0001-80, torna se público que requereu 
da SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
a Licença de Instalação e Operação, para a Atividade 
de Usina de produção de concreto asfáltico. Instalado 
Fazenda São Tomaz Cabeceira do Café, Rod BR 452 
Km 23 à esquerda 300 metros – Zona Rural. 

 

 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

DE CIDADE OCIDENTAL/GO 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE INGRID 
PIMENTA SILVA, CPF: 598.472.041-87.

Requerimento nº 45519

   
O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). INGRID PIMENTA 
SILVA, CPF: 598.472.041-87, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO 102, LOTE 08, QUADRA 05, RUA 42, 
OCIDENTAL PARK, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OCIDENTAL 
ARAUCÁRIA, CIDADE OCIDENTAL GO 72883016, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMEN-
TO 102, LOTE 08, QUADRA 05, RUA 42, OCIDENTAL PARK, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OCIDENTAL ARAUCÁRIA, CIDADE 
OCIDENTAL GO 72883016
QSC 13, CASA 18, TAGUATINGA SUL, BRASÍLIA-DF, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Regis-
tro 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 FEDERAL - (GIGAD-
-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por 
alienação fiduciária, na matrícula nº. 29.894 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se ven-
ceram até a data do pagamento, os juros convencionais, as pe-
nalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao 
imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.096,73 ( quatro mil noventa 
e seis reais e setenta e três centavos ), além das despesas de 
cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Di-
ferença 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 dis-
criminado. 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 referido 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. 

 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 

1º DE NOTAS DE FORMOSA/GO 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LUCAS RAAB 
ALVES DOS REIS, CPF: 057.274.111-14.

Protocolo: 142.060
Requerimento nº 46446

   
O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de 
FORMOSA/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). LUCAS RAAB ALVES DOS REIS, CPF: 057.274.111-14, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, V VIA 15-A NR 30 
CHS 108 E 1 CHACARAS DO AB FORMOSA GO 73804080, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança V 
VIA 15-A NR 30 CHS 108 E 1 CHACARAS DO AB FORMOSA 
GO 73804080
V VIA 15-A 30 CHS 108 E 1 CHACARAS DO AB FORMOSA 
GO 73804080
RUA HONDURAS 51  JARDIM DAS AMERICAS FORMOSA GO 
73803352, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respecti-
vo. O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas 
de FORMOSA/GO, segundo as atribuições conferidas pelo arti-
go 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 62.103 deste 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 encar-
gos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 19.339,80 ( 
dezenove mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é 
lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações ante-
riores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se di-
rija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de Formosa, Goiás, a Rua Anhanguera, Nº 125 – Centro, 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 referido 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, José 
Tulio Valadares Reis Junior, o Oficial. 

 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 

1º DE NOTAS DE FORMOSA/GO 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GUNTHER 
SPREDEMANN, CPF: 023.992.059-79.

Protocolo: 144.645
Requerimento nº 54043

   
O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de 
FORMOSA/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). GUNTHER SPREDEMANN, CPF: 023.992.059-79, deve-
dor(a) fiduciante do imóvel alienado, R RUA 09 QUADRA 46 CASA 
NR 5  PARQU VILA VER FORMOSA GO 73800000, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança R RUA 09 QUA-
DRA 46 CASA NR 5  PARQU VILA VER FORMOSA GO 73800000
R RUA 09 QUADRA 46 CASA 5  PARQU VILA VER FORMOSA 
GO 73800000
R RUA 12 03 QD 29 SETOR BELA VISTA FORMOSA GO 
73808775, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de 
FORMOSA/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciá-
rio(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na 
matrícula nº. 17.238 deste Ofício, com saldo devedor de respon-
sabilidade 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 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor cor-
responde a R$ 45.964,70 ( quarenta e cinco mil novecentos e ses-
senta e quatro reais e setenta centavos ), além das despesas de 
cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Di-
ferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este 
Oficio situado na cidade de Formosa, Goiás, a Rua Anhanguera, 
Nº 125 – Centro, onde deverá efetuar o pagamento do débito dis-
criminado. 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 referido 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, 
José Tulio Valadares Reis Junior, o Oficial. 

 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 

1º DE NOTAS DE FORMOSA/GO 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FLAVIA KELY FRANCISCA 
DOS SANTOS, CPF: 035.790.661-61.

Protocolo: 144.647
Requerimento nº 54046

   
O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas 
de FORMOSA/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respecti-
vo(a), Sr(a). FLAVIA KELY FRANCISCA DOS SANTOS, CPF: 
035.790.661-61, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, R 16 
NR 13 Q 5 LT 13 S SETOR BELA VIS FORMOSA GO 73808790, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança R 16 
NR 13 Q 5 LT 13 S SETOR BELA VIS FORMOSA GO 73808790
R 16 13 Q 5 LT 13 S SETOR BELA VIS FORMOSA GO 73808790
R   DEZESSEIS                     13 Q 5 LT 13  SETOR BELA VISTA 
FORMOSA         GO 73808790, fica, por este edital, INTIMA-
DO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis 
e Tabelionato 1º de Notas de FORMOSA/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da 
Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
8.316 deste 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 pa-
gamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 29.727,80 ( vinte e nove mil setecentos e 
vinte e sete reais e oitenta centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo 
à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 
às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Formosa, Goiás, 
a Rua Anhanguera, Nº 125 – Centro, 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 referido 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, José Tulio Valadares 
Reis Junior, o Oficial. 

 
CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS TÍTULOS 

E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARCELO CRUZ DE SOUZA, 
CPF: 038.500.411-74 e DEISE ELEN MACEDO DE SOUZA, 

CPF: 011.398.371-92.
Protocolo: 120.461

Requerimento nº 54938
  

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). MARCELO CRUZ DE SOUZA, CPF: 
038.500.411-74 e DEISE ELEN MACEDO DE SOUZA, CPF: 011.398.371-
92, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 106, 
TÉRREO, RESIDENCIAL FELICITTA III, LOTE 25 DA QUADRA 26 CON-
JUNTO B, SETOR 03, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
APARTAMENTO 106, TÉRREO, RESIDENCIAL FELICITTA III, LOTE 25 
DA QUADRA 26 CONJUNTO B, SETOR 03, PARQUE DA BARRAGEM, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documen-
tos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da 
Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 83.486 deste 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 encar-
gos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 2.882,22 
( dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 
15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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 referido 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Marcelo vai atrás de Tom-
tom na Aquazen. Roberta 
pede para conversar com 
Delma e Lincoln se deses-
pera. Roberta revela para 
Delma seu romance com 
Marcelo. Delma se revolta 
contra o marido e começa 
a discutir com ele. Pedro e 
Lincoln ficam desolados. Jeff 
decide não fazer o teste para 

o grupo de dança, causan-
do decepção em Lucrécia e 
Sol. Delma expulsa Marcelo 
de casa. Jeff desabafa com 
Sol e assume que precisa 
enfrentar Lincoln se quiser 
dançar. Marcelo se despede 
de Pedro, que tenta consolar 
Delma. Jade não consegue 
ser aprovada no teste e Lu-
crécia é dura com a filha. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Manuela fica incomodada 
com Ana e se apressa para 
ir embora. Lourenço se en-
canta com Tiago. Iná tenta 
convencer Manuela a voltar 
a trabalhar no bufê. Aurélia 
procura Álvaro. Suzana con-
versa com Alice sobre a aus-
ência de Renato. Dora con-
hece Humberto, o sócio de 
Marcos. Álvaro diz a Iná que 
não pode mais alugar o salão 

para ela. Ana se preocupa 
com o comportamento de 
Júlia no colégio. Laura e 
Lúcio vão ao chá de bebê de 
Celina. Laudelino alerta Ro-
drigo para a queda no fatu-
ramento do bufê com a saí-
da de Manuela. Ana decide 
conversar com a terapeuta. 
Nanda visita Francisco fica 
espantada com o relaciona-
mento entre o garoto e o avô.

Helena fica intrigada e 
questiona como a moça 
salva por Téo descobriu o 
endereço da casa. Alejandro 
disfarça quando Mário per-
gunta ao rapaz com quem 
ele se encontrou na noite 
anterior. Helena confronta 
Hugo. Renzo pede ajuda de 
Alexia/Josimara para encon-
trar um local para sediar a 

Fundação Kyra Romantini.
Tarantino nota a tensão de 
Bia. Kyra vê pela televisão o 
campeonato no qual Taran-
tino irá se apresentar, e se 
desespera ao ver o nome de 
Bia entre os competidores. 
Alexia diz a Renzo que acred-
ita na boa intenção do rapaz. 
Kyra entra no vestiário es-
condida e avisa a Bia.

Gênesis
Rebeca e Isaque se ex-

plicam para o rei. Yarin dá 
à luz Bila. Lia se abre com 
Zilpa sobre Betuel. Seis 
meses depois, Rebeca 
e Isaque comemoram a 
abundante plantação. En-
venenado por Lúcifer, o 
rei Abimeleque toma uma 
atitude inesperada con-

tra Isaque. Labão se sur-
preende com o destino de 
Betuel. Lia se assusta com 
a revelação feita por Yarin. 
Chaim enfrenta Bachir. 
Abimeleque pede para 
ter uma conversa com 
Isaque. Bachir questiona 
Hanna. Isaque e Rebeca 
são levados até o rei. 

Império
Cora avisa a Fernando 

que sua sobrinha brigou 
com Vicente. Enrico liga 
do aeroporto para Beatriz 
e Cláudio se irrita. Xana 
fica furiosa quando Naná 
sai sem lhe dar satis-
fação. Maria Marta convi-
da Maurílio para jantar em 
sua casa. Danielle faz uma 
gravação com uma confis-
são de José Pedro sobre 
os negócios de José Alfre-
do. Érika tenta convencer 

Robertão a apresentá-la 
para seus pais. Téo recebe 
a intimação do processo 
de Cláudio contra ele. João 
Lucas se preocupa com o 
sumiço de Du. Du passa 
mal e decide fazer um tes-
te de gravidez. Fernando 
e Cora se unem para con-
vencer Cristina a se aprox-
imar de José Alfredo. Jairo 
pensa em assaltar Naná. 
Tuane sugere que Elivaldo 
saia com ela e Victor. 

A loira chega gritando em casa…
– Mãe, mãe, mãe , mãe

 – O que foi filha?
– Um cara me deu 50 reais para eu subir 
numa árvore!
– Sua besta ele só queria vê sua calcinha!
– Pensa que sou burra ?? antes de subir 
eu tirei a calcinha pra ele não ver

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

BACALHAU PARA A PÁSCOA

A Páscoa é um feriado 
comemorado mundial-
mente. Com as pessoas se 
abstendo de comer car-
nes, muitas famílias come-
çam a procurar por peixes 
para compor a mesa do 
domingo de Páscoa.

Assim, que tal nesse 
ano ter uma receita di-
ferenciada?  Para a chef 
Patrícia da Paz, “o baca-
lhau é um peixe muito 
procurado no 4º mês do 
ano, por isso, uma re-
ceita saborosa com esse 
ingrediente pode ser o 
diferencial da Páscoa”.

Confira abaixo uma 
receita da chef de  Baca-
lhau confitado com uma 
deliciosa salada tropical  

INGREDIENTES
1 quilo de posta de 
bacalhau
500 ml de azeite
Folhas frescas de 
alecrim, tomilho
Grãos de pimenta
Sal grosso
1 limão 
Salada tropical
Mix de folhas de sua 
preferência
1 cebola roxa
1 manga

1  xícara de uvas verdes
1  kiwi
1 xícara de morangos
100 ml de iogurte 
natural

MODO DE PREPARO
Em uma forma 
ou um recipiente 
fundo, coloque as 
postas de bacalhau 
já dessalgadas, os 

temperos e especiarias 
e as ervas;
Leve ao forno por 
aproximadamente 40 
minutos, cozinhando 
em baixa temperatura. 
Cuidado para não 
ferver;
Quando o peixe 
estiver macio, sirva 
acompanhado de 
saladas e risotos.

SALADA
Acomode as folhas já 
higienizadas em uma 
travessa para servir;
Coloque as frutas 
cortadas em cubos ou 
ao meio espalhadas 
sobre as folhas; 
Separadamente colocar 
o iogurte, o sal, 
e o azeite;
Mexa, tempere e sirva.

SALADA DE GRÃO DE BICO COM VINAGRETE DE MANGA

INGREDIENTES
250gr de Grão de Bico 
Vapza;
½ cebola roxa ou branca 
cortada bem fina em 
formato meia lua;
1 tomate italiano grande 
sem semente cortado em 
cubos pequenos;
Salsinha bem picadinha;
Folhas de manjericão só 
para dar um frescor;
180gr de manga (doce ou 
verde, só não pode ser 
muito madura) cortada 
em cubos;
Sal;
Azeite de oliva;
Suco de ½ limão.  

MODO DE PREPARO
Abra o pacote de 

Grão de Bico Vapza 
em uma peneira e, em 
água corrente, solte os 
grãos com as mãos. 
Escorra bem a água e 
despeje os grãos em 
uma tigela. Higienize o 
tomate, corte ao meio, 
tire as sementes, corte 
em cubos pequenos e 
despeje na tigela junto 
com o grão de bico. 
Despeje os cubos de 
manga na tigela. Corte 
a cebola em meia lua, 
pique a salsinha, misture 
tudo na tigela, acrescente 
os temperos e mexa bem. 
Prove, e veja se precisa 
acertar o tempero. 
Finalize com umas folhas 
de manjericão.
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Colocação
de soft-
ware em 

computador

Como ficou
conhecido
Guglielmo
Marconi

Rafael (?),
ator e

humorista
carioca

Clássico
drinque à
base de
vodca

Decoram
as ruas no
período de
Carnaval

Quinto 
(?), poeta

épico
romano

Sangue
(?): é

pobre em
oxigênio

Forma de
venda de

leite e 
de sabão

Serviço de
pacotes de
telefonia
celular

Faz o
senso

escolar
(sigla)

Alma, em
francês

Usuário,
em inglês

O Império
do Sol (?):

o Japão

O advogado
que atua
no Direito

Penal

"X-(?)",
filme com

super-
heróis

Deusa
grega do
amanhe-
cer (Mit.)

Cerimônia
de igrejas
evangé-

licas 
Upper 

(?) Side,
bairro de 
Nova York

Tecido leve
e transpa-
rente, de
cortinas

(?) legal!,
expressão

gaúcha

Georges
(?) Pierre,
ex-lutador 
de MMA

Bem-(?)-
vi, pássaro

Tipo de
remédio
do qual a 

sonolência
é efeito

colateral

(?) Diego,
cidade
Neper

(símbolo)

(?) Jorge,
cantor

Vida, em
francês

Filtrar
(?) Palmas,
província
espanhola

(?) para 
si: julgar
Sufixo de
"gatona"

Advocacia-
Geral da

União
Espalham

Fração da
unidade

Anseio do
sem-teto

Gemido 
de dor
Afun-
dado

Ainda;
inclusive
Grito de 
torcidas

Triturável
(alimento)
Consoante
de "aço"

A, B, AB ou
O (Biol.)

"(?) jacta est": a sorte
está lançada (lat.)

Astatínio
(símbolo)

Escoar
água de 

um terreno

Maria (?),
figura
bíblica

Rato, 
em inglês

(?) SBF,
cineasta

Necessi-
dade do
verbo

transitivo
(Gram.)

3/âme — rat — vie. 4/alea — east — inep — user. 7/infante. 10/instalação. 12/cosmopolitan.
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A mulher é chamada 
de sexo oposto, 
porque quando o 
homem quer uma 

coisa, ela quer outra

Hoje, arianos, a Lua 
fará um aspecto 
desafiador com o 
regente de vocês, 

Marte. Essas energias contra-
ditórias atingem a forma como 
vocês se comunicam com as 
pessoas, portanto reações 
bruscas e falas mais duras po-
dem acontecer.

Taurinos, Lua e 
Marte se desa-
fiam neste dia, 
o que acaba 

influenciando seus dese-
jos mais intensos. Quando 
queremos algo, o dinheiro 
acaba comprando, portanto 
contenham seus desejos e 
guardem bem seu dinheiro. 

Queridos gemi-
nianos, o mês 
começa com a 

Lua Cheia em Sagitário 
se opondo a Marte no 
seu signo. Isso traz para 
vocês uma necessida-
de de perceberem suas 
ações e suas atitudes 
antes de tomá-las.

Para hoje, cance-
rianos, permitam 
que a arte, a beleza 

e a música fluam por meio de você 
em suas ações, ou seja, mante-
nham-se gentis e coloquem suas 
emoções em tudo que fizerem. 
Dessa forma, vocês vão encontrar 
meios de realizar as coisas com 
mais satisfação e assertividade.

Hoje, leoninos, 
a vida pede que 
vocês orientem 

as pessoas à sua volta de 
forma clara e amorosa. 
Além disso, passem oti-
mismo e luz adiante. Não 
permitam que nada nem 
ninguém tire vocês dessa 
linda missão de hoje.

O dia pede muita 
iniciativa de vocês, 
queridos virginia-

nos, porém certezas demais, 
além de muitas emoções, po-
dem induzir vocês ao erro. É 
preciso equilibrar as emoções e 
conter o desafio de serem muito 
mais voltados apenas ao que 
vocês acreditam ser o certo.

É momento de 
buscar apren-
der coisas no-

vas hoje. O que tem de novo 
para descobrir hoje, libria-
nos? Às vezes, numa con-
versa, um novo mundo se 
abre. Coloquem-se abertos 
e evitem viver mais do mes-
mo. Questionem-se!

Vocês estão 
cheios de energia, 
porém mais fecha-

dos e com pouca vontade 
de abrir seu mundo! Podem 
ser bem produtivos hoje, 
mas se vocês mantiverem o 
humor tóxico, esse dia não 
será prazeroso. Tomem cui-
dado com a agressividade.

Vocês estão 
cheios de energia, 
porém mais fecha-

dos e com pouca vontade de 
abrir seu mundo! Podem ser 
bem produtivos hoje, mas 
se vocês mantiverem o hu-
mor tóxico, esse dia não será 
prazeroso. Tomem cuidado 
com a agressividade.

Emoções difusas 
estão presentes 
e há necessidade 

de contemplar e refletir antes 
de agir. Seu dia pode não ser 
nada produtivo hoje, mas per-
ceba a riqueza que a vida traz 
até você: uma pausa constru-
tiva, um momento no tempo-
-espaço de ócio criativo.

Vocês podem es-
tar bem festivos 
hoje, querendo 
fazer coisas no-

vas. Convide os amigos 
para um passeio ou algu-
ma atividade. A conversa 
hoje pode ser a melhor op-
ção para distrair e descar-
regar as tensões.

Hoje, a Lua desa-
fia Marte e atin-
ge em cheio as 

emoções dos piscianos, 
portanto tome cuidado 
com a impaciência com 
pessoas ou situações que 
tiram você do que gostaria 
de fazer. Hoje o dia pede 
mais equilíbrio. 

Peanuts
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