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SEGURANÇA PÚBLICA
Setembro teve menor número de 
crimes contra a vida em 22 anos 

O programa ‘Cidade da Segurança Pública’, que chegou na terceira 
edição na última semana no Gama, é uma das ações que têm 
contribuído para a diminuição na ocorrência de crimes

Ascom/SSP-DF

DIA DAS CRIANÇAS

Pesquisa do Procon aponta 
variação de cerca de 170% 
nos preços de brinquedos
Pesquisa foi realizada nessa segunda-feira, 4, em cinco 
estabelecimentos da Capital e apresentou variação até 
167,32% nos preços dos brinquedos

GOIÁS 
Começam os Jogos Estudantis
A primeira fase dos jogos reúne estudantes das 
redes pública e privada inscritos na Categoria 
Infanto (12 a 14 anos). As disputas acontecem no 
Centro de Excelência do Esporte Arquiteto Eurico 
Godoi e no SESI Ferreira Pacheco, em Goiânia

FUTEVÔLEI

Rio Quente recebe 3ª etapa 
do Circuito Mikasa Open
Divulgação

SAÚDE E ALEGRIA
Prefeitura 
de Goiânia 
realiza aulão 
funcional no 
Parque da 
Vizinhança IV

Divulgação/Esportes

PÁGINA 03

Procon/Governo Tocantins



Quinta-feira, 7 de outubro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Política/Geral

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Suspensa 
Ontem, sessão da Câmara 

Municipal de Goiânia foi sus-
pensa por falta de quórum.

Absorventes 
Campanha, na Câmara 

de vereadores de Goiânia, 
objetiva arrecadar absorven-
tes e coletores menstruais.

Meninas
A ação vai até 31 de outu-

bro, sendo o material recolhi-
do doado a mulheres em situ-
ação de vulnerabilidade social.

Memorial 
Senado Federal aprovou 

criação de Memorial em Ho-
menagem às Vítimas da Co-
vid-19 no Brasil. 

Proposta 

A proposta foi apresenta-
da pelo relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL).  

Técnicos 
Instituto Federal de Goiás 

(IFG) abriu inscrições para 
mais de 1300 vagas em cur-
sos técnicos integrados ao 
ensino médio. 

Seleção
Os interessados podem se 

inscrever até o dia 7 de novem-
bro pelo site ifg.edu.br/seleção. 

Fusão
União Brasil, partido que 

será formado a partir da fu-
são, será presidido em Goiás 
pelo governador Ronaldo 
Caiado (DEM).

Auxílio
Ministério da Cidadania 

vai notificar um total de 627 
mil pessoas a devolver de 
forma voluntária os valores 
que receberam como auxí-
lio emergencial.

SMS 
As notificações estão sen-

do enviadas por mensagens 
SMS, dos números 28041 ou 
28042. A pasta alerta que men-
sagens vindas de quaisquer 
outros números com esse teor 
devem ser desconsideradas.

Tornozeleira  

Lei que determina que o 
detento pague pela tornoze-
leira eletrônica foi sancionada 
nesta terça-feira pelo governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM). 

Dívida
Pela matéria, a liberdade 

do condenado não poderá 
ser comprometida, no entan-
to, a Procuradoria Geral do 
Estado fará a inscrição dele 
na dívida ativa.

Deputado quer baixar 
preço de combustível 

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), afirmou que deve votar na próxima 
semana proposta que altera a cobrança do ICMS 
dos combustíveis. O deputado garante que o ob-
jetivo é baixar os preços. De acordo com o presi-
dente, o valor do imposto seria calculado a partir 
da variação do preço dos combustíveis nos dois 
anos anteriores. O presidente avalia que haveria 
uma redução imediata de 8% no preço da gasoli-
na, 7% no do álcool e 3,7% no do óleo diesel.  

Novas tecnologias 
aos pecuaristas do estado 

Acontece a feira Pró-Genética nas cidades 
de Anápolis e Sanclerlândia. Objetivo do evento 
é levar novas tecnologias a pequenos pecuaris-
tas. No dia 15, a partir das 8 horas da manhã, 
haverá comercialização de touros puros de 
origem e realização de palestras genética e pro-
dutividade bovina. 

Enquanto eu tiver perguntas 
e não houver resposta, 
continuarei a escrever”. 

Clarice Lispector

Governo quer transformar 
agente prisional em policial penal

A Governadoria encaminhou o projeto de lei nº 
7676/21 que transforma o cargo de agente de segu-
rança prisional em cargo de policial penal. A matéria 
está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
onde recebeu pedido de vista dos deputados Delegado 
Humberto Teófilo (PSL), Alysson Lima (Solidariedade), 
Major Araújo (PSL), Delegada Adriana Accorsi (PT), 
Delegado Eduardo Prado (DC), Helio de Sousa (PSDB) 
e Coronel Adailton (Progressistas). 

O texto esclarece que, mesmo com a mudança, será 
mantido os demais dispositivos legais vigentes quanto 
às atribuições, aos deveres, aos direitos, às vantagens e 
às responsabilidades aplicáveis aos Agentes de Segu-
rança Prisional. 

Pela publicação da Alego, a Secretaria de Estado da 
Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública (SSP) pronunciaram-se favoravelmente 
à proposta. A justificativa da pasta é que há conveni-
ência da propositura e também ausência de impacto 
orçamentário/financeiro em razão do não aumento do 
subsídio remuneratório dos servidores.

Ainda, segundo a Alego, a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) se manifestou favorável pela regularidade 
jurídica da proposta, por ser compatível com o ordena-
mento jurídico constitucional e legal vigente. 

Jogadas rápidas 

n A Prefeitura de Goiânia abriu inscrições para novas tur-
mas nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) para mulheres. 
n São ofertadas 180 vagas gratuitas. As inscrições podem 
ser feitas nos dias 21 e 22 de outubro, na sede da secretaria 
da Mulher.
n O Parque Zoológico de Goiânia estará aberto ao pú-
blico das 8h30 às 17h, na terça-feira, 12, feriado de Nossa 
Senhora Aparecida. 
n Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados apro-
vou proposta que obriga academias de ginástica e clubes 
a exibirem cartazes alertando sobre os danos à saúde 
causados por esteroides anabolizantes.
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ITÁTILA MOURA - No Jornal 
da Gazeta Edição do Almo-
ço desta quarta-feira, 06, o 
apresentador Thiago Men-
des conversou com o Pro-
motor de Justiça Fernando 

Krebs. Na ocasião, ele falou 
sobre o novo código tribu-
tário de Goiânia. Thiago 
conversou também com o 
prefeito de Ipatinga-MG, 
Gustavo Nunes. O prefeito 

falou sobre a vacinação 
no município e também 
sobre sua gestão. Para 
assistir estas entrevistas, 
acesse o portal no YouTu-
be gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

SAÚDE E ALEGRIA
Prefeitura de Goiânia realiza aulão 
funcional no Parque da Vizinhança IV
ARTHUR MARINS -  A Prefei-
tura de Goiânia realiza 
nesta sexta-feira (8/10), a 
partir das 08h, um aulão 
funcional com os alunos 
do programa Esporte nos 
Bairros. A ação acontecerá 
no Parque da Vizinhança 
IV, localizado na Região do 
Macambira-Anicuns, e vai 
contar com a presença da 
primeira-dama de Goiânia, 
Thelma Cruz.

A ação é um reconheci-
mento da prefeitura com a 
maneira que a modalida-
de tem sido abraçada pela 
comunidade na região, 
sendo uma das que mais 
têm pessoas inscritas par-
ticipando diariamente em 
diversas turmas durante o 
período matutino, vesper-
tino e noturno. Com crian-
ças, jovens, adultos e idosos 
dividindo a mesma aula, 
essa é nossa categoria mais 
abrangente e democrática 
do programa “Esportes nos 
Bairros”, que vem trazendo 
aos nossos cidadãos mais 
saúde e bem-estar.

A primeira-dama Thel-
ma Cruz destacou a impor-
tância da participação da 
população goianiense no 
crescimento do projeto, e 

ainda em como é gratifi-
cante ver que pessoas de 
várias idades estão no par-
que para se divertir e ao 
mesmo tempo melhorar a 
sua qualidade de vida por 
meio do esporte. “É lindo 
ver tantas pessoas abraçan-
do o programa. Nossa co-
munidade só tem a ganhar 
com isso, com essa intera-
ção de pessoas das mais di-
versas idades em um mes-
mo lugar”, pontuou.

Com as matrículas aber-
tas em 19 de julho e as aulas 
iniciadas em 02 de agosto, 
hoje a ginástica funcional 
conta com 159 pessoas ma-
triculadas, que são divididas 
em turmas por períodos. No 
matutino, 119 alunos são 
divididos em quatro turmas 
que praticam os exercícios 

entre 7h e 11h. No vesperti-
no e noturno são 40 alunos 
divididos em duas turmas 
durantes às 18h e 20h.

O secretário munici-
pal dos Esportes, Álvaro 
Alexandre, se diz muito 
contente com o resultado 
do programa em um todo, 
mas revela que a “ginásti-
ca funcional” surpreendeu 
com tamanha procura e 
engajamento das pessoas. 
“Já esperava que seria uma 
modalidade com bastante 
alunos diariamente, mas 
confesso que fiquei sur-
preso vendo a quantidade 
que participa todos os dias, 
e ainda com a satisfação e 
alegria de cada um ali no 
parque”, pontuou o titular 
da Secretaria Municipal 
dos Esportes (SMESP).

Divulgação/Esportes
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Responsabilidade

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

ECONOMIA  GOIÁS

Produto interno Bruto(PIB) de Goiás cresceu 4,4% no segundo trimestre 
de 2021 em comparação com o ano passado no mesmo período.

EVENTOS
Prefeitos e promotores de eventos começam a se preparar para grandes 

eventos devido o avanço da vacinação, seguindo os protocolos de segurança. 
Municípios  se animam; principalmente cidades turísticas.

Eventos como pecuárias e grandes shows abertos já estão sendo definidos 
para o ano que vem, em agenda com artistas consagrados.

ELEIÇÕES
O Governador de São Paulo João Doria(PSDB), pode abrir mão da chama-

da terceira via na disputa para Presidência da Republica e focar na eleição 
de deputados e senadores para garantir uma base de sustentação sólida no 
congresso nacional.

BNDES
Vai captar US$ 500 milhões por meio do novo Banco de Desenvolvimen-

to(NDB) formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul a partir do 
Brincs. O dinheiro será usado para o financiamento de projetos de mobilida-
de urbana sustentável.

“Tudo se consegue pelo 
amor, e pela fé que você 
tem em Deus!”.

GOIÁS 

FUTEVÔLEI

SECOM/GO - Mais uma 
edição dos Jogos Estu-
dantis de Goiás come-
çou na quarta-feira. O 
evento reúne estudan-
tes das redes pública e 
particular de ensino de 
Goiás, de 12 a 14 anos 
(Categoria Infanto) e de 
15 a 17 anos de idade 
(Categoria Juvenil), em 
competições esportivas.

Na edição 2021, os 
atletas disputarão as 
seguintes modalidades 
olímpicas e paralímpi-
cas, individuais e coleti-
vas: Atletismo, Badmin-
ton, Ciclismo, Ginástica 
Artística, Ginástica Rít-
mica, Judô, Karatê, Na-
tação, Taekwondo, Pa-
rataekwondo, Tênis de 
Mesa, Vôlei de Praia, 

Wrestling, Xadrez, Bas-
quetebol, Futsal, Hande-
bol e Voleibol.

Em conformidade 
com o Manual de Bios-
segurança do Desporto 
Educacional aprovado 
pelo Centro de Opera-
ções de Emergências 
(COE) em Saúde Pública 
de Goiás para Enfren-
tamento ao Coronaví-
rus, os jogos não terão a 
presença de espectado-
res. Os jogadores foram 
divididos em grupos e 
seguirão uma escala de 
chegada e partida para 
evitar aglomerações.  

Nesta primeira fase, 
realizada entre os dias 6 
e 14 de outubro, compe-
tem os estudantes de 12 a 
14 anos de idade inscritos 
na categoria Infanto. As 
disputas serão realizadas 
no Centro de Excelên-
cia do Esporte Arquiteto 
Eurico Godoi e no SESI 
Ferreira Pacheco, em Goi-
ânia, e reunirão cerca de 
2 mil alunos.

CATEGORIA JUVENIL
Os jogos da categoria 

Juvenil, com alunos de 
15 a 17 anos, serão divi-
didos em fase intermu-
nicipal (5 a 7 de novem-
bro), regional (12 a 14 
de novembro) e estadual 
(8 a 14 de dezembro). A 
programação completa 
será divulgada em breve.

SOBRE OS JOGOS 
ESTUDANTIS

Os Jogos Estudantis 
de Goiás são organizados 
anualmente pelo Gover-
no de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), desde 
2011. O objetivo da com-
petição é fomentar a par-
ticipação dos estudantes 
em atividades esportivas 
e identificar talentos nas 
escolas. Os vencedores 
dos Jogos Estudantis de 
Goiás também são se-
lecionados para a etapa 
nacional dos Jogos Esco-
lares Brasileiros e Jogos 
da Juventude.

Começam os Jogos Estudantis

Rio Quente recebe 3ª etapa do 
Circuito Mikasa Open

A primeira fase dos 
jogos reúne estudantes 
das redes pública e 
privada inscritos na 
Categoria Infanto (12 a 
14 anos)

De 29 de outubro a 2 
de novembro, a cidade 
recepciona cerca de 600 
atletas para a competição 
de futevôlei, que teve lan-
çamento oficial realizado 
nesta terça-feira, com a 
presença do governador 
Ronaldo Caiado

Rio Quente vai receber a 
3ª Etapa do Circuito Mikasa 
Open, de 29 de outubro a 2 
de novembro, no Setor Es-
planada, próximo a entrada 
do Hot Park. O lançamento 
do campeonato foi realizado 
nesta terça-feira, 5, em Goi-
ânia, com a presença do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
do secretário Estadual de Es-
porte e Lazer de Goiás, Hen-
derson de Paula Rodrigues, 
e da prefeita de Rio Quente, 
Ana Paula de Oliveira.  

Serão cinco dias de 
competições nas catego-

rias profissional, inician-
te, amador e legends. De 
acordo com a prefeita 
Ana Paula, esta última 
categoria contará com a 
participação de famosos. 
“Como os ex-jogadores 
Djalminha e Dagoberto, 
youtuber Natália Guitler e 
demais artistas”, disse.     

A prefeita explica que 
o Brasil hoje é referência 
no futevôlei, um esporte 
que, segundo ela, ganha 
cada dia mais adeptos. 
“O torneio será aberto à 
população, atendendo a 
todos os critérios do decre-
to da Covid-19. Também 
vamos adequar o antigo 
Campo do Gespo, no Setor 
Esplanada, que hoje con-
ta com quadra de futebol. 
Lá vamos fazer uma mega 
estrutura, com quadra de 
areia e muito espaço para 

receber o público”, expli-
cou Ana Paula.     

A gestora ainda des-
tacou que a cidade deve 
receber cerca de 600 atle-
tas para o circuito. “É uma 
honra para gente sediar 
um torneio desse gabarito, 
que levará o nome de Rio 
Quente para todos os es-
tados brasileiros. Trata-se 
de uma conquista muito 
importante, não só para o 
esporte, mas também para 
a retomada do nosso turis-
mo”, falou.    

A prefeita também ga-
rantiu que dará todo apoio à 
Secretaria de Esporte para a 
realização do Mikasa Open. 
“Trata-se de um evento na-
cional que vai dar visibilida-
de e levar o nome de nossa 
cidade para muitas cidades 
brasileiras”, concluiu Ana 
Paula. DA REDAÇÃO

Divulgação
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Dois tempos
1. Hoje, dia 07 de outubro, Pirenópolis completa 294 

anos, e a Prefeitura promove várias ações para festejar a 
data, entre elas, está o lançamento oficial de sua Superin-
tendência de Trânsito, um feito inédito e que traz signifi-
cativos avanços para o trânsito e a mobilidade da cidade. 
A superintendência será comandada por Roberta Pina 
que diz que esta questão sempre recebeu um olhar atento 
do Prefeito e desde o início de sua gestão implantou uma 
sistemática de trabalho voltado para o trânsito.

2. A Superintendência de Trânsito já deu início a ações 
de resolutividade imediata, como o controle do trânsito 
nos fins de semana, quando a cidade recebe um grande 
fluxo de visitantes. Estas ações, ainda que primárias tem 
surtido efeitos positivos, para o turista e, sobretudo, para 
os pirenopolinos. Já está em fase final de elaboração um 
projeto que objetiva a melhoria do trânsito no centro 
histórico tombado, para pedestres e veículos, respeitando 
o seu conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico.

Startup Online para jovens de 15 a 24 anos
A OSC Junior Achievement promove o JÁ Startup On-

line, a partir do dia 14, programa feito em parceria com 
a StartSesobre aprendizagem prática, No curso, o aluno 
aprende empreendedorismo, inovação, tecnologia e de-
senvolvimento de habilidades para transformar as ideias 
em startups. O programa é 100% online, gratuito, com 
mentoria, certificado de participação e destinado aos 
jovens de 15 a 24 anos. Inscrições até o dia 10  de outubro, 
pelo link: disponível no instragram: @jagoias.

Vitrine

Divulgação

n SIMULADOR - Para 
celebrar a Semana do 
Consumidor, o Grupo 
Kurujão trouxe o piloto 
da Stock Car, Átila 
Abreu, para realizar 
várias ações interativas 
no Posto Auto Halley 
K 81. O piloto recebeu 
os convidados e deu 
dicas para velocidade 
em um simulado da 
Stock Car que estava 
no local disponível para 
o público

Hugo de SousaANIVERSÁRIO 
ENTRE AMIGOS 
Em grande 
estilo, na 
sexta-feira, 1º 
de outubro, 
o empresário 
Rafael Silvério 
junto de 
sua bela 
Renata Stival, 
comemorou 
nova idade, 
no Doha 
Lounge. 
Depois se 
juntou a vários 
amigos e esticaram a noite no Vilão Premium 
ao som dos DJs Netto, Rafael Ramalho e Breno 
Rocha, além da apresentação surpresa do DJ 
de eletro funk, Wam Baster, dono do hit ‘Só 
Colodinha, Só Coladão’, parceria com o MC C4

n VOCÊ SABIA? 
Aspargo é um diurético 
que estimula a 
eliminação de toxinas 
do corpo.
n COOKING SHOW - 
O Chef Georgio Rocha, 
que está de volta ao 
Viela Gastronômica ao 
lado de Flávia Coelho 
Torres, proprietária 
do restaurante, vai 
comandar todas 
as quinta-feira, um 
cooking show para 
convidados. O cooking 
show é novidade na 
casa, com pratos 
surpresa e finalização 
ao vivo para os 
clientes.
n PARA USO NA 
PRIMAVERA - A marca 
de perfumaria Quasar, 
do Boticário, é fonte 
de energia, frescor e 
vitalidade, sendo ideal 
para uso na primavera, 
além de estar com 
uma promoção mais 
que especial: até 12 
de outubro, Quasar 
Classic e Quasar Ice 
poderão ser adquiridos 
com 30% de desconto, 
enquanto Quasar Blue 
terá 20% de desconto.

PARA CONSULTÓRIOS 
O oftalmologista Eduardo Nery Rossi Camilo abriu 
a Vue Clinique, empreendimento que disponibiliza 
consultórios de alto padrão para aluguel por 
período. No registro, o médico oftalmologista, mais 
Luiz Antônio Do Valle (sogro), a arquiteta Caroline 
Cardoso do Valle (esposa) e Silvana Dias Cardoso 
Do Valle (sogra), na inauguração do novo espaço

Gustavo Borges
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DIA DAS CRIANÇAS

Pesquisa do Procon aponta 
variação de cerca de 170% 
nos preços de brinquedos 
Pesquisa foi realizada nessa segunda-feira, 4, em cinco estabelecimentos da Capital 
e apresentou variação até 167,32% nos preços dos brinquedos

LUCIENE LOPES/GOVERNO 
DO TOCANTINS - O Procon 
Tocantins realizou pes-
quisa de preços de 64 
brinquedos, dentre eles 
bicicletas, bonecas, mas-
sa de modelar e jogos, 
para presentear as crian-
ças de acordo com o 
gosto e o bolso de quem 
vai presentear. Os dados 
foram coletados nessa 
segunda-feira, 4, em cin-
co estabelecimentos co-
merciais de Palmas.

O produto que apre-
sentou maior variação, 
167,32%, foi a boneca 
Barbie Princesa da mar-
ca Matel, comercializada 
de R$ 39,99 a R$ 106,90. A 
segunda maior diferença, 
164,16%, foi encontrada 
na pista Action da marca 
Hotwheels, comerciali-
zada entre R$ 139,99 e R$ 
369,80; e a terceira maior 
diferença, 147,20%, foi 
encontrada no boneco 
Hulk da marca Hasbro, 
comercializado entre R$ 
109,99 e R$ 271,90.  Mais 
preços e percentuais es-
tão no endereço https://
central.to.gov.br/down-
load/265191.

O gerente de Fiscali-
zação do Procon, Magno 
Silva, chama a atenção 
do consumidor para o le-
vantamento de preços, 
assegurando que é um 
subsídio fundamental na 
hora das compras. “A di-
ferença de preços de um 
mesmo produto pode 
chegar a 167,32% ou até 
mais. Por isso, a análise, 
com antecedência, pode 
evitar prejuízo e é por 
isso que, anualmente, o 
Procon Tocantins realiza 
essa pesquisa, com o in-
tuito de facilitar a vida do 
consumidor na hora da 
compra”, destaca.

O superintendente do 
Procon Tocantins, Walter 
Viana, enfatiza que é de 
extrema relevância para o 
consumidor ter um parâ-
metro de preços em todo 
e qualquer segmento. 
“Nós estamos aqui, diu-
turnamente, incumbidos 
de preparar e fazer che-
gar ao consumidor todas 
as informações que ele 
necessitar para fazer suas 
aquisições com seguran-
ça e preço justo”, finaliza, 
lembrando aos pais e/ou 

responsáveis que é im-
prescindível atentar para 
as dicas do órgão do con-
sumidor na hora da com-
pra de brinquedos.

O Procon Tocantins 
orienta que, nas emba-
lagens, devem constar 
indicações de idade ou 
faixa etária; instruções de 
uso e de montagem; des-
crição exata dos itens in-
seridos; identificação do 
fabricante (nome, CNPJ 
e endereço) ou impor-
tador (caso o brinquedo 
seja importado); even-
tuais riscos que possam 
apresentar à criança; e 
o selo de certificação do 
Inmetro. É importan-
te também verificar se o 
produto traz informações 
adequadas, claras e em 
língua portuguesa sobre 
suas características, qua-
lidades, quantidade, ori-
gem, composição, preço e 
garantia. Cuidado com os 
brinquedos de comércio 
informal, pois podem ser 
irregulares ou falsifica-
ções e conter substâncias 
tóxicas na sua composi-
ção. Exija a nota fiscal ou 
o cupom fiscal.

Procon/Governo Tocantins
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Dados referentes ao último balanço realizado pela SSP-DF mostram que em 2021 os 
índices criminais seguem em queda, após dois anos de redução recorde

SEGURANÇA PÚBLICA AUTOMAÇÃO

DA REDAÇÃO - Em setem-
bro deste ano, o Distrito 
Federal registrou o me-
nor número de Crimes 
Violentos Letais Inten-
cionais (CVLIs) dos últi-
mos 22 anos para o mês, 
com queda de 47% em 
relação ao mesmo mês 
do ano passado, de 34 
para 18 vítimas.

Os dados, referentes 
ao último balanço re-
alizado pela Secretaria 
de Segurança Pública, 
mostram que em 2021 
esses crimes seguem em 
queda, após dois anos de 
redução recorde — 2019 
teve os menores índices 
de homicídios dos últi-
mos 35 anos e os de 2020 
foram os menores dos úl-
timos 41 anos.

No acumulado dos 
nove meses, a redução 
dos CVLIs, que englobam 
homicídios, latrocínios e 
lesões corporais seguidas 
de morte, é de 17,6% no 
comparativo com o mes-
mo recorte de 2020. Isso 
representa 54 mortes a 
menos este ano.

Os latrocínios tam-
bém apresentaram re-
dução nos primeiros 
nove meses de 2021. Fo-
ram nove casos a menos 
que no mesmo período 
do ano passado, redu-
ção de 39%, de 23 para 
14 vítimas.

No homicídio a queda 
foi ainda maior em se-

tembro, de 51,5%, pas-
sando de 33 para 16 víti-
mas no comparativo com 
o mesmo mês do ano 
passado, sendo também 
o mês de setembro com 
menor número de víti-
mas dos últimos 22 anos.

No acumulado de 
janeiro a setembro a 
queda desse tipo penal 
foi de 16,4%. De acor-
do com o secretário de 
Segurança Pública, Jú-
lio Danilo, as ações do 
programa norteador da 
Segurança Pública lo-
cal — o DF Mais Seguro 
— têm assegurado essa 
redução sistemática dos 
índices criminais no DF.

“Neste ano busca-
mos ações inovadoras e 
pontuais para que o de-
créscimo dos crimes per-
manecesse no DF, pois a 
comparação é com nos-
sos próprios números, 
que são baixos em rela-
ção ao já registrado e em 
relação à média nacio-
nal”, explica o secretário.

Júlio Danilo acres-
centa que “para que su-
perássemos as reduções 
alcançadas nos dois úl-
timos anos, passamos a 
atuar em microrregiões 
dentro das cidades, a 
partir de levantamentos 
de inteligência e estudos 
sobre as necessidades de 
cada região administra-
tiva, para atuar no dia, 
hora e local em que cada 

crime mais acontece.”
O titular da SSP-DF 

destaca projetos que têm 
contribuído com essas 
reduções: “Para regiona-
lizar ainda mais nossas 
ações, implementamos 
a Cidade da Segurança 
Pública, que chegou na 
terceira edição na últi-
ma semana no Gama, e 
também a Área de Segu-
rança Prioritária (ASP), 
que estará até o mês de 
dezembro na Estrutural”.

De acordo com o se-
cretário, “com o apoio e 
a confiança do governa-
dor Ibaneis Rocha ao DF 
Mais Seguro, temos con-
seguido avançar em nos-
sas ações e em resultados 
podem ser conferidos 
mês a mês, com reduções 
criminais históricas.”

O trabalho conjunto 
das forças de segurança 
também é essencial para 
o decréscimo alcançado, 
reforça Julio Danilo. “O 
trabalho coordenado e 
integrado das forças de 
segurança e, ainda, a 
estipulação de metas e 
avaliação periódica das 
ações são primordiais 
para as reduções que 
temos alcançado. Tra-
balhamos com alinha-
mentos praticamente 
semanais, o que nos per-
mite mudar estratégias e 
incluir novas ações.”

COM INF. DA SEC. 
DE SEG.PÚBLICA DO DF

Setembro teve menor número de 
crimes contra a vida em 22 anos 

Sistema de abastecimento de água das 
áreas rurais é monitorado a distância

Indígenas do Acre se apresentam com Alok em festival internacional de música
Indígenas do Acre, das et-

nias Yawanawá e Huni Kui, se 
apresentaram ao lado do DJ 
Alok no Global Citizen Live. A 
performance foi transmitida 
direto da Amazônia e mos-
trou o trabalho que o artista 
tem feito ao lado dos povos 
indígenas nos últimos meses.

Imerso nas raízes sonoras 
de povos originários brasilei-
ros, Alok produz o primeiro 
álbum autoral de sua carrei-
ra. Todo o processo de cria-
ção está sendo registrado e, 
segundo o DJ publicou em 
suas redes sociais, vai se tor-
nar uma série documental.

Durante o festival de sá-
bado, cerca de três canções 
do novo álbum “O futuro é 
ancestral” foram apresen-
tadas. Segundo o cantor, o 
trabalho completo deve ser 
lançado no próximo ano 
com o documentário, onde 
os protagonistas são os po-
vos indígenas.

O cacique e líder espir-
tual Mapu Huni Kuî é um 
dos indígenas acreanos que 

participam do projeto do 
DJ. Músico, ativista, articu-
lador político do seu povo 
e coordenador do Centro 
Huwã Karu Yuxibu em Rio 
Branco, o cacique diz que 
essa é uma oportunidade 
de transmitir ao mundo a 
mensagem da natureza.

“Está sendo um processo 
muito importante, primeiro 
que estamos tendo oportu-
nidade de falar com o mundo 
através da rede dele. Estamos 
simplesmente transmitindo 
aquilo que a mãe natureza 
nos ordena. É muito impor-
tante para o povo Huni Kui 
porque, de certa forma, é 
nossa identidade, nossa ori-
gem, nossa realidade que o 
povo está vendo, nosso co-
nhecimento e o nosso valor. 
Hoje o meu povo está sen-
do contemplado para que o 
mundo possa conhecer que 
existe esse povo que se preo-
cupa com o bem da humani-
dade, por uma vida melhor, 
saúde de qualidade, reinte-
gração da natureza com o ser 

humano”, disse o indígena.
A ideia da apresentação 

foi mostrar que é através 
dos cantos indígenas que 
se pode ouvir o que a flo-
resta tem a dizer.

“Há sete anos eu estava 
em busca de inspiração, en-
tão fiz uma longa viagem até 
a aldeia Yawanawá, na Ama-
zônia. Chegando lá, passei a 
ressignificar muitos valores 
na minha vida, inclusive a 
forma como eu lidava com a 
natureza e com a música. Lá, 
aprendi que os cantos indíge-
nas são cantos ancestrais da 
florestas. Vivemos um mo-
mento urgente no planeta 
com todas as mudanças cli-
máticas e é preciso preservar 
a floresta e a melhor forma de 
fazer isso é ouvindo o que ela 
tem a dizer”, disse o artista no 
clipe apresentado no festival.

A edição “Global Citizen 
Live” (GCL) foi organizado 
por Hugh Evans, um austra-
liano conhecido no mundo 
da filantropia, segundo o jor-
nal New York Times.

A Companhia de Sa-
neamento Ambiental 
do Distrito Federal (Ca-
esb) está monitorando 
à distância o sistema de 
abastecimento de água 
das áreas rurais do Dis-
trito Federal. Ao todo, 
34 sistemas, totalizando 
77% das unidades, es-
tão sendo monitorados 
pelo Centro de Controle 
Operacional da Caesb 
(CECOP), que funciona 
na Sede da Companhia, 
em Águas Claras, 24 ho-
ras por dia, durante to-
dos os dias do ano.

Para a automação des-
sas unidades foram inves-
tidos R$ 1.273.923,64 com 
recursos provenientes do 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

A automação do siste-
ma rural possibilita uma 
melhoria na qualidade 
dos serviços prestados 
e contribui na redução 
do custo operacional e 
de manutenção dos sis-
temas. O chefe da área 
de saneamento rural da 
Caesb, Messival Mendes, 
explica a importância da 
modernização do siste-
ma de automação e con-
trole operacional.

Com a implantação 
da automação nas uni-
dades operacionais, a 
Caesb garante muitos 
benefícios. Messival 
Mendes elencou as van-
tagens dessa moderni-
zação. “Será possível 
monitorar em tempo 
real os níveis dos reser-
vatórios de água, identi-
ficando assim possíveis 
falta d’água. Temos tam-
bém disponível um co-
mando à distância para 
ligar e desligar equipa-
mentos, se necessário. 
Outro ponto muito fa-
vorável é a identificação 
em tempo real dos lo-
cais com falta de ener-

gia elétrica, podendo 
ocasionar interrupção 
da produção e, também, 
falta d’água”, afirmou.

Outras vantagens 
também já foram iden-
tificadas com as inova-
ções no sistema rural. 
Segundo Messival Men-
des, os próprios usuá-
rios do sistema perce-
berão as benfeitorias. “A 
automação vai permitir 
uma melhoria na quali-
dade da água produzida 
e reduzir as interrup-
ções no fornecimento 
de água por problemas 
operacionais, como 
também o tempo de res-
posta das reclamações 
dos clientes. Além dis-
so, vai permitir otimizar 
as atividades da equipe 
de operação, pois não é 
mais necessário deslo-
car uma pessoa para a 
unidade, simplesmente 
para ver se tem água no 
reservatório, se o poço 
está ligado ou, até mes-
mo, se tem energia elé-
trica”, ressaltou.

O sistema foi im-
plantado com a atuação 
direta das áreas de au-
tomação, manutenção 
elétrica, manutenção ci-
vil e manutenção mecâ-
nica da Caesb, que fize-
ram as adequações nas 
instalações para com-
patibilizar as unidades 
do sistema de abasteci-
mento de água das áreas 
rurais, com as caracte-
rísticas e necessidades 
de um moderno sistema 
de automação.

Para o coordenador 
de manutenção preven-
tiva do sistema de auto-
mação da Caesb, Renato 
Cardoso, o sistema foi 
desenvolvido para ope-
rar de forma automá-
tica. “Mesmo em casos 
de falha de comunica-
ção, o sistema possui 

funcionalidades de se-
gurança que permitem 
que o mesmo continue 
operando de forma au-
tônoma”, explicou Re-
nato. Foram instalados 
também painéis elétri-
cos de automação nas 
unidades e foram feitas 
as interligações neces-
sárias para a integração 
dos mesmos.

O sistema de trans-
missão de dados das 
unidades também utili-
za a rede celular de for-
ma segura. Desta forma, 
o sistema transmite os 
dados e os operadores 
acessam o sistema em 
seus próprios telefones 
celulares e tablets corpo-
rativos. Segundo Renato 
Cardoso, “além da ope-
ração on-line, os dados 
históricos também são 
armazenados de forma 
automática num banco 
de dados da Caesb. Estes 
dados podem ser acessa-
dos pelos empregados da 
Companhia e passíveis 
de utilização em painéis 
gerencias”, afirmou.

Renato Cardoso aler-
tou ainda que as unida-
des são operadas remota-
mente on-line, podendo 
o operador utilizar vários 
recursos. “Lá do Cecop o 
operador vai poder mo-
nitorar a vazão dos poços, 
realizar o controle auto-
mático das bombas dos 
poços de acordo com os 
níveis dos reservatórios 
e, também, da dosagem 
de cloro, de acordo com 
a vazão d´água”, revelou.

Para o diretor de 
Operação e Manuten-
ção da Caesb, Carlos 
Eduardo Borges Pereira, 
com esses investimen-
tos a Companhia traz 
melhorias e mais efici-
ência no processo. 

COM INFORMAÇÕES

DA CAESB

Marco Peixoto (Caesb)

O sistema de transmissão de dados das unidades também utiliza a rede celular de 
forma segura. Desta forma, o sistema transmite os dados e os operadores acessam o 
sistema em seus próprios telefones celulares e tablets corporativos
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, 
Oficial do 1° Ofício do Registro de Imóveis, 

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

Registro de Imóveis da Comarca 
de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 08 (oito) 
lotes menores que serão deno-
minados: “Lote 01-A da quadra 
99 Conjunto B, Setor 11, situ-
ado no loteamento denominado 
Parque da Barragem, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área 
de 537,50m²”, “Lote 01-B da 
quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento deno-
minado Parque da Barragem, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 537,50m²”, “Lote 02-A 
da quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento denomi-
nado Parque da Barragem, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 537,50m²”, “Lote 02-B 
da quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento deno-
minado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 537,50m²”, “Lote 
03-A da quadra 99 Conjunto B, 
Setor 11, situado no loteamento 
denominado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 537,50m²”, “Lote 
03-B da quadra 99 Conjunto B, 
Setor 11, situado no loteamento 
denominado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 

com a área de 537,50m²”, “Lote 
04-A da quadra 99 Conjunto B, 
Setor 11, situado no loteamento 
denominado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 537,50m²” e o 
“Lote 04-B da quadra 99 Con-
junto B, Setor 11, situado no 
loteamento denominado Parque 
da Barragem, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área de 
537,50m²”, conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Mu-
nicipal de Aprovação do Parcela-
mento expedida em 21/09/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021241125. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, po-
dendo 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 ATLÂN-
TIDA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS, 
CNPJ27.262.558/0001-00; 
com sede em Águas Claras, 
Brasília - DF, depositou nes-
ta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal n. 
6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, para registro de 
um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado 
Lote 01-A1 da quadra 99 

Conjunto B, Setor 11, si-
tuado no loteamento deno-
minado Parque da Barra-
gem, em Águas Lindas de 
Goiás - GO, com a área de 
4.300,00m². Confrontan-
do pela Frente com a Rua 
08, com 50,00 metros, pelo 
fundo com a Rua Amazonas 
com 50,00 metros, pelo lado 
direito com a Rua 34, com 
86,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 01A2, 
com 86,00 metros, objeto 
da matrícula n°. 90.690 do 

Classificados&Editais (62) 3249-8883
editais@gazetadoestado.com.br

F.  A.  Moura-Construção  e  Incorporação   LTDA,  portadora  do  CNPJ:
12.644.689/0001-76,  torna público que requereu junto a Secretaria
Municipal De Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Trabalho de Cidade Ocidental, SMMADETT/CO a Licença de instalação
para construção de 20 unidades habitacio¬nais, localizado na Rua 14,
Quadra 01, Lote 13, Parque Nápolis -Gleba A, Cidade Ocidental - GO

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. JK, Quadra 12 lote 15, Jardim Brasília  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. 
Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo 
ao que foi requerido pelo BANCO DO BRASIL S.A, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Sede no Setor  Bancá-
rio Sul Quadra 01 Bloco G Lote A, na cidade de Brasília-DF, 
inscrito no CGC/MF-00.000.000/0001-91, vem nos termos 
da Lei nº 9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, 
que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim de 
efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais 
encargos contratuais, devidas em virtude de compromisso 
assumido na aquisição do imóvel localizado casa 10 locali-
zada no Condominio RESIDENCIAL COPAÍBA II, Lote 11, da 
Quadra 75, Conjunto A, do Setor 12, situado no Loteamento 
denominado Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás-
-GO, devidamente registrado no R-02=48.623 de MARIANA 
PEREIRA BARRETO, brasileira, solteira, maior, portadora da 
CI-899.736 SSP-DF, trabalhadora informal, inscrita no CPF-
480.430.871-72. Sob pena de convalescer o CONTRATO POR 
INSTRUMENTO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA 
PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL 
NOVO MEDIANTE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – PESSOA FÍSICA – 
FGTS – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E  OUTRAS 
AVENÇAS. O(a) mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de 
quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para 
que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital 
por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixados na 
sede desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas 
Lindas de Goiás-GO, aos 24.09.2021. Sandro Alexander Fer-
reira, Oficial do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. JK, Quadra 12 lote 15, Jardim Brasília  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas 
Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo BANCO DO BRASIL S.A, 
pessoa jurídica de direito misto, com sede no  Sede no Setor  Bancário Sul Quadra 01 
Bloco G Lote A, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.000.000/0001-91, 
vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica 
convidado a comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das 
prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas em virtude de 
compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado casa 10 localizada no 
Condominio RESIDENCIAL COPAÍBA II, Lote 11, da Quadra 75, Conjunto A, do 
Setor 12, situado no Loteamento denominado Parque da Barragem, Águas Lindas 
de Goiás-GO, devidamente registrado no R-02=48.623 de MARIANA PEREIRA 
BARRETO, brasileira, solteira, maior, portadora da CI-899.736 SSP-DF, trabalhadora 
informal, inscrita no CPF-480.430.871-72. Sob pena de convalescer o CONTRATO 
POR INSTRUMENTO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE 
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL NOVO MEDIANTE 
FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – 
PESSOA FÍSICA – FGTS – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E  OUTRAS 
AVENÇAS. O(a) mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para 
satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue ao 
conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três 
(03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixados na sede desta Serventia. Dado e 
passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 24.09.2021. Sandro 
Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21 de outubro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 03 de novembro de 2021, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER 
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, 
cumprindo as exigências legais, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 29/08/2019, cujo 
Fiduciante é ALAN RAMIRO SILVA OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob nº 080.293.826-42, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 1.243.107,81 (Um Milhão Duzentos e Quarenta e Três Mil Cento e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos - 
atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Uma casa residencial, perfazendo a área total construída de 226,57m² e 
seu respectivo terreno, com a área total de 360,00m², situado à Avenida josé Gonçalves Ataídes (Lado Direito), lote 12 da quadra 02, Residencial 
Solar dos Ataídes - Rio Verde/GO, melhor descrito na matrícula nº 76.171 do Ofi cial do Registro de Imóveis de Rio Verde/GO”. Imóvel ocupado. 
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado 
o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 857.680,98 (Oitocentos e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e 
Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 - (17292_BC_1507-02).

EDITAL DE PREGÃO N° 034/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 025/2021

O  FUNDO  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  IPAMERI-GO,  pessoa
jurídica  de  direito  público  interno,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  n°
07.777.639/0001-27, com sede na cidade de Ipameri-Go, à Avenida
Pandiá Calógeras n° 84, centro, Palácio Entre Rios, torna público para
conhecimento  de  interessados,  que  fará  licitação  na  modalidade
pregão (presencial) para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo proposta de
menor  preço  POR  ITEM,  no  25  de  Outubro  de  2021  às
09h00min,  no  auditório  Oedi  Silva,  no  Prédio  da  Prefeitura
Municipal,  Palácio Entre Rios,  tendo por objeto Futura e eventual
aquisição  de  GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE
CÃES para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de
Ipameri.  De  acordo com as  normas da  Lei  Federal  nº  10.520/02,
subsidiária  a  8.666/93  e  suas  alterações  posteriores  e  Lei
Complementar  123/2006  e  especificações  do  anexo  I  do  edital
normativo.
O  edital  estará  à  disposição  dos  interessados  no  endereço
acima mencionado, em horário de expediente (de segunda a
sexta das 8:00h as  17:00h),  site  (www.ipameri.go.gov.br)  ou
pelo fone (64) 3491 6000.
Prefeitura Municipal de Ipameri-GO, aos 06 (seis) dias do mês

de Outubro de 2021.
BIANCA FERREIRA GENERALI CARNEIRO

Pregoeira 

EDITAL DE PREGÃO N° 033/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 024/2021

EXCLUSIVO PARA ME
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI-GO, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 01.763.606/0001-41,
com sede na cidade de IpameriGo, à Avenida Pandiá Calógeras n° 84,
centro,  Palácio  Entre  Rios,  torna  público  para  conhecimento  de
interessados,  que fará licitação na modalidade pregão (presencial)
para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo proposta de menor preço POR
ITEM, no 26 de outubro de 2021 às 09h00min, no auditório Oedi
Silva, no Prédio da Prefeitura Municipal, Palácio Entre Rios, tendo por
objeto  Futura  e  eventual  aquisição  de  MATERIAIS  DE
CONSTRUÇÃO  para  atender  as  necessidades  do  Município  de
Ipameri.  De  acordo com as  normas da  Lei  Federal  nº  10.520/02,
subsidiária  a  8.666/93  e  suas  alterações  posteriores  e  Lei
Complementar  123/2006  e  especificações  do  anexo  I  do  edital
normativo.
O  edital  estará  à  disposição  dos  interessados  no  endereço
acima mencionado, em horário de expediente (de segunda a
sexta  das  8 :00h  as  11:00  e  13:00  às  17:00) ,  s i te
(www.ipameri.go.gov.br) ou pelo fone (64) 3491 6000.
Prefeitura Municipal de Ipameri-GO, aos 06 (seis) dias do mês

de outubro de 2021.
BIANCA FERREIRA GENERALI CARNEIRO

Pregoeira

RESENDE  E  FONSECA  LTDA-ME ,  inscr i ta  no  CNPJ:
10.456.657/0001-11 torna  público  que  requereu  junto  à  SEMMA-
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Luís de Montes Belos -
GO, a Renovação da Licença Ambiental de Funcionamento para
exercer  a  atividade  médica  ambulatorial  restrita  a  consultas,  no
endereço Avenida Hermógenes Coelho Nº 2870 no Setor Bela Vista na
cidade de São Luís de Montes Belos-GO.

PREGÃOELETR NICON 8 2 21 SRP UASG4 434
O Fu Mu c al Sa I u a torna público que realizará,
pregão eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal
Compras Net, tipo menor por item, visando o registro de preço para
futura contratação de empresa para a aquisição de materiais
hospitalares para atender as necessidades da rede de saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Inhumas GO, no dia 25/10/2021 s
08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das
08h00min s 11h00min e das 14h00min s 17h00min, pelos telefones
(62)3511-2121/99145-0756, no site .inhumas.go.gov.br no campo
licitação oupeloe-mail licitacao inhumas.go.gov.br..

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele
conhecimento tiverem, o requerimento pelo qual GILMAR
JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, casado, militar, portador da
Carteira de Identidade RG nº 4.479.85-MAER/GO, e CPF nº
398.046.401-63, e HÉLIDA FLEURY LOBO DOS SANTOS,
Brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade RG nº
2.949.831-SSP/GO, e CPF sob o nº 549.218.721-04, ambos
residentes e domiciliados a Rua Soares Botelho, Quadra 18,
Lote 18, Setor Oeste, Cocalzinho de Goiás-GO. (Sem endereço
eletrônico); solicitou o reconhecimento do direito de propriedade
através da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
(EXTRAORDINÁRIO) previsto no artigo 1.238 do Código Civil),
nos termos do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, do Um LOTE
de terreno número 14 da QUADRA 12 localizado na Rua 07 do
loteamento denominado "COCALZINHO", município de
Cocalzinho-GO; registrada sob Matrícula 8.239 do CRI Da
Comarca de Corumbá de Goiás-GO, de propriedade de LUIZ
REGINALDO FLEURY CURADO, CPF nº 002.924.191-04, sua
mulher DOLLY HELBINGEN DE ALMEIDA FLEURY
CURADO, CPF nº 409.223.161-04; JOSÉ RONALDO FLEURY
CURADO, CPF nº 135.253.361-87, sua mulher ANA ORLINDA
DE SOUZA FLEURY CURADO, CPF nº 234.145.451-87; e,
RICARDO CÉSAR FLEURY CURADO. adquiridos pelos
requerentes por meio de Escritura Pública de Cessão de
Meação e de Direitos Hereditários elaborada no Tabelionato de
Notas, Protesto de Títulos, Tabelionato e Oficialato de Registro
de Contratos Marítimos, Localizado na Avenida São Paulo,
Quadra 25, Lote 04, Cidade dos Pirineus, Cocalzinho de Goiás-
GO, tendo como cedentes: MARIA LUÍZA PINHEIRO,
brasileira, viúva, aposentada; GENIPLO ANTÔNIO CLARO,
brasileiro, viúvo, ambulante, EVANI CUSTODIO CLARO e sua
esposa DORACINA MARIA PEREIRA FARINHA CLARO;
ELIAS ANTONIO CLARO e sua esposa CREUZA DE JESUS
GOMIDES CLARO; ELBIO ANTONIO CLARO, brasileiro,
solteiro, pedreiro; MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA e seu
esposo ESPERIDIÃO LINO FERREIRA; ELVIRA CLARA
BARRETO e seu esposo JOAQUIM MANOEL BARRETO; EVA
DOS ANJOS BARRETO e seu esposo JOSÉ DOS SANTOS
BARRETO; JANE KÁTIA FERREIRA DE SOUZA e seu esposo
AMADO JESUS DE SOUZA; NILMAR DIVINO FERREIRA,
brasileiro, solteiro, militar; RENATA REGINA CLARA
FERREIRA e seu esposo UELTON ROSA DOS SANTOS;
FLAVIA FERNANDA CLARA FERREIRA VARGAS e seu
esposo JOEL VIEIRA VARGAS. Assim sendo, ficam intimados
terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos
reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando
impugnação escrita perante ao Oficial de Registro de Imóveis,
com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias
corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não
contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo requerente, sendo reconhecida a Usucapião
Extrajudicial com o competente registro conforme determina a
Lei 6.015/2017. Cocalzinho de Goiás, 07 de juçho de 2021. A
Escrevente ______ Érica Elvis Damaceno Chaves Rezende.
Selo eletrônico nº 00362110013655609640008 Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

Érica Elvis Damaceno Chaves Rezende,
Escrevente do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cocalzinho de Goiás-Goiás na
forma da lei etc...
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Mercado e Marketing
PODE ENTRAR - Com uma nova estrutura ainda mais ampla e moderna, o Sicoob UniCentro Br, reinaugurou 
a agência de Itumbiara, localizada na Rua Paranaíba, nº 901, no Setor Santos Dumont. A cooperativa oferece 
um novo projeto arquitetônico e sistêmico, visando proporcionar ao cooperado maior conforto no atendimento 
presencial. A  Sicoob UniCentro Br é  uma das principais cooperativas do sistema Sicoob, com mais de 50 mil 
cooperados nos estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e no Distrito Federal.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Outubro terá programação 
exclusiva para hóspedes 
e diárias promocionais
NA COSTA DO SAUIPE E NO RIO 
QUENTE - A proposta para outubro, 
para os destinos Costa do Sauípe, na 
Bahia, e de Rio Quente, em Goiás, é que 
será um mês recheado de atrações para 
toda a família. Vale destacar que todo o 
conteúdo é exclusivo para os hóspedes. 
Numa programação com personagens 
encantados, inspirados nas lendas folclóricas brasileiras, intervenções artísticas, teatro de rua, jogos interativos, 
atividades recreativas como caça ao tesouro, concursos de fantasias, e espaços de aterrorizar, voltados para 
todas as idades, sem contar as delícias dos fins de tarde à beira-mar na Costa do Sauípe, ou nas piscinas 
aquecidas de Rio Quente e, o melhor, com preços promocionais, neste outubro. No Rio Quente, diárias a partir 
de R$ 616 por pessoa em apartamento duplo no Hotel Pousada, crianças até 11 anos não pagam. Parcelados 
em até 12X sem juros. Mais informações acesse o site: www.rioquenteresorts.com.br. Já, na Costa do Sauípe, 
diárias a partir de R$495 no período de 24 a 28 de outubro de 2021 por pessoa, em apartamento duplo no 
Sauípe Resorts. Crianças até 4 anos e 11 meses não pagam. Cancelamento grátis. Em até 12X sem juros. Para 
mais informações acesse o site: www.costadosauipe.com.br

Bob’s traz sorvete azul em 
comemoração ao Dia das Crianças
CASQUINHA E SUNDAE - Com a 
chegada do tão esperado Dia das 
Crianças, a pedido dos clientes, o 
Bob’s relança o Bob´s Crush! O sorvete 
azul sabor tutti-frutti com mini Beijos 
da Fini, em duas versões: casquinha e 
sundae.  Os valores sugeridos do Bob’s 
Crush são: R$ 3,50 para a Casquinha 
e R$ 8,50 para o Sundae. Os produtos 
estarão disponíveis nos pontos de 
venda do Bob’s espalhados por todo o 
Brasil entre os dias 1º e 17 de outubro, 
ou enquanto durarem os estoques.  

Seleta cachaçaria faz parceria com o 
Atlético Mineiro e o Cruzeiro
E LANÇA DUAS CACHAÇAS INSPIRADAS 
NOS SEUS UNIFORMES - Uma das cachaças 
de alambique mais tradicionais e apreciadas do 
Pais, a Seleta completa 40 anos, em 2021. Para 
marcar a data, além de lançar o rótulo edição 
comemorativa e lançar sua primeira bebida 
mista da marca: a Seleta Eu Garanto, a Seleta 
também restabelece parceria com dois principais 
clubes mineiros: o Clube Atlético Mineiro e o 
Cruzeiro Esporte Clube. O Clube Atlético Mineiro, 
lança a Cachaça Seleta da Massa, e com o 
Cruzeiro Esporte Clube, lança a Cachaça Seleta 
5 Estrelas, ambas inspiradas nos uniformes dos 
times. De cor levemente dourada e brilhante, 
com aroma adocicado e frutado, as cachaças 
são destiladas em alambiques de cobre, e 
armazenada por dois anos e meio em tonéis de 
umburana. Possuem graduação alcoólica de 
42%, e são envasadas em garrafas de 700ml.

Fotos: Divulgação/Ilustração

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Lobão tenta atingir Nat e 
Duca, mas Roberta acaba in-
terrompendo a ação do vilão. 
O médico comunica que a 
cirurgia de Lucrécia foi um 
sucesso e Jade comemora 
com Cobra e Edgard. Gael 
pede que Pedro impeça Ka-
rina de disputar o Warriors. 
Lobão exige que Luiz lhe 
consiga um carro. Bianca 

tenta convencer Karina a de-
sistir do campeonato, mas a 
menina afirma que irá lutar. 
Jade afirma que assumirá 
para a mãe que está com 
Cobra. Cobra manda entre-
gar flores a Lucrécia, que de-
sconfia. Duca consegue um 
relógio com câmera escon-
dida para Nat flagrar Lobão 
e Heideguer.

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Dolores e Pilar trocam 
ressentimentos. Tonico as-
sume a culpa pelo afasta-
mento de Pilar e Samuel, e 
humilha Dolores. Luísa chora 
a perda de seu bebê ao lado 
de Justina. Quinzinho teme 
que Vitória descubra a ver-
dade sobre seus imóveis e 
pede ajuda a Prisca e Hilário. 
Luísa afirma a Pilar que Sam-
uel ainda a ama.

Augusto e Gastão viajam ao 
Brasil sem saber que con-
correm pela mão da princesa 
Isabel. Pedro se preocupa 
com a prisão dos oficiais in-
gleses, orquestrada por Ton-
ico. Juvenal tenta sabotar 
Samuel, mas Mauá apoia o 
engenheiro. Guebo garante 
que Zayla não será feliz com 
Samuel. Pilar pede perdão a 
Samuel e o beija.

Sandra Helena diz a 
Agnaldo que os dois não 
podem mais ficar juntos. 
Antônia mostra a Luiza as 
fotos de documentos que 
recebeu por denúncia anôn-
ima, incriminando Eric pelo 
acidente de Mirella. A polícia 
encontra os documentos 
originais sobre o acidente 
na sala de Eric. Eric fica 

surpreso ao saber que o 
a morte de Mirella não foi 
um acidente e afirma nun-
ca ter tido conhecimento 
dos documentos. Athaíde 
conta a Arlete que a polícia 
convocou Eric para prestar 
esclarecimentos sobre a 
morte de Mirella. Malagueta 
diz a Maria Pia que incrimi-
nou Eric porque a ama.

Gênesis
Potifar explode con-

tra José. O filho de Is-
rael recebe uma visita 
divina. Sheshi percebe 
que está fora de si. José 
se espanta com as pa-
lavras de Teruel. Uma 
mensagem surpreende 
o faraó. Neferíades arma 
um plano cruel contra 

José. Asenate chora por 
uma grande perda. José é 
surpreendido novamente 
com a atitude ousada 
de Neferíades. Sheshi 
arrisca sua vida. Adurrá 
sente ódio por ser rejeita-
do. José é enganado por 
Lúcifer. Neferíades vai ao 
encontro de José.

Império
Maria Marta não aceita 

a demissão de José Pe-
dro. Beatriz cobra nova-
mente uma resposta de 
Enrico. Amanda conver-
sa com José Pedro. José 
Pedro enfrenta José Alfre-
do. Maria Clara e Cristina 
discutem. Enrico conversa 
com Beatriz sobre Cláudio 
e ela se emociona. Maria 
Clara conversa com Aman-
da sobre Silviano. Cora 
conversa com Téo. Antônio 

vai ao salão da Xana. Xana 
e Luciano se encontram. 
Cora e Téo vão à joalheria 
Império. Helena e Orville 
conversam sobre Salvador. 
Antônio se declara para 
Naná. Silviano avisa a Ma-
ria Marta que José Pedro 
saiu de casa. Danielle de-
bocha de José Pedro. Ma-
ria Clara diz que vai dormir 
na casa de Xana. Cora faz 
uma revelação sobre Maria 
Marta para José Alfredo.

O jovem queria entrar 
para a polícia. Inscreveu-se 

e foi chamado para um teste.
– Neste teste é necessário ter raciocínio 

rápido – alertou o examinador.
– O que foi que disse?
– Que está dispensado.

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal
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PASSATEMPO

Solução

BANCO 44

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Sufixo que
indica a 

função ál-
cool (Quím.)

Edson (?),
ator de "A
Força do
Querer"

(?) de
diamante,

riqueza 
da Sibéria

Tecido
lustroso

de roupas
noturnas

Símbolo
bíblico da

inveja

Rebate
(um argu-

mento)

Pão de (?),
massa de 
rocambole

Último
nível do
jogo de 

videogame

Arma de
fogo de

caçadores

(?)
Haddad,
diretor
teatral

Antiga
cidade-
estado 

da Suméria

Primeira
bandeira
tarifária 

de energia
(?)-ibérico,
carnívoro
europeu

ameaçado
Conselho 
Regional de
Corretores
de Imóveis

Miniatura 
colecionada
por amantes
de aviões

Vivo, em
inglês

Tântalo
(símbolo)

Compa-
reci

"Fluir", em
"reostato"

Acessório
da Super-
girl (HQ)

Sem igual

Rasteira, 
anabela ou
plataforma
(?)-prima:
a "Nona

Sinfonia",
quanto a

Beethoven

Presente,
em inglês
(?) Pires,

atriz

Termina-
do (o

namoro)
Preservar

Cantora
paulista

(?) Bana,
ator 

Margem
alta do rio
O feriado

que
emenda
com o

final de
semana

Tipo de ascensor co-
mum em shoppings

(?)-rima: a estrofe de
"Os Lusíadas" (Lit.)

O indivíduo que leva
uma vida devassa

Quarteto
de (?): os
Beatles

Serviço realizado por
empresas como a

Comlurb

(?) de Kyoto: traçou 
metas para a redução
dos gases poluentes

Siga em frente

LPE
LIVERPOOL

RIBAOLIVE

MECETIMTA
PROLONGADO

RETRUCAVR
ZILOCAPA

SANDALIAN
POROMPIDO
UMIAMIR

OBRAURFA
LINCEVIM

GIFTCRECI
CLEOERIC
AEROMODELO

4/amir — eric — gift — live — riba. 9/liverpool.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Se você tem 50 reais 
inteiro, você tem 50 
reais. Se você tem 
50 reais trocado, 

você não tem nada.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
organizar, limpar, 

reciclar e também ajuda a 
cuidar da saúde. Onde você 
colocar atenção e foco vai 
fluir e vai ser bem produti-
vo! Aproveite bem a energia 
deste dia.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
se divertir, passear, 

se for possível, e namorar. Mas 
isso só vai acontecer se você 
se organizar e trabalhar bem, 
porque aí os astros te conce-
derão tempo para fazer coisas 
extras no dia de hoje.

Nada mais útil do 
que investir em 
nós mesmos. Hoje 

é dia de vocês olharem para 
dentro e perceberem qual mo-
tivação está ativada em seus 
corações. Sintam também 
qual tipo de emoção ou de 
sentimento está dirigindo o 
seu barco rumo ao futuro.

É dia de usar a ca-
beça, de ser inte-
ligente e racional. 

Nada de muita emoção hoje; 
use a razão! É importante vocês 
serem bem pragmáticos, orga-
nizados e falarem de maneira 
direto ao ponto! Hoje, Marte en-
tra Câncer. É justamente por isso 
que você vai sentir muita energia.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 

que você olhe para si mesmo, ou 
seja, é um bom dia para cuidar 
de si mesmo, do seu corpo e se 
manter fiel à sua essência, além 
de colocar foco no que interessa 
a você, em primeiro lugar! Tam-
bém é dia de fazer economia.

A Lua Crescen-
te chega no seu 
signo e traz vita-

lidade e força para você rea-
lizar, tomar atitudes e seguir 
em frente. É um dia, portanto, 
que favorece a promoção de 
mudanças positivas na sua 
vida e na caminhada das pes-
soas à sua volta. 

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 

você se conectar com os detalhes 
que geralmente passam desper-
cebidos! é um bom dia para pres-
tar atenção aos sinais que che-
gam, para olhar a natureza e para 
se conectar ao simples da vida, 
desde uma folha até as estrelas.

A Lua Crescente che-
ga em Virgem e traz 
energia para estar en-

tre amigos, além de vontade de 
trocar e de achar soluções. Hoje, 
portanto, os amigos podem ser a 
ajuda que caiu do céu. Soluções 
estão a caminho, escorpiano. 
Saiba se doar e pedir ajuda tam-
bém, se necessário for.

A Lua Crescente 
chega em Virgem e 
traz energia para or-

ganizar a vida como um todo, 
portanto pense em onde você 
precisa colocar energia de ar-
rumação e ordem, porque é ali 
que a sua atenção precisa estar, 
querido sagitariano. Este dia te 
concede bastante foco.

A Lua Crescen-
te chega em 
Virgem e traz 

energia para você avançar, 
querido capricorniano. Mas 
essa expansão só vai acon-
tecer na área da vida que 
estiver organizada. Per-
ceba onde será possível 
avançar nisso.

A Lua Crescente 
chega em Virgem 
e traz energia para 
organizar as emo-

ções: limpar, expor, colocar 
para fora e não reprimir. É dia 
de perceber as coisas que 
você engole e que fazem mal 
para a sua vida. Não aceite 
nada que seja ruim para você.

A Lua Crescente 
chega em Virgem e 
traz energia para fo-

car nas relações, portanto hoje o 
dia favorece o amor, as trocas e 
o companheirismo. Todas as re-
lações que forem baseadas em 
reciprocidade avançarão. Marte 
vai trazer para os piscianos uma 
vontade muito grande de criar.

Peanuts

QUADRINHOS


