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Brasileiro está lendo mais na 
pandemia, diz Sindicato dos Editores
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Inclusão

Secretário de Cultura, 
Zander Fábio, tem a difícil 
missão de inclusão de ar-
tistas com deficiência em 
eventos culturais e na Lei 
Municipal de Incentivo à 
Cultura de Goiânia. 

10%
Aos parlamentares da Câ-

mara de Vereadores, projeto 
de lei que viabiliza cota de 
10% para artistas com defici-
ência em eventos oficiais de 
Goiânia não seria má ideia. 

Cultura
Em reunião que aconte-

ceu na sexta-feira, 23, com 
vereador Willian Veloso 
(PL), que é pessoa com de-
ficiência, e líderes ligados 
ao seguimento, foi debatido 
formas de inclusão cultural 
de pessoas com deficiência, 
sobretudo de artistas com 
alguma limitação. 

Essencial  
... E continua a corrida 

para o “tal do essencial para 
vacinação no Brasil”. Depu-
tado Wilde Cambão (PSD) 
quer priorizar comerciários e 
industriários na imunização 
contra covid-19.

Criatividade
Parece que a falta criativi-

dade na criação de projetos 
de leis, tanto no âmbito mu-
nicipal, estadual e federal, to-
mou conta dos parlamentos 
nesse período pandêmico.

Categorias
Boa parte só apresenta 

matéria defendendo ‘catego-
ria’ como essencial para vaci-
nação, mas parece se esque-
cer de que ‘vida de qualquer 
pessoa é importante’. Por que 
não se unem para vacinação 
em massa?

Esportividade
Prefeito Rogério Cruz 

mencionou a criação do 
Centro Olímpico na capital. 
Segundo ele, a proposta está 
em fase avançada na Secreta-
ria de Esportes. A declaração 
aconteceu no Centro de Ex-
celência do Esporte, na sex-
ta-feira, 23. 

  
Sintonia

Durante o evento, titu-
lares dos Esportes, Hander-
son de Paula (Estado) e Ál-
varo do Esporte (Municipal) 
apontam que os governos de 
Caiado e de Cruz estão em 
sintonia política e esportiva.

Novas unidades saúde
As novas unidades de saúde da Prefeitura de Goiâ-

nia terão atendimento básico, como consulta médica, 
enfermagem, odontológica, sala de vacina e exames. 
Outras unidades terão mais serviços, como atendi-
mento ambulatorial de especialidades, farmácia, 
ambulatório para pequenas cirurgias, planejamento 
familiar, curativos, entre outros serviços.

“Cultura e Reparação Histórica Negra”.
A Câmara dos Deputados realizou videoconfe-

rência na sexta-feira (23) com objetivo de debater 
a legislação de combate ao racismo estrutural no 
Brasil, além de defender a regulação do mercado 
audiovisual no país, a fim de aumentar o acesso de 
profissionais negros ao setor, com a valorização de 
suas vivências e especificidades.

Quando o povo se envolve com 
o governo, o governo torna-
se mais responsável e nossa 
sociedade mais forte.” 

Arnold Schwarzenegger

Gustav Ritter: polo de formação artística 
gratuita e de interesse público goiano

O governo estadual sancionou revogação de uma 
lei que permitia o uso de área de mais de 6 mil metros 
quadrados pela Associação Filhos do Pai Eterno (Afi-
pe), que é ligada à Igreja Católica. O imóvel é sede do 
Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Rit-
ter, da Secretaria de Estado da Educação, pertencente 
ao Estado.

O prédio em estilo art-déco é tombado como 
patrimônio histórico e está avaliado em mais de R$ 8 
milhões. O local funciona há 32 anos como unidade 
de ensino e formação artística, e conta com 28 salas, 
núcleos de música, de dança e de teatro. Trata-se de 
um polo de formação artística gratuita de centenas 
de crianças, de jovens e de adultos, com a missão de 
democratização do acesso à cultura em toda a região 
Metropolitana de Goiânia.

Para a Governadoria, assim como para a popula-
ção goianiense, a manutenção das atividades do Gus-
tav Ritter, no local atual, é de interesse público. “O seu 
desalojamento implicará despesas com aquisição de 
um novo imóvel para sua instalação, ônus que o Estado 
não suporta, pelo déficit orçamentário reiterado, ainda 
não zerado, apesar dos esforços do atual Governo”, disse 
o governador na justificativa da lei, que foi aprovada 
por unanimidade em dois turnos pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás (Alego). 

Jogadas rápidas 

n Bolsonaro sanciona Orçamento com corte de R$ 19,8 
bi e bloqueio de R$ 9 bi. 
n Governador Ronaldo Caiado participou da solenidade 
de posse de novos desembargadores do TJGO, em Ceri-
mônia realizada na sexta-feira (23).
n Durante o evento, Caiado destacou a “convergência 
de objetivos entre os três poderes”, em que a soma de 
esforços contribui para que o Estado possa superar difi-
culdades. 
n Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), pediu apoio dos países desenvolvidos para a 
preservação da Amazônia.
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Leia e anuncie!

Da reDação - No Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço desta sexta-feira, 23, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com o 
médico cirurgião plástico, 
Fernando de Nápole. Na 
ocasião, o médico falou 

sobre rinoplastia e desvio 
de septo.  A rinoplastia é 
uma cirurgia plástica que 
visa à correção estética e/
ou funcional do nariz. O 
procedimento de corre-
ção do septo é conside-
rado simples. A operação 

é feita com um pequeno 
corte por dentro do na-
riz, para descolar a mu-
cosa que recobre o septo. 
Para assistir esta entre-
vista e os destaques do 
jornal, acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.
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No Gazeta Rural da 
desta sexta-feira, 23, o 
apresentador Jota Sobri-
nho conversou com o 
produtor rural Salvador 
Farina, que é diretor da 
SGPA - Sociedade Goiana 
de Pecuária e Agricultura 
e também empresário no 
segmento de leilões. Na 
ocasião, Salvador falou 

sobre os desafios dian-
te da pandemia da CO-
VID-19, e a tecnologia 
usada nos leilões virtuais 
fazendo a divulgação das 
plataformas de transmis-
são. Na direção da SGPA, 
o entrevistado fez um 
balanço das ações frente 
a diretoria, analisou jun-
to com o apresentador 

Jota Sobrinho o cenário 
econômico do agronegó-
cio, cotação do mercado 
agropecuário e as poten-
cialidades do estado de 
Goiás frente a produção. 
Para assistir esta entre-
vista e os destaques do 
jornal, acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.

LeonarDo MigueL
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AlAnA GAndrA/ABr - O Dia 
Mundial do Livro, come-
morado no último dia 23, 
apresenta dois quadros no 
Brasil: um muito positivo e 
outro preocupante, segun-
do o presidente do Sindi-
cato Nacional dos Editores 
de Livros (Snel), Marcos da 
Veiga Pereira. A data foi es-
colhida pela Organização 
das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco) para celebrar 
o livro, incentivar a leitura, 
homenagear autores e refle-
tir sobre direitos legais.

“O quadro muito posi-
tivo é que o brasileiro está 
lendo mais. Desde julho 
do ano passado, as vendas 
têm crescido e continuaram 
crescendo este ano, o que, 
para mim, evidencia uma 
reconexão com o livro e com 
a leitura. É como se as pes-
soas descobrissem o prazer 
de ler, porque estão mais em 
casa, porque têm mais tem-
po. E ao redescobrir o prazer 
de ler, elas redescobrem o 
hábito da leitura; colocam 
o livro no seu hábito diário. 
Isso faz com que as pessoas 
leiam mais. Estão consu-
mindo mais livros. Isso é su-
per positivo”, disse Marcos 
da Veiga à Agência Brasil.

PREOCUPAÇÃO
Os números revelados 

pelas pesquisas promovidas 
pelo Snel mostram todo o 
varejo online se movimen-
tando para criar promoções 
e eventos com o objetivo de 
chamar as pessoas ainda 
mais para o livro. Em con-
trapartida, o lado preocu-
pante é o das livrarias físi-
cas, disse Marcos da Veiga. 
“Nos cerca de 14 meses da 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19), as livrarias 
físicas passaram, pelo me-
nos, metade desse tempo 
ou fechadas ou com muitas 
restrições, o que gera forte 
impacto econômico-finan-
ceiro”, disse.

De acordo com o pre-
sidente do Snel, o funcio-
namento precário das lojas 
físicas tem efeito também 
no próprio hábito do leitor, 
uma vez que impede as li-
vrarias de chamar o público 
de volta para ter o prazer do 
convívio, de manusear os 
livros, de encontrar autores 
nos lançamentos de obras, 
de conversar com outras 
pessoas e com os livreiros. 
“Essa é a parte difícil da pan-

demia, que continua”, disse 
o presidente do Snel.

A pesquisa mensal do 
varejo realizada para o sin-
dicato mostra a consistência 
das vendas do setor. No pri-
meiro trimestre deste ano, 
em comparação a igual perí-
odo do ano passado, houve 
expansão de 25% em exem-
plares vendidos, com cerca 
de 12 milhões de livros, con-
tra 9,6 milhões no acumu-
lado de janeiro a março de 
2020. Em valor, o aumento 
foi menor, e alcançou cer-
ca de 15,5%. No primeiro 
trimestre de 2021, a receita 
com a venda de livros so-
mou R$ 544 milhões, contra 
R$ 471,5 milhões no mesmo 
período de 2020.

Segundo Marcos da Vei-
ga, isso pode ser explicado 
porque se vendeu mais obras 
gerais e menos livros escola-
res, que são mais caros. Além 
disso, segundo ele, houve 
concentração no varejo on-
line, que tem uma prática de 
descontos para o consumi-
dor muito agressiva. 

PRÉ-ADOLESCENTES
Embora o brasileiro es-

teja lendo mais em razão da 
pandemia, a pesquisa “Re-
tratos da leitura no Brasil”, 
divulgada em setembro do 
ano passado pelo Instituto 
Pró-Livro e relativa ao ano 
anterior, revela que pouco 
mais da metade dos brasi-
leiros têm hábito de leitura 

(52%). Por idade, a pesquisa 
mostrou que a única faixa 
etária que ampliou o total de 
leitores foi a de crianças en-
tre 5 e 10 anos de idade, que 
passou de 67%, em 2015, 
para 71%, em 2019.

Todas as demais faixas 
leram menos em relação à 
pesquisa anterior. Apesar 
da queda, a faixa etária que 
mais lê no Brasil é a dos 
pré-adolescentes de 11 a 
13 anos de idade (81%, em 
2019, contra 84%, em 2015). 
Em termos de escolaridade, 
os leitores com curso supe-
rior permanecem como os 
que lêem mais, mesmo com 
redução entre as edições 
da pesquisa (68%, em 2019, 
contra 82%, em 2015). 

O presidente do Snel, 
Marcos da Veiga, confir-

mou que está ocorrendo 
um ressurgimento forte de 
livros juvenis, para faixa 
pré-adolescente de 11 a 13 
anos de idade.

Marcos da Veiga disse 
que a crise contribuiu para 
a redescoberta da leitura. 
Para ele, a palavra, a par-
tir de agora, não pode ser 
mais oportunidade mas, 
sim, responsabilidade. 
“Nós, enquanto indústria, 
precisamos manter o livro 
presente na vida das pes-
soas, precisamos entrar nas 
casas das pessoas através 
das mídias sociais das li-
vrarias, das editoras, que 
são muito fortes. Isso nos 
permite estar convidando 
o leitor a conhecer mais li-
vros, fazendo promoções”. 

O presidente do Snel 

disse que quando as pesso-
as puderem circular mais 
livremente, a ideia é criar 
mais eventos com autores, 
“porque é sempre uma ex-
periência muito bacana ter 
seu livro autografado e tirar 
foto com o escritor. Acho 
que essa é nossa respon-
sabilidade. Acho que te-
mos que aproveitar a crise 
e criar um mercado mais 
robusto, reconquistar um 
pouco o que a gente per-
deu de 2015 para cá”.

A produtora de moda 
da agência de modelos Max 
Fama, Carolina Souza, pro-
moveu um editorial para 
incentivar a criançada a au-
mentar o gosto pela leitura. 
Segundo Carolina, a leitura 
é fundamental “para atin-
girmos uma sociedade mais 
justa, igual, desenvolvida. 
E tudo isso começa com os 
pequenos”, disse, acrescen-
tando que “o incentivo à lei-
tura é uma obrigação de to-
dos nós para que os nossos 
filhos tenham mais oportu-
nidades na vida adulta”.

A pedagoga Bruna Du-
arte Vitorino, por sua vez, 
defende que a leitura com 
as crianças reforça os laços 
familiares e contribui para 
o desenvolvimento infantil. 

Para deixar o momen-
to da leitura mais gostoso, 
ela dá algumas dicas para 
os pais: Procure ler com fre-
quência para a criança em 
casa; estimule brincadei-

ras sobre o livro lido, como 
desenhar a cena que mais 
gostou ou utilizar bonecos 
para reproduzir a história; 
utilize a história do livro 
para associar à vivência da 
criança, durante um passeio 
ao parque, ou chamando a 
atenção para algo que apa-
receu no livro, como uma 
flor, ou um trem, para incen-
tivar uma conversa sobre o 
assunto e explorar o conhe-
cimento adquirido com o 
exemplar; não force a leitu-
ra; escolha livros com um 
conteúdo pelo qual elas se 
interessem, para proporcio-
nar um momento prazeroso 
em família; deixe os livros 
acessíveis para que a criança 
possa pegá-los a qualquer 
momento, mesmo que ela 
ainda não leia; deixe-a ex-
perimentar a sensação de 
folhear um livro e imaginar 
a história.

A pedagoga lembra que 
mesmo quando a criança já 
está conhecendo algumas 
palavras, “é importante cul-
tivar esse momento de inte-
ração com as crianças” 

Bruna Vitorino disse que 
além do desenvolvimento 
motor, a criança deve ser 
instigada à capacidade cog-
nitiva, ou seja, a capacidade 
de interpretar os estímulos 
do ambiente para tomada 
de decisões. “Por isso, é im-
portante introduzir a leitura 
desde os primeiros anos de 
vida”, recomenda.

Brasileiro está lendo mais na 
pandemia, diz Sindicato dos Editores
Os números mostram 
o varejo online se 
movimentando para criar 
promoções e eventos com 
o objetivo de chamar as 
pessoas para o livro

EDUCAÇÃO

Rodrigues Pozzebom/ABr

Divulgação Leitura
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás está 

com nova diretoria. Foi eleito para a primeira vice-pre-
sidência, o escritor Hélio Moreira, para o Conselho 
Consultivo: os historiadores Nars Chaul, Wolmir Ama-
do, Martiniano J. da Silva, Hélio Rocha, desembargador 
Ney Teles e Itami Campos, além de outros.

2. O desembargador Rogério Arédio Ferreira foi eleito 
secretário-geral; Aidenor Aires, primeiro secretário e o de-
sembargador Itaney Campos, o segundo secretário. O te-
soureiro da entidade é o escritor Geraldo Coelho Vaz, e na 
primeira tesouraria foi eleito o escritor Bariani Ortêncio.

Cursinho pré-vestibular
O Centro Educacional Sesc Cidadania está com 

inscrições abertas até o dia 03 de maio, para o seu 
cursinho pré-vestibular, o Super Médio. São 540 vagas 
gratuitas para estudantes nas categorias de trabalha-
dores do comércio de bens, serviços e turismo, seus 
dependentes, e estudantes da rede pública da edu-
cação básica. As vagas fazem parte do Programa de 
Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc Goiás 
e os candidatos precisam estar cursando a 1ª, 2ª ou 
3ª séries do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino 
Médio em escola da rede pública, em Goiás. 

Vitrine

NOVO COMANDO 
O escritor e promotor de Justiça, Jales Guedes Coelho 
Mendonça, doutor em História pela UFG assume a 
presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. 
O promotor é autor de vários livros, entre eles, ‘A Invenção 
de Goiânia: O Outro Lado da Mudança’ e ‘A Assembleia 
Constituinte Goiana e o Mudancismo Continuado’

Arquivo

n VOCÊ SABIA? O 
mamão possui melanina 
que é um pigmento que 
dá coloração à pele.

n MÁXIMO - O HGG 
recebeu uma visita 
remota dos avaliadores 
do Instituto Brasileiro 
para Excelência 
em Saúde (Ibes), 
instituição acreditadora 
credenciada à 
Organização Nacional 
de Acreditação (ONA). 
O HGG é avaliado 
pelos certificadores 
como um hospital nível 
3, que é o máximo 
previsto, desde 2018.

n COM MAIS LEVEZA 
- A marca de água 
Crystal fez sua estreia 
no BBB 21, da TV 
Globo, com bate-papo 
sobre sustentabilidade e 
mudanças de hábitos. A 
Crystal chama a atenção 
para um assunto urgente: 
a redução de resíduos 
no meio ambiente. A 
marca deu o pontapé 
inicial à plataforma 
“Água e Ponto” com 
uma ação. O projeto, 
que terá desdobramento 
100% digital, visa inspirar 
mudanças de hábitos 
dos consumidores.

Arquivo

ANJOS GRUPO SOMA 
Numa iniciativa da Soma Contabilidade, segue até o 
dia 30 de abril, campanha para arrecadar alimentos  
que serão doados às famílias mais prejudicadas 
pela pandemia mundial causada pela Covid-19,  
através do projeto social Anjos Grupo Soma. O 
barato da campanha é que o escritório recebe cesta 
básica em troca de fazer declaração do IRPF 2021, 
cuja entrega foi prorrogada para 31 de maio. No 
registro, os sócios comandantes da Soma, Monica 
Gonçalves, Ludmilla Guimarães e Filipe Gonçalves

Arquivo

n SALTO ALTO - Uma 
solenidade on-line, no 
dia 13 de abril, marcou 
a posse da advogada 
Cristiane Gracia 
Campos, na diretoria 
Adjunta da Associação 
Brasileira de Advogados 
de Goiânia. A advogada 
é especialista em 
Direito Administrativo, 
formada pela Faculdade 
Cândido Mendes/RJ e 
pós-graduada em Direito 
Público pela PUC/DF
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ESPORTE

Das plataformas do Defer 
para o pré-olímpico do Japão
Com apoio do Bolsa Atleta, saltadora do Distrito Federal participa 
da seleção para a maior competição do mundo

Da reDação com agên-
cia Brasília - Os primei-
ros pulos da brasilien-
se Anna Lúcia Martins 
nos saltos ornamentais 
aconteceram no Com-
plexo Aquático Claudio 
Coutinho, antigo Depar-
tamento de Educação 
Física, Esportes e Recre-
ação (Defer), aos sete 
anos, quando sua mãe 
ainda trabalhava no local 
e a incentivou a partici-
par das aulas ministra-
das pelo técnico Giovani 
Casillo, responsável por 
formar nomes como Cé-
sar Castro, Hugo Parisi 
e Ricardo Moreira. De lá 
para cá, muita coisa evo-
luiu em sua carreira no 
esporte e a jovem leva 
hoje o nome do Distri-
to Federal mundo afora, 
com apoio da Secretaria 
de Esporte e Lazer (SEL).

Na primeira semana 
de maio, ela participa da 
Copa do Mundo de Saltos 
Ornamentais, o Pré-O-
límpico, no Japão, onde 
disputa uma vaga para 
os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, que serão reali-
zados em julho. O pon-
to máximo na trajetória 
de qualquer esportista é 
disputar uma edição dos 
Jogos Olímpicos ou Pa-
ralímpicos. E para Anna 
Lúcia Martins, que con-
quistou o primeiro títu-
lo brasileiro aos 9 anos e 
continua a alcançar mar-

cas, não é diferente.
Em sua trajetória ju-

venil, marcou presença 
em Pan-Americanos, em 
que levou o quarto lugar; 
Sul-Americanos, onde foi 
campeã três vezes; Mun-
dial Juvenil e Olimpíada 
da Juventude. Neste ano, 
no Sul-Americano de 
Esportes Aquáticos, em 
Buenos Aires, voltou com 
uma medalha de prata no 
trampolim individual de 
1 metro e uma de bron-
ze no trampolim indivi-
dual de 3 metros, sendo 
essa última a sua prova 
principal. Assim como na 
capital portenha, com-
petirão no Pré-Olímpico, 
além de Anna Lúcia, três 
atletas da capital federal.

São eles Luis Felipe 
Moura, Kawan Figuere-
do Pereira e Luana Lira, 
que integram a seleção 
brasileira de saltos orna-
mentais e representam o 
Instituto Pro Brasil, que 
tem como uma de suas 
bases de treinamento 
o Centro Olímpico da 
Universidade de Brasí-
lia (UnB). “Conto com a 
melhor estrutura para a 
preparação de um atleta 
em saltos ornamentais, 
tenho o melhor técnico, a 
melhor equipe multidisci-
plinar e os melhores equi-
pamentos”, diz a jovem 
que considera as estrutu-
ras de Brasília adequadas 
para a modalidade.

O Distrito Federal 
também concentra as 
maiores fontes de ins-
piração da saltadora e 
o importante apoio de 
programas da Secreta-
ria de Esporte e Lazer. 
“Tive a oportunidade 
de participar de várias 
competições importan-
tes para minha carreira 
internacional devido ao 
Compete Brasília. E com 
a ajuda do Bolsa Atleta, 
eu consigo custear meus 
suplementos, vitaminas 
e materiais para a minha 
preparação. Os dois pro-
gramas, na minha opi-
nião, são indispensáveis 
para o meu desenvolvi-
mento como atleta”.

Antes de mergulhar 
nos saltos ornamentais, 
Anna Lúcia se arriscou 
em modalidades como 
o balé e a ginástica acro-
bática. Hoje a rotina de 
treinamento, em dois 
períodos, inclui exer-
cícios físicos e atendi-
mento à equipe multi-
disciplinar. Para manter 
a disciplina e o foco no 
trabalho dentro da pis-
cina, o apoio de amigos 
e familiares se mostra 
muito importante em 
todo o processo. “Quan-
do vou para competi-
ções, eu sempre recebi 
muito incentivo, muita 
força, e, quando volto, sou 
acolhida independente 
do resultado”, agradece.

Anna Lúcia ganhou prata e bronze, em março, no Sul-Americano de Esportes Aquáticos, 
em Buenos Aires

Arquivo pessoal
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O salário que seria creditado na conta dos servidores públicos no dia 1° de maio 
será feito de forma escalonada ainda dentro do mês de abril

TOCANTINS

IMUNIZAÇÃO

Governador Carlesse mantém 
pagamento antecipado e escalonado 
aos servidores públicos do Estado

Tocantins recebeu mais 20.250 doses 
de vacinas contra a Covid-19

Jesuino santana Jr./Governo 
do tocantins -  O governa-
dor do Estado do Tocantins, 
Mauro Carlesse, voltou a 
determinar nesta sexta-fei-
ra,  23, que o pagamento 
integral dos servidores pú-
blicos do Executivo Estadu-
al, referente ao mês de abril, 
seja feito de forma anteci-
pada e escalonada a fim de 
evitar aglomeração e conter 
a proliferação da Covid-19. 
A mesma medida já havia 
sido adotada pelo Governa-
dor no mês de março.

Com isso, o salário que 
seria creditado na conta dos 
servidores públicos no dia 
1° de maio será feito de for-
ma escalonada ainda den-
tro do mês de abril. “Esta-
mos novamente adotando 
essa medida como forma 
de evitar que todos recebam 
na mesma data e que isso 
venha a causar aglomera-
ções em agências bancá-
rias ou supermercados, por 
exemplo. A propagação do 
novo Coronavírus é muito 
dinâmica e não podemos 
dar brecha para que ele se 

espalhe de forma mais ve-
loz”, explica o Governador.

Após determinar a me-
dida, o governador Carlesse 
voltou a destacar que o Go-
verno do Tocantins é o maior 
empregador do Estado e 
que a manutenção do pa-
gamento dos servidores em 
dia e, de forma antecipada, 
também injetará recursos no 
comércio local, ajudando na 
manutenção das atividades e 
dos empregos neste período 
crítico da pandemia.

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz) informa que 
o valor líquido da folha de 
pagamento dos servidores 
do Executivo Estadual corres-
ponde a R$ 160.504.276,16.

Cronograma

Dia 26: 
n Servidores da Saúde;
Dia 27: 
n Servidores de órgãos que 
compõem a Segurança Pública: 
Polícia Militar do Estado do 
Tocantins (PMTO); Corpo de 
Bombeiros Militar do Tocantins 

(CBM/TO); Secretaria de 
Estado da Cidadania e Justiça 
(Seciju); Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP), etc.;
Dia 28: 
n Servidores de órgãos 
fiscalizadores: Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz); 
Agência Tocantinense 
de Transportes e Obras 
(Ageto); Agência Estadual de 
Metrologia (AEM); Agência 
de Defesa Agropecuária 
(Adapec); Junta Comercial 
do Estado do Tocantins 
(Jucetins); Departamento 
Estadual de Trânsito do 
Tocantins (Detran); etc.;
n Órgãos que entregam cestas 
básicas: Secretaria de Estado 
do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (Setas); e Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Tocantins (Ruraltins);
Dia 29: 
n Servidores das demais 
pastas, com exceção da 
Secretaria de Estado da 
Educação, Juventude e 
Esportes (Seduc);
Dia 30: 
n Servidores da Educação.

O Tocantins recebe 
nesta sexta-feira, 23, mais 
20.250 doses de vacinas 
contra a Covid-19. A previ-
são é que a aeronave que 
trará os imunizantes pou-
se no aeroporto Brigadeiro 
Lysias Rodrigues, às 16h40. 
A nova remessa, que faz 
parte da 14ª da pauta de 
distribuição do Plano Na-
cional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a 
Covid-19, do Ministério da 
Saúde (MS), é composta 
por 16.250 doses da vacina 
CoronaVac e 4 mil doses da 
vacina AstraZeneca.

Serão beneficiadas com 
as novas doses pessoas de 60 
a 69 anos e os servidores das 
forças de segurança, salva-
mento e armadas. As 16.250 
CoronaVac serão destina-
das à primeira dose da po-
pulação de 60 e 64 anos. Já 
as 4 mil AstraZeneca serão 
aplicadas em primeira dose 
para os trabalhadores das 
forças de segurança, salva-
mento e armadas, e, ainda, 
em segunda dose para pes-
soas de 65 a 69 anos e para 
os trabalhadores das forças 
de segurança, salvamento 
e armadas.

“Ressaltamos que o pú-
blico alvo escolhido para 

receber as doses não é de-
finido pelo Governo do 
Tocantins e sim, pelo Mi-
nistério da Saúde, através 
do Plano Nacional de Imu-
nização. Estamos seguin-
do à risca todas as orienta-
ções, buscando imunizar, o 
quanto antes, toda a popu-
lação tocantinense”, explica 
Edgar Tollin, secretário de 
Estado da Saúde.

Conforme a gerente de 
Imunização da SES, Dian-
dra Sena, “todas as doses 
serão conferidas pela equi-
pe técnica e, em seguida, 
distribuídas aos municí-

pios tocantinenses”. A data 
de distribuição, logo que 
definida, será amplamen-
te divulgada.

INFORMAÇÕES
Todas as informações 

relacionadas à Covid-19, 
no Tocantins, como vaci-
nação, casos, e leitos estão 
disponíveis no portal do 
Centro de Informações e 
Decisões Estratégicas em 
Saúde (Integra Saúde), atra-
vés do link http://integra.
saude.to.gov.br/covid19.

Mariana Ferreira/
Governo do tocantins

Globo escolhe quem ficará no lugar do “Domingão do Faustão” em 2022
O início do horário mais 

importante dos domingos, 
utilizado por Fausto Silva, 
já tem substituto para 2022 
após o fim do ‘Domingão 
do Faustão’. Com mais de 30 
anos de história o dominical 
chega ao fim em 26 de de-

zembro. No horário de 18h 
às 20h do domingo será um 
velho conhecido do público: 
o futebol. A TV Globo já ne-
gocia, a passos largos, com 
a CBF e confederações es-
taduais, sobre a exibição de 
partidas dos campeonatos.

Luciano Huck, que es-
tava cotado para assumir o 
domingo, não está descar-
tado dos planos do canal. 
Enquanto a emissora espera 
uma definição se ele irá ou 
não concorrer à presidência 
da república em 2022.

DANO PRÉ-CONTRATUAL: O 
frustamento do empregado na expectativa 
de ser contratado gera Dano Moral

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

O presente artigo tem o fim de demonstrar a 
responsabilidade civil representada na fase 
pré-contratual nas relações trabalhistas. O 
que ocorre é que muitas vezes há a quebra de 
expectativa do candidato concorrente a vaga 
de emprego que amarga prejuízos diante da 
não efetivação do contrato de trabalho. 

Quando se inicia uma 
seleção para o preenchi-
mento de vagas na empresa, 
os empregadores devem to-
mar ciência de que o can-
didato que se submete ao 
processo seletivo estar de-
terminado a ser aprovado. 
Sendo assim, a partir do 
momento que o empre-
gado recebe uma resposta 
positiva na seleção, que faz 
a entrega de documentos 
pessoais e realiza os exames 
médicos admissionais, ele se 
encontra desde já atrelado 
a empresa, ainda que não 
efetivado expressamento o 
contrato de trabalho, pre-
sume-se que a contratação 
é certa, não podendo o em-
pregador de forma arbitrária 
desistir da admissão. 

À título de exemplo de 
prejuízo sofrido pelo can-
didato que não teve ope-
rado sua contratação na 
fase pré-contratual pelo 
empregador é o caso de 
haver pedido de demissão 
de outro emprego que se 
encontrava, dentre outras 
frustrações pessoais que 
atinge diretamente a per-
sonalidade do candidato, o 
que resulta no Dano Moral. 

Logo, essa fase pré-con-
tratual tem por iniciada 
desde o momento que é 
realizado as negociações 
com a finalidade de se che-
gar à contratação do traba-
lhador. Em consequência 
disto, é nesta fase que o 
candidato se encontra em 
desvantagens, vez que ne-
cessita do emprego. 

O entendimento firma-
do pelo Tribunal Superior 
do Trabalho é no sentido 
de “homenagear o princí-
pio constitucional da dig-
nidade da pessoa humana, 
preservando a privacidade 
do trabalhador e combaten-
do a discriminação como 
limite ao poder diretivo 
empresarial.” Precedentes. 
Recurso de revista conhe-
cido e provido . (TST - RR: 
2289004320135130009, Re-
lator: Delaíde Miranda Aran-
tes, Data de Julgamento: 
30/08/2017)

Bem como, a jurispru-
dência dos Tribunais acolhe 
o mesmo entendimento, ve-
jam-se a decisão da Quinta 
Turma do TRT da 1º Região:

RECURSO DO RE-
CLAMANTE. RECURSO 
DO RECLAMADO. DANO 
MORAL CONFIGURADO. 
RESPONSABILIDADE PRÉ-
-CONTRATUAL. O respeito 
à boa-fé exige uma conduta 
leal dos contratantes em to-
das as fases negociais, caso 
contrário, gera ou poderá 
gerar a responsabilidade 
pré-contratual, contratual e 
pós-contratual da parte que 
a violou. O princípio da bo-
a-fé atua como parâmetro 
à limitação da autonomia 
privada. Portanto, mesmo 
não havendo a formaliza-
ção do contrato de trabalho, 
pela anotação da CTPS, já 
a fase das tratativas vincu-
la as partes. Na hipótese, a 
conduta da demandada ao 
frustrar a real expectativa do 
autor em ter seu emprego já 
garantido, configura, tam-
bém, flagrante desrespeito 
ao princípio da boa-fé que 
deve nortear os contratos. A 
atitude da reclamada foi to-
talmente contraditória à sua 
conduta de realizar diversos 
procedimentos próprios do 
ingresso do trabalhador nos 
quadros de funcionários de 
uma empresa, razão pela 
qual deve responder pelos 
danos de ordem moral sofri-
dos pelo reclamante. Desta 
forma, tendo ocorrido ato 
ilícito ou ato abusivo do 
empregador, nexo causal e 
o dano espiritual propria-
mente dito, esta configura-
do o dano moral individual, 
que deverá ser reparado no 
caso em pecúnia. Recurso 

a que se dá provimento, no 
particular. Vistos, relatados e 
discutidos os presentes au-
tos de recurso ordinário em 
que são partes KENNEDY 
ENGUEL BARROS,como re-
corrente, e APB SERVIÇOS 
- TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO 
DE OBRA e SUPERMERCA-
DO PADRÃO DO FONSECA 
LTDAcomo recorridos.

(TRT-1 - RO: 
01007649520185010038 RJ, 
Relator: ENOQUE RIBEIRO 
DOS SANTOS, Data de Jul-
gamento: 11/09/2019, Quin-
ta Turma, Data de Publica-
ção: 08/10/2019)

Deste modo, o dano 
pré-contratual não decorre 
simplesmente da violação 
de uma obrigação principal 
na efetivação do contrato de 
trabalho, mas de um dever 
das partes que participam 
de conduta relativa a boa-fé 
objetiva, princípio esse que 
deve ser pautado em con-
junto com o dever de leal-
dade e consideração com 
o próximo que compõe o 
outro polo do contrato.

Face ao exposto no pre-
sente artigo, conclui-se na 
necessidade de apurar a 
responsabilidade existente 
na fase pré-contratual das 
negociações trabalhistas, 
restando demonstrado o 
dever de resguardar a par-
te vulnerável (empregado) 
na efetivação do contrato 
de trabalho. Destarte que a 
conclusão firmada no en-
tendimento sobre o tema 
se depara na possibilidade 
de haver violação ao direi-
to dos trabalhadores antes 
mesmo de se concretizar a 
admissão, podendo resultar 
em responsabilidade civil do 
empregador que se encon-
tra na fase pré-contratual, 
bem como o dever de repa-
rar o dano causado diante 
de suas decisões arbitrárias.

Marcos oliveira é Gradu-
ando eM direito 

na Puc-Go / 
trabalha no

escritório ayres duarte 
advoGados & consultores

&&

Marcos Oliveira Trabalha 
no escritório Ayres Duarte 
Advogados & Consultores

Saúde/Governo do Tocantins
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AGV LOGÍSTICA S.A, inscrita com CNPJ Nº 
02.905.424/0068-38 torna público que requereu da Se-
cretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida de 
Goiânia - SEMMA, a Renovação da Licença Ambiental de 
Operação Nº 2017010912 -  Processo atual 2021095637, 
para a atividade de armazéns gerais – emissão de warrant. 
Localizado na Avenida Tanner de Melo, S/Nº Qd. 06 Lt. Área 
2  Sala 6 Armz 3 Setor AGV Arm – Parque Industrial Vice 
Presidente José Alencar - CEP: 74.993-500 – Aparecida 
de Goiânia – GO. O empreendimento não se enquadra na 
Resolução CONAMA 001/86. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 – UASG 989395
O MUNICÍPIO DE INHUMAS torna público que realizará, pregão
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item, visando o registro de
preço para futura contratação de empresa para aquisição de
material de expediente e escritório, no dia 07/05/2021 às
08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das
08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos
telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO – UASG 989395

O Município de Inhumas torna público que realizará, pregão
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item, visando o registro de
preço para futura contratação de empresa para aquisição de
equipamentos de processamento de dados, no dia 10/05/2021 às
08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das
08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos
telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licita-cao@inhumas.go.gov.br.

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021
Inexigibilidade de Licitação nº 690/2021

Processo Administrativo Nº 690/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino, Estado de Goiás, 
inscrito no CNPJ sob nº 01.612.756/0001-54 fone: (62) 3394-0076, torna 
público para conhecimento dos interessados, que estará recebendo, a partir 
do dia 26/04/2021 até o dia 26/05/2021 no horário de 08h00min às 11h00min 
e das 13h00min às 17h00min (horário de expediente), os pedidos para CRE-
DENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DOS PLANOS DE 
MIDIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚN-
CIOS INSTITUCIONAIS EM PROGRAMAS AO VIVO (LIVES), RADIO E 
JORNAL IMPRESSO SOBRE, INFORMATIVOS, ATOS ADMINISTRATI-
VOS,  CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS, DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO/GO EXERCICIO 2021,, 
tudo nos termos e condições constantes no edital, que obedece a critérios 
estabelecidos nos termos da Lei nº 8.666/93, 8.883/94.

Santa Rita do Novo Destino/GO, 23 de ABRIL de 2021.
MARCOS ANTONIO RIBEIRO TÔRRE

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino, Estado de Goiás, 
inscrito no CNPJ sob nº01.162.756\0001-54, fone: (62) 3394-0076, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, 
na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL 
E MELHOR TECNICA, no dia 24 de maio de 2021 as 09:00min a  para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRÉ FABRICA-
DA EM FIBRA DE VIDRO COMPACTA PARA FLOCULAÇÃO DECANTA-
ÇÃO E FILTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO/
GO PARA 2021, tudo nos termos e condições constantes no edital, que 
obedece a critérios estabelecidos nos termos da Lei nº 8.666/93. San-
ta Rita do Novo Destino/GO, 23 de ABRIL de 2021. MARCOS ANTONIO 
RIBEIRO TÔRRE - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

STAR AUTO PECAS EIRELI, CNPJ/CPF nº 15.070.630/000-00,  torna público
que esta anexando as pendências na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
de Goiânia para receber a Licença Ambiental de Operação  para a seguinte
atividade : DESMANCHE DE VEICULOS - comércio a varejo de peças e acessórios
usados para veículos automotores, localizado na Avenida Fernão Dias, Número
234, Quadra 05, Lote 04, Vila Adelia, Goiânia-GO, CEP: 74.323 – 040.

STAR AUTO PECAS EIRELI, CNPJ/CPF nº 15.070.630/0001-00, torna público
que esta anexando as pendências na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
de Goiânia para receber a Licença Ambiental de Operação  para a seguinte
atividade : DESMANCHE DE VEICULOS - comércio a varejo de peças e acessórios
usados para veículos automotores, localizado na Avenida Fernão Dias, Número
234, Quadra 05, Lote 04, Vila Adelia, Goiânia-GO, CEP: 74.323 – 040.

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
007/2021

 
A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO o aviso de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021, tipo: Menor preço. Objeto:
Constitui objeto da presente licitação a escolha da (s) melhor (es) proposta (s) para
fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da Rede Municipal
de Saúde de Goiás/GO, consoante às condições da Lei nº 8.666/93 e Lei Federal nº
10.520 de 17 de julho de 2002, conforme relacionado no termo de Referência-
anexo I.  Recebimento de Propostas:  Das 07h30min do dia  26/04/2021 até às
08h00min do dia 06/05/2021. Abertura das Propostas: 06/05/2021 às 08h01min.
Data e Hora do início da Sessão de Disputa de Preços: 06/05/2021 às 09h01min. O
edital estará disponível na Plataforma Eletrônica: http://www.bll.org.br e no site
http://www.prefeituradegoias.go.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas na
sede da Prefeitura Municipal de Goiás, na Praça da Bandeira, nº 01, Centro, Goiás-
GO, fone: (62) 3371-7726, no horário das 08h00min às 11h e das 13h às 17h00min

Município de Goiás, 23 de abril de 2021.
ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS

Pregoeira

STOCO AVIAÇÃO EIRELI, CNPJ: 00.893.529/0001-81, torna público
que  recebeu  da  Agência  Municipal  do  Meio  Ambiente  -  AMMA de
Goiânia  a  Licença  Ambiental  de  Instalação  processo
81438133 para as seguintes atividades : manutenção e reparação de
aeronaves, exceto a manutenção na pista, manutenção de aeronaves
na  pista,  comércio  varejista  de  outros  produtos  não  especificados
anteriormente, localizado na ROD GO 070 KM 05, AERODROMO  BRIG
EPINGHAUS, Lote 05 A, CEP: 74.465 – 539, Goiânia – GO.

STOCO  AVIAÇÃO  EIRELI,  CNPJ:  00.893.529/0001-81,  torna  público  que
recebeu da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença
Ambiental de Operação processo 81438133  para as seguintes atividades :
manutenção  e  reparação  de  aeronaves,  exceto  a  manutenção  na  pista,
manutenção de aeronaves na pista, comércio varejista de outros produtos não
especificados anteriormente, localizado na ROD GO 070 KM 05, AERODROMO BRIG
EPINGHAUS, Lote 5 A, CEP: 74.465 – 539, Goiânia – GO.

MUNICÍPIO DE URUAÇU
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A SESSÃO DE 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

 O Município de Uruaçu-GO, através da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público, para 
conhecimento dos representantes das licitantes e 
demais interessados, que fica designada a data de 
30/04/2021 às 14:00 horas, para sessão de abertura 
e julgamento das propostas de preços apresentadas 
na TOMADA DE PREÇO nº 004/2021, Processo 
Administrativo Nº 4098/2021 que tem como objeto a 
Contratação de empresa para reforma do CMEI Do-
rica Vieira Borges no município de Uruaçu-GO, a se 
realizar na sede da prefeitura, na sala de Licitações, 
na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, S/N, Centro, 
Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000. 

Uruaçu-GO, 23 de abril de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE URUAÇU
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A SESSÃO DE 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

 O Município de Uruaçu-GO, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, para conhe-
cimento dos representantes das licitantes e demais 
interessados, que fica designada a data de 03/05/2021 
às 14:00 horas, para sessão de abertura e julgamento 
das propostas de preços apresentadas na TOMADA 
DE PREÇO nº 003/2021, Processo Administrativo Nº 
5199/2021 que tem como objeto a Contratação de em-
presa para realizar reforma da Escola Municipal Éneas 
Fernandes de Carvalho no município de Uruaçu-GO, a 
se realizar na sede da prefeitura, na sala de Licitações, 
na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, S/N, Centro, 
Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000. 

Uruaçu-GO, 23 de abril de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Presidente da CPL

CARTORIO DO 1° OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DE
IMOVEIS DA COMARCA DE IPAMERI/GO

EDITAL-64/ 2021.
AO ESPOLIO DE LAUDELINA PACHECO.
Rua 134, n . 155, sala 70, shopping center sul, setor oeste,
Goiânia/GO - Cep: 74.830.170
Referenda:
Assunto- NOTIFICAÇÃO.
Venho, por este meio, intimar Vª Sra. a comparecer a este
cartório, localizado na Av. Pandiá Calogeras, n. 120, centro,
Ipameri/GO, com funcionamento de 08:00h às 17:00h, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, para contestar ou anuir em
atendimento a diligência registral n° 0132239 (Averbação de
RETIFICAÇÃO
DE ÁREA). Informo que, nos termos do parágrafo 4° do art. 213
da Lei citada acima, o não comparecimento no prazo será
interpretado como anuência a retificação
apresentada.
AO ESPÓLIO DE LAUDELINA PACHECO.
Subscrevo-me e coloco-me à disposição para esclarecimentos
de eventuais dúvidas.
Atenciosamente,

Ipameri/ GO, 05 de abril de 2021.

 EDITAL DE COMUNICAÇÃO
PETROBESSA  CEREJEIRAS  COMERCIO  DE  PRODUTOS
DERIVADOS  DE  PETROLEO  LTDA,  CNPJ:  37.622.574/0001-01,
TORNA PUBLICO QUE REQUEREU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO  AMBIENTE,  HABITAÇÃO  E  PLANEJAMENTO  URBANO,  A
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – LF, PARA COMERCIO VAREJISTA
DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SITUADA NA
AV.  CEREJEIRAS,  S/N,  QUADRA  18,  LOTE  01,RESIDENCIAL
CEREJEIRAS, ANAPOLIS/GO..



Segunda-feira, 26 de abril de 2021
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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. 

19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRA-
MENTO do imóvel denominado 
Lote 15-A da Quadra 28, si-
tuado no loteamento denomina-
do JARDIM DOS PINHEIROS, 
Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 900,00m². Confron-
tando pela frente para a Rua 13, 
com 30,00 metros, pelo fundo 
com os lotes 22, 23 e 24, com 
30,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 14, com 30,00 me-
tros, e pelo lado esquerdo com 
o lote 18, com 30,00 metros, 
que será desmembrado em 02 
(dois) lotes menores que se-
rão denominados: “Lote 15-A1 
da Quadra 28, situado no lote-
amento denominado JARDIM 

DOS PINHEIROS, Águas Lin-
das de Goiás-GO, com a área de 
450,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 13, com 15,00 
metros, pelo fundo com o lote 
24 e parte do lote 23, com 15,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 14, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 15-A2, 
com 30,00 metros” e “Lote 15-
A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JAR-
DIM DOS PINHEIROS, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 450,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 13, com 15,00 
metros, pelo fundo com o lote 
22 e parte do lote 23, com 15,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 15-A1, com 30,00 metros, 

e pelo lado esquerdo com o lote 
18, com 30,00 metros”, confor-
me planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprova-
ção do Parcelamento expedida 
em 12/01/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 
2020037894. Para que chegue 
ao conhecimento de todos, expe-
diu-se este edital que será publi-
cado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766. 

FAZ SABER  a todos 
os interessados que 
MARTINS RIBEIRO 
CONSTRUÇÃO E IN-
CORPORAÇÃO LTDA, 
CNPJ-17.211.534/0001-
60, com sede na Rua Sem 

Nome, Quadra 06, Lote 18, 
Sala 104, Jardim Brasília, 
neste município, depo-
sitou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 da 
Lei Federal n. 6.766, de 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 

INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que MARTINS RIBEIRO CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ-17.211.534/0001-60, com sede na Rua Sem Nome, Quadra 06, 
Lote 18, Sala 104, Jardim Brasília, neste município, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 15-A da Quadra 28, situado 
no loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 900,00m². Confrontando pela frente para a Rua 13, com 30,00 metros, pelo fundo com os 
lotes 22, 23 e 24, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 14, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 18, com 30,00 metros, que será desmembrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denominados: “Lote 15-A1 da Quadra 28, situado no loteamento 
denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 450,00m². 
Confrontando pela frente para a Rua 13, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 24 e parte do 
lote 23, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 14, com 30,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 15-A2, com 30,00 metros” e “Lote 15-A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
450,00m². Confrontando pela frente para a Rua 13, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 22 
e parte do lote 23, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 15-A1, com 30,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 18, com 30,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
12/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2020037894. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 22 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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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. 

de dezembro de 1979, para regis-
tro de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado Lote 
22-A da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JAR-
DIM DOS PINHEIROS, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 900,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 14, com 30,00 
metros, pelo fundo com os lotes 
15, 16 e 17, com 30,00 metros, 
pelo lado direito com o lote 21, 
com 30,00 metros, e pelo lado es-
querdo com o lote 25, com 30,00 
metros, que será desmembrado 
em 02 (dois) lotes menores 
que serão denominados: “Lote 
22-A1 da Quadra 28, situado 
no loteamento denominado JAR-
DIM DOS PINHEIROS, Águas 

Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 450,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 14, com 15,00 
metros, pelo fundo com o lote 
17 e parte do lote 16, com 15,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 21, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 22-A2, 
com 30,00 metros” e “Lote 22-
A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JAR-
DIM DOS PINHEIROS, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 450,00m². Confrontando pela 
frente para a Rua 14, com 15,00 
metros, pelo fundo com o lote 
15 e parte do lote 16, com 15,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 22-A1, com 30,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 

25, com 30,00 metros”, confor-
me planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprova-
ção do Parcelamento expedida 
em 20/01/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 
2020037900. Para que chegue 
ao conhecimento de todos, expe-
diu-se este edital que será publi-
cado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos 
os interessados que 
MARTINS RIBEIRO 
CONSTRUÇÃO E IN-
CORPORAÇÃO LTDA, 
CNPJ-17.211.534/0001-
60, com sede na Rua Sem 

Nome, Quadra 06, Lote 18, 
Sala 104, Jardim Brasília, 
neste município, depo-
sitou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 da 
Lei Federal n. 6.766, de 19 
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1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 

INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que MARTINS RIBEIRO CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ-17.211.534/0001-60, com sede na Rua Sem Nome, Quadra 06, 
Lote 18, Sala 104, Jardim Brasília, neste município, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 22-A da Quadra 28, situado 
no loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 900,00m². Confrontando pela frente para a Rua 14, com 30,00 metros, pelo fundo com os 
lotes 15, 16 e 17, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 21, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 25, com 30,00 metros, que será desmembrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denominados: “Lote 22-A1 da Quadra 28, situado no loteamento 
denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 450,00m². 
Confrontando pela frente para a Rua 14, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 17 e parte do 
lote 16, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 21, com 30,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 22-A2, com 30,00 metros” e “Lote 22-A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
450,00m². Confrontando pela frente para a Rua 14, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 15 
e parte do lote 16, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 22-A1, com 30,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 25, com 30,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
20/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2020037900. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 22 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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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 n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que MARTINS RIBEIRO CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ-17.211.534/0001-60, com sede na Rua Sem Nome, Quadra 06, 
Lote 18, Sala 104, Jardim Brasília, neste município, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 22-A da Quadra 28, situado 
no loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 900,00m². Confrontando pela frente para a Rua 14, com 30,00 metros, pelo fundo com os 
lotes 15, 16 e 17, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 21, com 30,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 25, com 30,00 metros, que será desmembrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denominados: “Lote 22-A1 da Quadra 28, situado no loteamento 
denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 450,00m². 
Confrontando pela frente para a Rua 14, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 17 e parte do 
lote 16, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 21, com 30,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 22-A2, com 30,00 metros” e “Lote 22-A2 da Quadra 28, situado no 
loteamento denominado JARDIM DOS PINHEIROS, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
450,00m². Confrontando pela frente para a Rua 14, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 15 
e parte do lote 16, com 15,00 metros, pelo lado direito com o lote 22-A1, com 30,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 25, com 30,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
20/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2020037900. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 22 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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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. 

tigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para re-
gistro de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado Lote 
33 da quadra 19 Conjunto B, 
Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, em Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 930,00m². 
Confrontando pela Frente com a 
Rua Abaeté, com 20,00 metros, 
pelo fundo com o lote 34, com 
20,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 35, com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 31, com 
46,50 metros, objeto da matrícula 
n°. 54.614 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembra-
do em 02 (dois) lotes menores 

que serão denominados: “Lote 
33-A da quadra 19 Conjunto B, 
Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, em Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 465,00m². 
Confrontando pela Frente com a 
Rua Abaeté, com 10,00 metros, 
pelo fundo com o lote 34, com 
10,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 33-B, com 46,50 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 
31, com 46,50 metros” e “Lote 
33-B da quadra 19 Conjunto B, 
Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, em Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 465,00m². 
Confrontando pela Frente com a 
Rua Abaeté, com 10,00 metros, 

pelo fundo com o lote 34, com 
10,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 35, com 46,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 33-
A, com 46,50 metros”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 08/03/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021007087. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que REGINA 
CÉLIA DOS SANTOS, 
nascida em 25/10/1972, 
filiação: José Roberto 
dos Santos e Joanita Ma-
ria de Jesus, brasileira, 

solteira, auxiliar técnica, 
CI-044230 DRT/DF e CPF-
473.587.001-63, residente 
e domiciliada Diadema- São 
Paulo, depositou nesta ser-
ventia os documentos ne-
cessários exigidos pelo ar-
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1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 

INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que REGINA CÉLIA DOS SANTOS, nascida em 
25/10/1972, filiação: José Roberto dos Santos e Joanita Maria de Jesus, brasileira, solteira, 
auxiliar técnica, CI-044230 DRT/DF e CPF-473.587.001-63, residente e domiciliada Diadema- 
São Paulo, depositou nesta serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei 
Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do 
imóvel denominado Lote 33 da quadra 19 Conjunto B, Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
930,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Abaeté, com 20,00 metros, pelo fundo com o 
lote 34, com 20,00 metros, pelo lado direito com o lote 35, com 46,50 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 31, com 46,50 metros, objeto da matrícula n°. 54.614 do Registro de Imóveis da 
Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 02 (dois) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 33-A da quadra 19 Conjunto B, Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Abaeté, com 10,00 metros, pelo fundo com o 
lote 34, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 33-B, com 46,50 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 31, com 46,50 metros” e “Lote 33-B da quadra 19 Conjunto B, Setor 03, 
situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, 
com a área de 465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Abaeté, com 10,00 metros, pelo 
fundo com o lote 34, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 35, com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 33-A, com 46,50 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
08/03/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2021007087. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 23 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 02 (dois) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 33-A da quadra 19 Conjunto B, Setor 03, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Abaeté, com 10,00 metros, pelo fundo com o 
lote 34, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 33-B, com 46,50 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 31, com 46,50 metros” e “Lote 33-B da quadra 19 Conjunto B, Setor 03, 
situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, 
com a área de 465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Abaeté, com 10,00 metros, pelo 
fundo com o lote 34, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 35, com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 33-A, com 46,50 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
08/03/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2021007087. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 23 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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O

IMAGI
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Obama, em
relação a
Donald
Trump

Ex-inte-
grante da

banda
Titãs

Apoio para
fratura no
braço ou 
antebraço

Título do
Brasil na
Copa de

1970

Amon-(?),
divindade
do Egito

faraônico

Letra-
símbolo
do euro

A da carta
anônima 
é desco-
nhecida

Giordano
Bruno,
ante a

Inquisição

1.501, em
algarismos
romanos

Pecado,
em inglês

Nelson 
Rodrigues,

drama-
turgo

Pedra, em
tupi-

guarani

O (?) da
MPB:  

Tim Maia

Leste, em
inglês

Aqui está

Armadilha da 
aranha (pl.)

Filme de Spike
Jonze (2013)

Marcha
de carros
Lâmina do
barbeiro

O "caule"
da couve

Amarra

Medicina
(abrev.)
Neste
lugar

Complexo
vitamínico

Abrigo
esquimó
feito de

blocos de
gelo(?) Corbusier, arqui-

teto franco-suíço 
que influenciou
Oscar Niemeyer

Limitada

Ícones
que

facilitam
o acesso
a pastas
(Inform.)

Sintoma da
labirintite
Veículo

ferroviário

O público-
alvo dos

romances
de Stephe-
nie Meyer
Confirmar
o que foi

declarado

Borda
As linhas
como a do
Equador

Vasta região do território russo

Pacotes de viagens em navios que
focalizam setores como gastronomia,

tatuagens, nudismo ou gêneros musicais

Ópera de
Giuseppe
Verdi am-
bientada
no Egito

faraônico

Sufixo de
"voraz"

Nacional
(abrev.)

Estou (pop.)
Unidade

de medida 
de energia

2/le. 3/itá — sin. 4/east. 7/atalhos — sibéria. 8/vertigem.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Atrás do 
primeiro 

sempre vem 
o segundo.

Existe a necessida-
de de avaliar a sua 
verdade e a verda-
de de outras pes-

soas. Somente assim haverá 
a possibilidade de amadure-
cer as decisões que mexem 
com as suas crenças. É pre-
ciso atuar com coragem para 
assumir as suas metas.

Você está pas-
sando por um 
processo impor-
tante de com-

preensão emocional sobre 
como deve e pode atuar com 
uma pessoa que se mostra 
resistente e fechada. Analise 
se está no caminho certo. A 
maturidade emocional é vital.

A Lua Cheia re-
vela experiências 
que precisam 

de reparos com amigos, na 
relação com um grupo de 
pessoas ou em projetos nos 
quais você esteja inserido. 
Uma decisão deve ser toma-
da e, consequentemente, ha-
verá superação de traumas.

Assumir as ré-
deas profis-
sionais é uma 

questão que segue como 
uma imposição da vida neste 
momento. A vida pede cora-
gem para encerrar parcerias, 
sociedades ou relações com 
pessoas que atrapalham o 
seu progresso.

É importante enten-
der que você não 
tem o controle de 

todas as situações que cercam 
o seu trabalho e a sua rotina. O 
processo pelo qual você vem 
passando fala sobre mudanças 
de comportamento com algu-
mas pessoas. As crenças, as re-
gras e os limites se apresentam.

O processo pelo 
qual você vem 
passando não 

está sendo muito fácil; isso pode 
estar acontecendo por causa 
da dificuldade de desapegar de 
situações que desafiam os seus 
talentos. Pense sobre as mu-
danças, principalmente sobre 
desapego material.

A sensação é 
de que você 
está numa bata-

lha em que os opositores se 
apresentam de forma nítida. 
É preciso ter consciência dos 
desafios para se relacionar 
com algumas pessoas e ava-
liar como lidar com este ciclo 
com sabedoria.

Os desafios pelos 
quais você vem 
passando no traba-

lho são intensos e a experiên-
cia pode chegar a um limite. 
Examine como pode transfor-
mar as relações ou até mesmo 
abandonar uma postura que 
não dá para ser controlada. 
Cuide da sua saúde.

Você está passan-
do por um ciclo 
transformador e a 

experiência pode envolver a 
autoestima e a relação com os 
filhos ou amorosa. É importan-
te desapegar-se da necessida-
de de controle e seguir de uma 
forma mais interessante para o 
seu crescimento material.

A sua atuação 
com a família 
vem passando 

por grandes transformações. 
Tudo isso também lhe pro-
porciona maturidade e cons-
ciência de quem é você neste 
novo ciclo. Por mais desa-
fiador que seja, solte tudo e 
promova mudanças.

É preciso desape-
gar-se de pessoas 
do seu convívio. 
Busque entender 

que cada um faz suas escolhas. 
A partir dessa consciência, será 
possível seguir de uma forma 
mais interessante para o seu 
desenvolvimento. Cada um tem 
a sua experiência.

É preciso mudar 
as suas crenças 
sobre valores. As 

decisões que você vem fa-
zendo para liderar um proje-
to ou um grupo de pessoas 
precisam ser transformadas. 
Ao encerrar algumas ativi-
dades, espaços para novas 
experiências se abrirão.

Peanuts
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