
  

Quarta-feira 
  Goiânia, 28 de abril de 2021
Ano 16 - Edição 4600 do Estado

gazetadoestado.com.br

TEMPO HOJE Brasília Goiânia PalmasMáxima 26ºC Mínima 15ºC
Tendência Estável

Máxima 29ºC Mínima 18ºC
Tendência Estável

Máxima 29ºC Mínima 22ºC
Tendência Estável

1R$

PÁGINA 03

PÁGINA 05

gazetadoestado 62 3249-8883 www.gazetadoestado.com.br

H.E.R. levou o prêmio por “Fight For You” 
para o filme “Judas e o Messias Negro”
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TOCANTINS

Diagnóstico identificará 
demandas de conectividade 
das escolas estaduais
Márcio Vieira/Governo do Tocantins

PANDEMIA

Auxílio financeiro para 
mais de 4,5 mil taxistas 
e motoristas de escolar
Renato Alves / Agência Brasília

PROJETO GARIMPO

R$ 3 bilhões estão esquecidos em depósitos 
recursais feitos na Justiça do Trabalho
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Vetos 
Plenário da Câmara de  

Vereadores de Goiânia man-
teve dois vetos do prefeito 
Rogério Cruz, na sessão de 
ontem, 27. 

Primeiro 
O primeiro veto 6/2021 é 

ao Projeto de Lei nº 180/2019, 
de autoria do ex-vereador 
Felisberto Tavares que pre-
via instalação provisória nos 
finais de semana de postos 
móveis de vacinação em re-
giões menos favorecidas que 
não contam com unidades 
básicas de saúde.

 
Segundo

O segundo veto 11/2021 
mantido é do projeto 
37/2017 do ex-vereador 
Zander Fábio, atual secre-
tário de cultura, em que 
pretendia implementar a 
separação do lixo orgânico 
do reciclável nas feiras livres 
e especiais de Goiânia. 

Comunicação

Vereador Sandes Jú-
nior (PP), que é radialista, 
defendeu ontem, durante 
sessão plenária da Câmara, 
prioridade de vacinação de 
jornalistas e comunicadores 
da imprensa.

Prioridade
Desta vez, deputado 

Wilde Cambão (PSD) quer 
prioridade na vacinação para 
coveiros, agentes funerários e 
sacerdotes. O argumento do 
deputado é o mesmo de ou-
tros parlamentares de que as 
atividades desses grupos são 
essenciais. Com toda razão. 

CPI
A Comissão Parlamen-

tar de Inquérito (CPI), que 
vai investigar as ações do 
governo e o uso de verbas 
federais na pandemia de 
covid-19, elegeu nome do 
presidente ontem, 27.

CPI 2 
Os trabalhos serão co-

mandados pelo senador 
Omar Aziz (MDB-AM), que 
indicou Renan Calheiros 
(MDB-AL) para a relatoria. O 
vice-presidente eleito é Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP). 

Dia da arte na gastronomia 
Thialu Guiotti (Avante ) apresentou matéria que insti-

tui o Dia do Gastrônomo Municipal, em Goiânia. Propos-
ta interessante, pois cozinhar é uma arte. Essas pessoas 
que se dedicam a preparar deliciosos pratos são mais do 
que profissionais, são verdadeiros artistas. Em Goiás, há 
variados pratos da cozinha goiana que são destaques em 
diversos lugares no país e no mundo. 

Debate contra a covid-19 
Secretário municipal de saúde, Durval Ferreira Fon-

seca Pedroso, tem agenda hoje na Câmara de Vereadores 
para debater as melhores formas de planejamento, aqui-
sição e imunização do cidadão goianiense. Durante o 
discurso na Sessão Plenária de ontem, o vereador Mauro 
Rubem (PT) chamou atenção para intensificação do 
combate à covid-19.

Só se pode alcançar um 
grande êxito quando nos 
mantemos fiéis a nós 
mesmos”  Nietzsche

“Vai catar latinha” para ajudar pessoas 

Grupo de quatro estudantes de Direito, do Câm-
pus Metropolitano da Universidade Estadual de 
Goiás (UEG), teve a iniciativa de criar o projeto “Vai 
Catar Latinha”, com o objetivo de preservar o meio 
ambiente e ajudar famílias da periferia de Aparecida 
de Goiânia. A ação também visa sensibilizar a popu-
lação acadêmica quanto aos benefícios da recicla-
gem do alumínio na Capital. 

Segundo os estudantes, Daniel Levi Santos Moura, 
Álvaro César Cavalcante Silva, Enver Roger e Manoel 
Lázaro Pereira Borges, a meta é conseguir aquisição 
de cestas básicas para doação às pessoas que estão em 
vulnerabilidade social. Eles acreditam que pequenas 
ações podem desencadear mudanças grandes entre os 
seres humanos. O grupo é responsável por armazenar o 
material recolhido, pesagem e prestação de contas em 
cada coleta executada. 

Dados mostram que o índice de reciclagem de latas 
de alumínio, em 2020, cresceu 97,4% e manteve o Brasil 
entre os líderes mundiais em reciclagem de latinhas. O 
que significa que foram recicladas 391,5 mil toneladas, 
equivalente a 31 bilhões de unidades. No mercado, uma 
latinha vale 4 vezes o valor atual do PET e 48 vezes mais 
do que o vidro. Já vida, essa não tem preço.

Jogadas rápidas 

n O tema “mulher” foi destaque pela vereadora  
Gabriela Rodart (DC), seguido pela fala de Leia 
Klebia (PSC). 
n O motivo do debate é que há uma processo de cassa-
ção em andamento imposto contra Leia, que não teria 
cumprido cotas de gênero nas em eleições passadas. 
n Deputada Lêda Borges (PSDB) defende uso de recur-
sos de multas administrativas no combate à covid-19.
n Vereador Willian Veloso (PL), que é  pessoa com defi-
ciência, usou a Tribuna da Câmara para tornar público 
sua indignação contra a nota técnica do Ministério da 
Saúde (MS).
n Por um dos critérios da Saúde Federal, a pessoa com 
deficiência deve ser beneficiária do BPC, no Cadastro 
Único. Vereador está certo, pois a covid-19 não faz dis-
tinção econômica.  

FOMENTO DE PESQUISA

PGE-GO institui Observatório sobre 
a Nova Lei de Licitações e Contratos
O objetivo do Observatório é oferecer informações e conhecimentos de qualidade 
à Administração Pública nesse assunto, que é eminentemente jurídico e terá 
impacto em todas as instâncias administrativas

61 3356-8886 (DF) 62 3249-8883 GO63 3028-7777 (TO) 64 3453-8883 (GO)

Leia e anuncie!

Da reDação - No Jornal da 
Gazeta edição do almoço 
desta segunda-feira, 27, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com o 
prefeito de Aparecida de 
Goiânia, Gustavo Menda-
nha (MDB). Na ocasião, 

o prefeito falou sobre as 
medidas adotadas contra 
a covid-19. O apresenta-
dor conversou também 
com o presidente da goi-
ásfomento, Rivael Aguiar 
que falou sobre as ações 
de apoio às micro e pe-

quenas empresas que 
tiveram os negócios pre-
judicados pela pande-
mia da Covid-19. Para 
assistir esta entrevista e 
os destaques do jornal, 
acesse o portal no You-
Tube gazetaplay.
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rota JuríDica - A Procura-
doria-Geral do Estado de 
Goiás (PGE) criou o Ob-
servatório sobre a Nova 
Lei de Licitações e Con-
tratos Administrativos 
– a recém-promulgada 
Lei 14.133/2021 – como 
instância de acompanha-
mento e fomento de estu-
dos, pesquisas e discus-
sões sobre a nova norma, 
que reúne disposições 
da antiga Lei 8.666/93 e 
de outros instrumentos, 
como o pregão eletrônico. 
O objetivo do Observató-
rio, instituído por porta-
ria da Procuradora-Geral, 
Juliana Diniz Prudente, 
é oferecer informações e 
conhecimentos de qua-
lidade à Administração 

Pública nesse assunto, 
que é eminentemente ju-
rídico e terá impacto em 
todas as instâncias admi-
nistrativas.

As atividades da uni-
dade serão conduzidas 
e executadas pelo Cen-
tro de Estudos Jurídicos 
(CEJUR) da PGE. Serão 
realizará reuniões perió-
dicas, debates e encon-
tros, seminários e cursos 
de capacitação. Também 
instituídos grupos de es-
tudos e pesquisas e ela-
borados boletins perió-
dicos e o compartilhados 
material educativo, tais 
como doutrinas, artigos 
jurídicos e vídeos so-
bre o assunto. Além dos 
procuradores do Estado, 

pertencem ao público-
-alvo do Observatório os 
servidores e estagiários 
de graduação e pós-gra-
duação da PGE.

“O Observatório so-
bre a nova Lei de Licita-
ções e Contratos Admi-
nistrativos destina-se a 
ser uma arena privilegia-
da para o debate de alto 
nível acerca de tudo o 
que envolve o novo mar-
co normativo nacional, 
uma instância, enfim, 
de acompanhamento e 
de fomento de estudos, 
pesquisas e discussões 
acerca do ato legal”, de-
fine o chefe do CEJUR, 
Procurador do Estado 
Rafael Arruda, que coor-
denará os estudos.
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Rota JuRídica - O Projeto Ga-
rimpo, instituído pela Cor-
regedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho, identificou R$ 
3 bilhões esquecidos no 
Banco do Brasil e na Cai-
xa Econômica Federal. A 
maior parte do dinheiro é 
composta por resíduos em 
contas em razão de cor-
reções monetárias após a 
fase de execução, quando 
se chega ao cumprimento 
da sentença.

Desenvolvido pelo Tri-
bunal Regional do Trabalho 
da 21ª Região (RN) e atual-
mente usado em toda Jus-
tiça do Trabalho, o sistema 
localiza valores referentes 
a depósitos recursais, ho-
norários periciais e alvarás 

que não foram sacados por 
empresas, advogados ou pe-
ritos em processos antigos, 
muitos deles arquivados.

O projeto foi imple-
mentado pela corregedo-
ria em 2019 e, em fevereiro 
de 2020, já havia identifi-
cado R$ 2 bilhões. Agora, 
mais R$ 1 bilhão foi en-
contrado por corregedo-
rias locais de 24 Tribunais 
Regionais do Trabalho.

DARF ESPECÍFICO
Em novembro de 2020, 

a Coordenadoria-Geral de 
Arrecadação e de Direito 
Creditório da Receita Fede-
ral (CODAR) instituiu um 
código Darf específico para 
recolhimento de valores no 
âmbito do Projeto Garim-
po da Justiça do Trabalho. 
Ele possibilita maior celeri-
dade e efetividade na con-
versão de valores abando-
nados em renda à União, 
com o objetivo de minimi-
zar os impactos da pande-

mia atual da Covid-19.

GOIÁS
Ano passado, o total 

apurado pelas Varas do Tra-
balho do Estado de Goiás, 
mediante exame dos pro-
cessos arquivados, soma-
ram aproximadamente R$ 
32 milhões. Dos quais apro-
ximadamente R$ 5 milhões 
já foram restituídos ao legí-
timo beneficiário.

O valor até então iden-
tificado em nome de em-
presas reclamadas na Justi-
ça do Trabalho somavam o 
montante de R$ 28 milhões 
e será utilizado, preferen-
cialmente, para a quitação 
de outras dívidas traba-
lhistas existentes em nome 
do mesmo devedor. Caso 
a empresa quite todos os 
seus débitos ou não possua 
nenhuma outra pendência 
na Justiça do Trabalho, o 
saldo porventura existente 
será liberado pela respecti-
va Vara do Trabalho.

R$ 3 bilhões estão esquecidos 
em depósitos recursais feitos 
na Justiça do Trabalho

Saiba como doar aos Fundos da 
Infância e Adolescência e do Idoso 
diretamente na declaração do IR

Denarc cumpre mandados 
de prisão e buscas contra 
organização do tráfico de drogas 
em Goiás, DF e mais dois Estados

A maior parte do 
dinheiro é composta 
por resíduos em contas 
em razão de correções 
monetárias após a fase 
de execução

PROJETO GARIMPO ATÉ 31 DE MAIO

OPERAÇÃO DÉJÀ VU

A Delegacia Estadual 
de Repressão a Narcóticos 
(Denarc) deflagrou nesta 
madrugada do último dia 
27 a Operação Déjà Vu. 
Destinada ao desmante-
lamento de uma organi-
zação criminosa dedicada 
ao tráfico interestadual de 
drogas. Ao todo, 120 poli-
ciais civis estão em ação 
nos estados de Goiás, 
Mato Grosso, Rio Grande 
do Norte e Distrito Fede-
ral para cumprimento de 
22 mandados de busca e 
apreensão e 14 de prisão 
preventiva, além de se-
questro de bens e valores 
no total de R$ 20 milhões.

A investigação, em cur-
so desde janeiro de 2020, 
revelou um sofisticado 
esquema de transporte e 
distribuição de cocaína 
pura, pasta base de coca-
ína e skunk. Oriunda do 
Mato Grosso, a droga era 
transportada em fundos 
falsos de camionetas até 
Goiás, onde era armazena-
da. Parte permanecia em 
solo goiano e o restante era 
redistribuído para o Dis-
trito Federal e o Nordeste, 
especialmente para o Rio 
Grande do Norte.

Em 2020, quatro carre-
gamentos do grupo foram 

apreendidos, num total de 
420 kg de cocaína e 150 de 
skunk. Porém, estima-se 
que pelo menos 2 mil kg 
de cocaína pura tenham 
sido disseminados pela or-
ganização no período, que 
rapidamente substituía os 
motoristas presos e dava 
sequência ao tráfico.

De acordo com o de-
legado Vinícius Teles, res-
ponsável pelo caso, a longa 
e complexa investigação 
evidenciou toda a estrutura 
da organização, expondo 
os núcleos de fornecimen-
to, que vendia a droga na 
origem; de logística e trans-
porte, formado por mecâ-
nicos que criavam os fun-
dos falsos nas camionetas 
e pelos motoristas, além de 
seus coordenadores; finan-
ceiro, que articulava o fluxo 
dos pagamentos pela dro-
ga; e de adquirentes, que 
redistribuíam o entorpe-
cente para outros trafican-
tes atacadistas.

Um exemplo é a apre-
ensão de 200 kg de cocaína 
em outubro de 2020, em 
São Luís de Montes Belos 
(GO), quando duas camio-
netas de mesma marca, 
modelo, ano e cor foram 
apreendidas, uma para 
o transporte da droga no 

Mato Grosso e outra em 
Goiás. “É um exemplo da 
meticulosidade e expertise 
da organização, própria dos 
grandes atacadistas da co-
caína. A mera apreensão da 
droga, apesar de causar um 
considerável prejuízo, não 
alterava em nada o esque-
ma criminoso. No mês se-
guinte outro motorista era 
cooptado e a distribuição 
continuava. Agora, com es-
sas 14 prisões, estamos cer-
tos de que toda a engrena-
gem foi atingida. As pessoas 
presas hoje estão do ápice à 
base da organização.”

O NOME
A designação Déjá Vu, 

expressão francesa que 
significa “já visto”, remon-
ta à Operação Esmeralda, 
de 2014, quando o grupo 
capitaneado por Marce-
lo Gomes de Oliveira, o 
Marcelo “Zoi Verde”, então 
considerado um dos maio-
res traficantes do Centro 
Oeste, foi preso. Marcelo 
foi assassinado em 2017 na 
Bolívia. Porém, diversos de 
seus asseclas integram a or-
ganização atual, que se re-
estruturou, voltando a agir 
com dinâmica ainda mais 
apurada e eficaz. 

Polícia civil

Neste momento mais 
desafiador da pandemia, 
um mecanismo que pode 
ajudar instituições sociais 
é o Imposto Solidário. Por 
meio dele, pessoas físicas 
podem realizar doações 
de forma simplificada no 
próprio momento da de-
claração de Imposto de 
Renda (IR), que deve ser 
enviado até 31 de maio.

“É importante trans-
mitir a informação ao 
maior número possível 
de contribuintes, pois, de 
toda a população que de-
clara o IR no modelo com-
pleto, apenas 3% destina 
recursos para doação. É 
muito pouco, ainda mais 
se pensarmos que essa é 
uma forma de contribuir 
sem colocar a mão no 
bolso, pois trata-se de um 
dinheiro que já iria para 
os cofres públicos”, expli-
ca a advogada Marcella 
Souza, do Departamento 
de Assuntos Culturais e 
Terceiro Setor da Ander-
sen Ballão Advocacia.

De acordo com a Re-
ceita Federal, o potencial 
de doação de todos os 
brasileiros por meio do 
IR seria de mais de R$ 4 

bilhões, montante que 
poderia fazer a diferen-
ça para muitos projetos 
sociais e impactar muito 
mais vidas.

SAIBA COMO DOAR
No momento do pre-

enchimento da decla-
ração na modalidade 
completa, é possível con-
tribuir com os fundos con-
trolados pelos Conselhos 
Municipais e Estaduais 
e com o Fundo Nacional 
do Idoso e dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
diretamente no sistema 
da Receita Federal.

As doações realizadas 
diretamente na declaração 
para os fundos “Criança e 
Adolescente” e “do Idoso” 
podem ser acumuladas, 
tendo como limite total 
até 6% do Imposto sobre 
a Renda devido e apurado 
no momento da declara-
ção. Deverão ser conside-
radas ainda, para o cálculo 
desse limite global, as doa-
ções efetuadas no decorrer 
do ano-calendário de 2020, 
caso tenham ocorrido – 
sejam elas para os fundos 
“Criança e Adolescente” 
e “Idoso” ou oriundas de 

outras modalidades de 
doação e incentivo dedu-
tíveis, tais como Incenti-
vo à Cultura, Incentivo ao 
Audiovisual e Incentivo 
ao Desporto.

Para efetivar a destina-
ção do recurso, é simples: 
no momento do preen-
chimento da declaração, 
basta incluir, no campo 
“Doação”, o fundo para o 
qual se deseja doar (Crian-
ça e Adolescente ou Ido-
so), e o próprio sistema 
calculará o valor que pode 
ser destinado, gerando 
uma guia de pagamento. 
“É importante lembrar de 
anexar os recibos de doa-
ções realizadas durante o 
ano, caso o contribuinte 
tenha feito alguma”, expli-
ca a advogada.

Caso você tenha em 
mente uma entidade es-
pecífica para a qual queira 
destinar a doação – desde 
que essa entidade possua 
um projeto aprovado via 
algum dos fundos men-
cionados –, basta fazer 
isso, escolhendo o projeto 
específico, e encaminhar 
o comprovante do paga-
mento à instituição.

Rota JuRídica

FORMOSA/GO
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO

Edital Especial Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Lei nº 9.514/97 e Lei nº 10.931/04

ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS, Leiloeiro Público Oficial, inscrito na Junta Comercial 
do Estado de Goiás-GO, sob o nº 072/020 devidamente autorizado pela proprietária 
Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX, CNPJ/MF nº 00.655.522/0001-21, 
com endereço à Av. Duque de Caxias, s/nº, SMU, Brasília/DF, CEP: 70.630-902, tendo 
havido inadimplência de obrigações contratuais, garantidas pela alienação fiduciária 
do(s) imóvel(is) a seguir relacionado(s) e consolidada a propriedade do(s) mesmo(s) ao 
credor fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e cumprindo o disposto 
no art. 27 da mesma lei, torna público que colocará a Venda em Leilão Público, o(s) 
seguinte(s) bem(ns) imóvel(is): ANTERIORES ADQUIRENTES FIDUCIANTES 
(EX-MUTUÁRIOS): Sr ALESSANDRO RODRIGUES VIDAL, RG 4.210.110 SSP/GO, 
CPF 909.373.331-15, brasileiro, técnico administrativo em educação e Sra LIDIANE 
MONTEIRO VIDAL, RG 4.697.379 SSP/GO, CPF 004.539.461-00, brasileira, servidora 
pública, residentes na rua 04 quadra 47 lote 16/17, Parque da Colina I, Formosa/GO, 
casados pelo regime da comunhão parcial de bens. IMÓVEL: Um lote de terreno situado 
no loteamento denominado “SETOR NORDESTE”, Secção Um, 3ª zona urbana 
desta cidade, identificado pelo nº 09 (nove) da Quadra 66 (sessenta e seis), com 
as seguintes confrontações e metragens: - Frente, limitando-se com a Rua 21, medindo 
7,00m; Fundos, limitando-se com o lote 09-A, medindo 7,00m; Lado direito, limitando-se 
com a Rua 18, medindo 30,00m; Lado esquerdo, limitando-se com o lote 07-A, medindo 
30,00m. Perfazendo uma área total de 210,00m² de extensão superficial. AV-2-M-52.455 
- Para constar que fez construir no imóvel constante da presente matrícula as seguintes 
benfeitorias: Uma edificação em alvenaria de natureza Residencial, localizada 
a Rua 21, identificado pelo o lote de nº 09 da Quadra 66, nº 09, no Loteamento 
denominado “Setor Nordeste Secção Um”, nesta cidade de Formosa/GO, com uma 
área edificada de 68,14m² de extensão superficial. CONTENDO: 2 (dois) quartos, 
01 (uma) suíte, 01 (um) banheiro, 01 (um) hall, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) sala 
pintura lavável, cobertura telha de cimento, forro PVC, piso cerâmica, instalação 
elétrica e hidro-sanitária, completa, encontra-se em via pavimentada. Tudo de 
conformidade com a Matrícula Nº 52.455 e AV-2-M-52.455 do 1º Tabelionato de Notas 
e Registro de Imóveis de Formosa/GO. VALORES: 1º leilão valor mínimo de venda: 
R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) 2º leilão valor mínimo de venda: R$ 
199.355,56 (cento e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos), acrescidos de atualização até a data do leilão. DATAS 
DOS LEILÕES: 1º leilão com encerramento em 07/05/2021 às 14h e o 2º leilão, não 
havendo lances no primeiro, no dia 14/05/2021 às 14h. LOCAL: online no site www.
oaleiloes.com.br ou presencial no auditório do Complexo Brasil XXI, SHS, Quadra 
06, Bloco A, Sala 501, Brasília-DF. A participação presencial poderá ser cancelada, 
caso as restrições relativas à Pandemia a impeçam, sendo mantido o leilão online. 
CONDIÇÕES DO LEILÃO: O pagamento é total à vista. O arrematante pagará, no prazo 
de 2 (duas) horas, o valor do sinal na conta bancária da N&N Assessoria e Consultoria 
Empresarial SS LTDA e o valor da comissão do leiloeiro, paga diretamente ao leiloeiro, 
mediante transferência bancária, sendo de 5% (cinco por cento) cada um, e ainda, em até 
24 (vinte e quatro) horas o valor restante do arremate. As orientações para o pagamento 
serão enviadas após a arrematação. Não será aceito financiamento, parcelamento, 
saldo de FGTS, ou qualquer outra modalidade de crédito. DÉBITOS DO IMÓVEL: a) 
cabem ao arrematante às providências e o pagamento despesas de transferência de 
propriedade e registro, assim como de quaisquer débitos inclusive junto ao Poder Público 
(IPTU/TLP), Corpo de Bombeiros, taxas de condomínio, companhia de água e energia 
elétrica; b) Após os leilões será extinta a dívida decorrente da operação de alienação 
fiduciária, observando o disposto no art. 27 e parágrafos da Lei 9.514/97; c) o imóvel 
é vendido no estado em que se encontra, de: legalização, manutenção, conservação 
e ocupação (Ad Corpus), a desocupação é por conta do arrematante; d) cabem ao 
arrematante às providências e despesas de transferência de propriedade e registro em 
Cartório, assim como: Corpo de Bombeiros, taxas de condomínio, companhia de água 
e energia elétrica. PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO: a) Em caso de problemas técnicos, 
exclusivamente do sistema do leiloeiro, ou força maior, para a realização dos 
leilões nas datas estipuladas, esses serão transferidos para o dia útil seguinte, 
nas mesmas condições e horários, cabendo aos interessados entrar em contato com 
o leiloeiro, estando desde já notificados; b) O leilão será realizado nas modalidades 
presencial e online, simultaneamente, com incremento nos lances, após o lance 
inicial, de R$ 1.000,00 (mil reais); c) A abertura do leilão online será após a publicação 
deste edital encerrando-se no dia e hora estipulados, ou até não haver mais lances; 
d) Para participação online o cadastramento deve ser realizado em até 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, conforme as orientações constantes no site: WWW.
OALEILOES.COM.BR, após o prazo o pedido poderá não ser processado; e) Devido 
à Pandemia de COVID-19, serão limitadas as vagas para participação presencial 
pela ordem de solicitação, para o e-mail contato@oaleiloes.com.br, com cópia do 
RG, CPF, dados de contato e comprovante de residência, em até 24 (vinte e quatro) 
horas antes de cada hasta, sob pena de não ser processado o pedido; f) Os(As) 
ex-mutuários(as) possuem preferência na participação presencial; g) Só será permitida 
a permanência no local do leilão mediante o cumprimento do protocolo sanitário 
do Distrito Federal em vigor. INFORMAÇÕES: adicionais obrigatórias sobre o leilão, 
pagamento, participação, cadastramento e lances no site: www.oaleiloes.com.br, no 
arquivo de leitura obrigatória “Orientações aos Participantes para Habilitação” e com o 
Leiloeiro, fones: WhatsApp (61) 9.9917-0685, (61) 3208-4981 ou, também, com a N&N 
Assessoria e Consultoria Empresarial SS LTDA 61-3223-2205 ou 61-9.8434-4438 e com 
a POUPEX 61-3314-7753.

Formosa/GO, 19 de abril de 2021
Orlando Araújo dos Santos
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Lançado pelo Governo de Goiás, o novo Código de 

Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Admi-
nistração do Poder Executivo Estadual. O documento 
foi elaborado com consulta popular, e reúne valores que 
devem ser assimilados e colocados em prática pelo fun-
cionalismo público. A população deseja 102 qualidades 
do servidor e 74 indesejados, além de 50 comportamentos 
esperados e outros 65 a serem evitados.

2. As qualidades que a população mais deseja do 
servidor, estão respeito, honestidade/integridade, cordia-
lidade, responsabilidade, agilidade, boa vontade, trans-
parência, competência, compromisso e empatia, As não 
desejadas: desonestidade, desrespeito, injustiça, irrespon-
sabilidade, preguiça, má vontade, incompetência, falta de 
compromisso e negligência. A elaboração do novo código 
foi coordenada pela Controladoria Geral do Estado, em 
parceria com a Secretaria Geral da Governadoria.

Capacitação profissional
A Fecomércio e o Senac Goiás, por meio do pro-

grama Capacitar-se, está ofertando 16 mil vagas em 
nove cursos gratuitos de capacitação profissional. Das 
vagas disponibilizadas, são para Cuidador de Idosos, 
para Assistente de Recursos Humanos, para Técnica 
de Vendas, para Assistente Administrativo, para Recep-
cionista, para Estoquista, para Assistente de Logística, 
para Assistente Comunitário de Saúde e para Operador 
de Caixa. Informações e regulamento estão disponíveis 
no site www.go.senac.br/capacitarse. 

Vitrine

NOVO PROJETO 
DA ATRIZ 
A partir desta 
quarta-feira, 
Maria Padilha 
vai viver uma 
atriz em crise 
financeira e 
artística, no 
projeto ‘A 
caminho do 
Jardim para 
Tchekhov’, 
processo de 
criação da 
dramaturgia, 
com o 
espetáculo 
inspirado na 
obra do autor russo, com texto de Pedro Brício e 
direção de Jefferson Miranda, que será apresentado 
em quatro vídeos gravados nos últimos meses sobre 
a construção de um novo texto que serão exibidos no 
Youtube (https://bit.ly/3uDR3iB).

Divulgação

Divulgação

ANIVERSÁRIO EM FAMÍLIA 
No registro, Ione Mendonça de Melo com o marido, o 
renomado oftalmologista João Carlos Rodrigues de Melo, 
paparicam o filho, médico Fabrício Melo, na comemoração 
intimista de seu aniversário, ocorrido neste mês de abril

Divulgação

n JALECOS DE 
LUXO - A empresária 
e médica, Luciana 
Toral especialista em 
Medicina Estética 
Avançada, celebra 
o sucesso de sua 
empresa de jalecos 
femininos, a Felíccia 
Jalecos de Luxo. Ela 
também é responsável 
pelo designer de cada 
peça. Para conferir: @
felicciajalecosdeluxo e  
@dralucianatoral
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Geral

n VOCÊ SABIA? A 
laranja é um agente 
natural de limpeza para 
a pele, de dentro para 
fora.
n PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL 
- Por iniciativa do 
senador Eduardo 
Gomes (TO), O pequi, 
fruto do pequizeiro, 
típico da cultura de 
Goiás e Tocantins, será 
declarado Patrimônio 
Cultural Imaterial do 
Brasil, por iniciativa 
do senador Eduardo 
Gomes (TO).
n SAFRA 2021 - A 
CRV Industrial, usina 
localizada em Carmo 
do Rio Verde (GO), 
iniciou sua safra 2021, 
com a expectativa 
de moer 1,8 milhão/
toneladas de cana-
de-açúcar. A unidade 
produz álcool anidro 
e hidratado, açúcar e 
gera energia a partir 
de resíduos da cana 
para o autoconsumo. 
A usina gera emprego 
e renda da região, 
diretamente são 1.811 
colaboradores, além de 
5.433 indiretos. 

PANDEMIA

Auxílio financeiro para 
mais de 4,5 mil taxistas 
e motoristas de escolar
Lei foi sancionada nesta terça (27). Texto que garante ajuda para o transporte 
turístico foi encaminhado para a CLDF

AnA LuizA Vinhote/AgênciA 
BrAsíLiA - Mais de 4,5 mil ta-
xistas e motoristas de trans-
porte escolar do Distrito 
Federal voltam a receber o 
auxílio emergencial de três 
parcelas de R$ 600. O gover-
nador Ibaneis Rocha sancio-
nou, nesta terça-feira (27), o 
Projeto de Lei nº 1.862/21 do 
poder Executivo local, que 
garante o pagamento. Du-
rante o evento, Ibaneis anun-
ciou o envio de um novo tex-
to para ampliar a concessão 
do benefício aos condutores 
de transporte turístico.

“São R$ 1.800. Pode não 
ser muito dinheiro para mui-
tas pessoas, mas para quem 
está nas ruas trabalhando, 
quem não consegue mais pe-
gar os passageiros há um ano 
antes da pandemia, sabemos 
do significado desse valor. Te-
nho certeza que hoje, o GDF 
e a Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, estão entre-
gando um auxílio merecido”, 
destacou Ibaneis Rocha em 
solenidade no Salão Nobre 
do Palácio do Buriti.

O secretário de Econo-
mia, André Clemente, lem-
brou que o benefício também 
aquece o comércio local. “Os 
recursos que vocês vão re-
ceber serão consumidos na 
mercearia, na farmácia, no 
açougue e na manutenção do 
carro. Então, é um bom dia 
não só para os taxistas e mo-
toristas de transporte escolar, 
mas para pequenas e grandes 
empresas que também serão 
beneficiadas”, ressalta.

Presidente do Sindicato 
dos Taxistas do DF, Sued Sou-
za, reforçou a importância do 
benefício para os taxistas da 
capital. “Gostaria de parabe-
nizar o GDF. Esse auxílio vai 
servir de exemplo para todo o 
Brasil. Conversamos com os 
outros sindicatos e nenhum 
deles conseguiu um bene-
fício tão importante para a 
categoria como esse. É um 
auxílio existencial e não só 
emergencial”, destacou.

Nazon Simões, presi-
dente do Sindicato de Trans-
portes Escolares de Brasília 
(Sintresc-DF), também agra-
deceu ao governo local pelo 
auxílio. “Por causa da pande-
mia da covid-19, os motoris-
tas estão sofrendo, passando 

Renato Alves / Agência Brasília

Edital de Citação – Execução. Processo nº 0271913-03.2013.8.09.0123, Ação: Execução de Título Extrajudicial, Promovente(s): 
Banco do Brasil S/A, Promovido(a)(s): Ricardo de Pina Cabral (CPF 391.740.421-49), Valor da Causa: R$ 199.342,28, Prazo 
de Edital: 20 dias. Juiz(a): Nivaldo Mendes Pereira, O(A) Doutor(a), Nivaldo Mendes Pereira, Juiz(a) de Direito, da Comarca de 
Piracanjuba, Estado de Goiás. Faz Saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este 
juízo e Escrivania se processam os autos, acima especificados, no qual tem a finalidade de Citar a parte promovida, Ricardo de 
Pina Cabral, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de 10% (dez por cento) a título de hono-
rários advocatícios (art. 827, caput, e art. 829, ambos do CPC/2015). Em caso de pagamento integral do débito, no prazo fixado, 
os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 827, § 1º, do CPC/2015). Advertências: Não efetuando o pagamento 
no prazo determinado, proceder-se-á à penhora on-line de valores nas contas bancárias do executado, via Sistema BACENJUD, 
no limite do valor do débito (art. 831 e 835, inc.I e § 1º, do CPC/2015). Havendo êxito na penhora, procede-se nos termos do 
artigo 854, do CPC/15. Cientifique-se o(a) executado(a) de que, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá proceder da seguinte forma, 
alternativamente (art. 916, § 6º, do CPC/2015): a) opor embargos à execução, na forma do art. 914, do CPC/2015, ficando limitado 
às matérias previstas no art. 917, na mesma lei; b) reconhecer o crédito do exequente, mediante o deposito de 30%(trinta por 
cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, e requerer o parcelamento do valor remanescente em 
06(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros de 1%(um por cento) ao mês, na forma do art. 
916, do CPC/2015. Ressalta-se que o não pagamento de qualquer das prestações acarretará, cumulativamente, o vencimento das 
prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o reinício dos atos executivos e a imposição aos executados de 
multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas (art. 916, § 5º, incs. I e II, do CPC/2015). E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado, tendo sido afixado uma 
via desde no Placar do Fórum local, nos termos da lei. Piracajuba-GO, 2 de setembro de 2020.

necessidades porque não há 
trabalho. Já é a terceira vez 
que o GDF nos concede esse 
benefício”, contabilizou.

Participaram do evento o 
presidente da Câmara Legis-
lativa, Rafael Prudente; a de-
putada federal Celina Leão; 
os deputados distritais Aga-
ciel Maia e Valdelino Barce-
los; o vice-governador Paco 
Britto; e os secretários José 
Humberto Pires (Governo); 
Valter Casimiro (Transporte 
e Mobilidade); Severino Ca-
jazeiras (Atendimento à Co-
munidade) e Vanessa Men-
donça (Turismo).

BENEFÍCIO
Para receber o provento, 

os interessados devem estar 
devidamente inscritos no Ca-
dastro de Permissionários/
Concessionários da Secreta-
ria de Estado de Transporte 
e Mobilidade (Semob), com 
data anterior a 31 de janeiro 
de 2020. Também é preciso 
estar regularmente registra-
do, na mesma data, no De-
partamento de Trânsito do 
DF (Detran-DF) na categoria 
referente à atuação, além de 
não estar inscrito na dívida 
ativa do Distrito Federal.

O novo auxílio faz 
parte do programa im-
plementado pelo GDF 
em 2020, que beneficiou 
mais de 3,2 mil motoris-
tas de transporte coletivo 
escolar e de turismo. Ao 
todo, o investimento fei-
to pelo governo local foi 
de aproximadamente R$ 
10 milhões.

Confira algumas das 
ações do GDF que 
foram destacadas pelo 
governador Ibaneis 
Rocha durante o evento:

n Retomada de obras 
paradas há anos, como a 
do Túnel de Taguatinga e 
os viadutos do Recanto das 
Emas e Riacho Fundo;

n Construção e reforma de 
escolas;

n Entrega de leitos do 
Hospital Regional de Ceilândia 
(HRC);

n Construção de dois 
hospitais em Ceilândia: 
um acoplado e outro ao 
lado da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA);

n Construção de nove UPAs;

n Instalação de três hospitais 
acoplados em Samambaia, 
Planaltina e Paranoá;

n Abertura de todas as 
delegacias 24 horas;

n Construção de um prédio 
do Instituto Médico Legal 
(IML);

n Construção e reforma de 
delegacias;

n Aumento de efetivo das 
forças de segurança;

n Pagamento de valor extra 
para policiais civis.
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Por meio do apoio técnico e do acompanhamento da ATI, a Seduc realiza um 
diagnóstico  com o objetivo de identificar as demandas da infraestrutura de 
conectividade das escolas e a situação de conectividade dos alunos que estão 
no ensino remoto

TOCANTINS

IMUNIZAÇÃO

Diagnóstico identificará 
demandas de conectividade 
das escolas estaduais

Estado ultrapassa 10% da população 
vacinada contra a Covid-19

Thaís Ramalho/GoveRno do 
TocanTins -  Com a pandemia 
da Covid-19, escolas de todo 
o mundo precisaram fazer 
novas adaptações para o am-
biente virtual, no intuito de 
dar continuidade ao proces-
so de ensino e aprendizagem 
durante o período de distan-
ciamento social. Diante dis-
so, o Governo do Tocantins 
tem aperfeiçoado o uso de 
tecnologias e internet para o 
ensino remoto.

Por meio do apoio técni-
co e do acompanhamento 
da Agência de Tecnologia da 
Informação (ATI), a Secreta-
ria de Estado da Educação, 
Juventude e Esportes (Seduc) 
realiza, até a sexta-feira, 30, 
dentro do projeto Sincroni-
za Educação, um diagnósti-
co nas 493 escolas da Rede 
Estadual de Ensino, com o 
objetivo de identificar as de-

mandas da infraestrutura de 
conectividade das escolas e 
a situação de conectivida-
de dos alunos que estão no 
ensino remoto. O intuito é 
que, nesta fase do diagnósti-
co, seja feita a sistematização 
dos maiores desafios, dese-
nho de propostas de soluções 
personalizadas e compar-
tilhamento dos resultados 
com a Seduc.

O vice-presidente da ATI, 
Pedro Luis de Oliveira, ressalta 
que o diagnóstico terá, ainda, 
outras funcionalidades. “Além 
disso, servirá como base de 
dados para a formulação de 
políticas públicas e ações que 
atendam às demandas na 
rede de educação básica do 
Tocantins”, afirmou.

IMPLEMENTAÇÃO
Conforme o plano de 

trabalho do Sincroniza 

Educação, responsável por 
implementar o projeto, 
com parceria da Fundação 
Lemman, as soluções po-
dem envolver, por exemplo, 
orientação aos gestores so-
bre políticas de conectivida-
de, articulação com prove-
dores de internet, orientação 
sobre a disposição dos dis-
positivos, dicas de infraes-
trutura, entre outros.

Também poderão ser re-
alizados webinars informa-
tivos para os gestores sobre 
temáticas correlatas à conec-
tividade, à divulgação de um 
Guia de Conectividade orien-
tando os gestores escolares 
sobre os maiores desafios de 
conectividade nas escolas e 
como solucioná-los, à coleta 
e ao compartilhamento de 
boas práticas e um plano de 
ação de atendimento às pro-
postas de soluções.

Com 352.850 doses de 
imunizantes contra a Co-
vid-9 recebidas desde ja-
neiro de 2021, o Estado do 
Tocantins alcançou 10,50% 
da população vacinada, 
nesta terça-feira, 27. Até o 
momento, 316.294 doses 
já foram distribuídas aos 
139 municípios tocanti-
nenses e dados do Centro 
de Informações e Decisões 
Estratégicas em Saúde (In-
tegra Saúde) apontam que 
165.168 pessoas receberam 
a 1ª e 73.678 a 2ª etapa da 
imunização, totalizando 
238.846 doses aplicadas.

Segundo o titular da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), Edgar Tollini, “é 
um número significativo, 
levando em consideração 
o processo de distribuição 
dos imunizantes, por par-
te do Ministério da Saúde 
e as particularidades dos 
municípios tocantinenses, 
no que tange às logísticas 
e às dificuldades apresen-
tadas em algumas regiões”, 
acrescentando que, “é de 
suma importância que a 
população que faz parte 
dos grupos prioritários 
procure as unidades de 
saúde de seus municípios 
onde são aplicadas as va-
cinas, para ser imunizada”.

A gerente de Imuniza-
ção da SES, Diandra Sena, 
destaca o trabalho realiza-

do pela Gestão Estadual no 
processo de vacinação. “Te-
mos realizado todo o traba-
lho de distribuição das va-
cinas recebidas, no menor 
tempo possível, para que 
o Estado tenha um índice 
cada dia maior da popu-
lação imunizada contra a 
Covid-19”, afirma.

O processo de vacina-
ção tem influenciado de 
forma direta nos índices 
de internações e óbitos no 
Tocantins, principalmen-
te no público acima de 80 
anos, o qual conta com 
44.184 pessoas imunizadas 
e registrou uma redução de 
52,5% na internação em 
Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs), conforme 
já divulgada pela SES, no 
início deste mês.

HOSPITAL ESTADUAL 
Outro dado significante 

está correlato às internações. 
Nesta semana, a marca de 
mais de 1 mil pacientes aco-
lhidos pelo Hospital Estadu-
al de Combate à Covid-19 
(HECC) foi atingida. A unida-
de, que funciona desde agos-
to de 2021, já recebeu 1.003 
pacientes, dos quais 710 re-
ceberam altas por melhora 
clínica, 107 lamentavelmente 
foram a óbito e 186 seguem 
internados e/ou foram trans-
feridos para outras unidades 
hospitalares da rede do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no 
Estado. O HECC é custeado 
pelo Governo do Tocantins 
e gerenciado pelo Instituto 
Saúde e Cidadania (Isac).

aldenes lima/
GoveRno do TocanTins

“Tragédia 
anunciada”: MT 
é condenado 
por não evitar 
feminicídio

Filho de mulher as-
sassinada por ex-compa-
nheiro será indenizado 
por danos morais e rece-
berá uma pensão mensal 
até atingir 18 anos. Assim 
decidiu o juiz de Direito 
Agamenom Alcântara 
Moreno Junior, de Cuia-
bá, ao condenar o Estado 
de Mato Grosso ao paga-
mento das reparações. 
O magistrado observou 
que o Estado foi omisso 
na aplicação da medida 
protetiva que autorizava 
o uso da força policial.  
Consta nos autos, que em 
junho de 2009, a Justiça 
concedeu medida prote-
tiva em favor da mulher. 
Na decisão, a magistrada 
registrou que a mulher 
era vítima de agressões 
e ameaças por parte do 
seu ex-marido. A medida 
protetiva proibia a apro-
ximação da ofendida e de 
seus familiares, no limite 
de 1000 metros e ainda a 
frequentação da sua re-
sidência e local de traba-
lho. Além disso, a decisão 
também assegurou o au-
xílio da força policial.

No entanto, 12 dias 
após o deferimento da 
medida protetiva, a mu-
lher foi assassinada pelo 
ex-companheiro com 
disparos de arma de 
fogo. O então namora-
do da vítima também foi 
morto. Posteriormente, 
houve decisão decretan-
do a prisão preventiva do 
agressor, por ser, naquele 
momento, o suspeito do 
crime. miGalhas

Fecomércio: 2ª turma do STF julga 
ação penal contra advogados

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

O caso diz respeito a atitude estranhíssima 
do juiz Bretas que, em setembro do ano 
passado, autorizou mandados de busca 
contra advogados concomitantemente ao 
MPF fazer a denúncia

O ministro Gilmar Men-
des, presidente da 2ª turma 
do STF, pautou para a ses-
são colegiada da próxima 
terça-feira, 30, processo no 
qual se discute a ação pe-
nal contra advogados que 
foram contratados pela Fe-
comércio do Rio de Janeiro.

O caso envolve atos do 
juiz Federal Marcelo Bretas 
que, em setembro do ano 
passado, expediu manda-
dos de busca e apreensão 
em 50 endereços de escritó-
rios de advocacia. As deci-
sões foram fruto de denún-
cia da Lava Jato.

FRUTO DE DELAÇÃO
As buscas realizadas são 

fruto da tumultuada dela-
ção do empresário Orlan-
do Diniz, ex-presidente da 
Fecomércio - Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Rio. 
A Fecomércio é uma enti-
dade privada que compõe o 
Sistema S do Rio, junto com 
outras entidades como o 
Sesc e o Senac.

Muito embora tenham 
prestados serviços jurídicos, 
a justificativa da força-tarefa 
da Lava Jato foi de que havia 
suspeita de que as bancas 
foram usadas para desviar 
dinheiro do Sistema S do 
Rio de Janeiro entre os anos 
de 2012 e 2018.

Uma semana depois 
dos mandados de busca e 
apreensão, a OAB acionou 
o STF pedindo suspensão 
de efeitos da delação do ex-
-presidente da entidade. Na 
reclamação ao Supremo, a 
Ordem argumentou que 
Orlando Diniz citou autori-
dades com foro privilegiado 
e, portanto, as atribuições 
sobre o caso caberiam à 

PGR e ao STF, e não à JF/RJ.
A reclamação chegou 

ao ministro Gilmar Mendes 
que, em outubro de 2020, 
determinou a suspensão 
da ação do MPF/RJ contra 
os advogados. Na decisão, 
o ministro observou que 
realmente há autoridades 
citadas na delação com foro 
por prerrogativa de função 
“sem autorização do STF e 
perante autoridade judici-
ária incompetente, o que 
poderia constituir eventual 
causa de nulidade das pro-
vas e do processo”.

MARMELADA?
Da época dos manda-

dos autorizados por Bretas 
vale lembrar que, de manei-
ra absolutamente estranha 
ao regular processo penal, 
não só houve pedido de 
busca e apreensão como 
concomitante apresenta-
ção da denúncia por parte 
do MPF. Diz-se estranha, 
porque se há o que se inves-
tigar, não há elementos para 
denúncia. Por outro lado, se 
há materialidade para de-
núncia, não há mais o que 
se investigar.  De modo que, 
ou um, ou outro.

Importante destacar 
que o MPF não diz, mas é 
fato conhecido que muitos 
dos escritórios - quase to-
dos -, nem sequer sabiam 
que havia dinheiro público 
envolvido por contratações, 
uma vez que a Fecomércio é 
uma entidade privada. 

Outro dado impor-
tante de se ressaltar é que 
foram denunciados advo-
gados que não receberam 
dinheiro da Fecomércio, e 
que não tinham contrato 
com a instituição. 

miGalhas

&&

H.E.R. levou o prêmio por “Fight For 
You”, sua Canção Original para o filme 
“Judas e o Messias Negro”

No ano passado, foi El-
ton John. Em 2019, Lady 
Gaga. Olhando o histórico 
dos vencedores do Oscar 
de melhor canção original, 
a cantora californiana Ga-
briella Wilson, detentora de 
fama mundial sob a alcu-
nha de H.E.R, conseguiu um 
grande feito,  aos 23 anos. 
Na noite do último domingo 
(25/4), ela ficou com a esta-
tueta pela música “Fight for 
you”, composta para o filme 
“Judas e o messias negro”.

O prêmio para Elton 
John veio com a cinebio-

grafia do próprio cantor e 
compositor britânico (“Ro-
cketman”). O de Lady Gaga 
foi graças ao musical “Nasce 
uma estrela”, mesmo gêne-
ro cinematográfico da ani-
mação “Viva - A vida é uma 
festa” (2018) e de “La la land 
- Cantando estações” (2017), 
vencedores da categoria nos 
anos anteriores.

O prêmio conquistado 
por H.E.R se destaca por vir 
em um drama de teor políti-
co. Dirigido por Shaka King, 
o filme é baseado na histó-
ria de Bill O’Neal, militan-

te infiltrado pelo FBI para 
espionar Fred Hampton, 
líder do Partido dos Pante-
ras Negras, que acabou as-
sassinado, aos 21 anos, em 
1969, por agentes do Estado 
norte-americano.

Daniel Kaluuya, que in-
terpretou Hampton, ganhou 
o Oscar de melhor ator co-
adjuvante. O’Neal, persona-
gem principal, foi vivido por 
Lakeith Stanfield. A letra de 
“Fight for you”, escrita em 
parceria com Dernst Emile 
II e Tiara Thomas, tem a ver 
com o contexto da trama. 

SES/Governo do Tocantins
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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.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO
SICOOB LTDA. – SICOOB CONFEDERAÇÃO

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da Confederação
Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. – Sicoob
Confederação, CNPJ 04.891.850/0001-88, no uso das suas
atribuições legais e estatutárias (art. 21), CONVOCA suas
filiadas, em número de 16 (dezesseis), em pleno gozo dos
direitos sociais, por meio dos seus representantes legais ou
substitutos legitimados, para a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada, de forma semipresencial,
no dia 12 de maio de 2021, na Quadra 6, Lote 2.080 do Setor de
Indústrias Gráficas – SIG, em Brasília/DF, às 09:00 (nove
horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois
terços) das filiadas; às 10:00 (dez horas), em segunda
convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas;
ou em terceira e última convocação, às 11:00 (onze horas) com
a presença de, no mínimo, 3 (três) filiadas, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
1. Alteração do Estatuto Social acerca da regra de
substituição de conselheiros fiscais em caso de impedimento
temporário ou vacância (art. 61); e Consolidação do Estatuto
Social;
2. Assuntos gerais.
Nota: as propostas da ordem do dia e a forma de participação e
votação semipresencial serão detalhadamente informadas por
meio de e-mail às filiadas.
Brasília, 26 de abril de 2021.

Miguel Ferreira de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Estado de Goiás – Prefeitura Municipal de Morrinhos - GO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021

 
Contratante: Prefeitura Municipal de Morrinhos. Objeto: Locação de
veículos. Contratados: Aleandro Mendonça de Souza, Nº do Contrato:
296/2021, Valor: R$74.400,00 (setenta e quatro mil  e quatrocentos
reais); Beraldino Vicente de Souza Filho, Nº do Contrato: 297/2021,
Valor: R$74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais); Neliton
de  Freitas  Souza,  Nº  do  Contrato:  298/2021,  Valor:  R$74.400,00
(setenta e quatro mil e quatrocentos reais); Data da assinatura do
Contrato: 26/04/2021. Vigência do Contrato: 08 (oito) meses.
Morrinhos, 27 de abril de 2021. 

FLAMILTON RODRIGUES DA SILVA
=Pregoeiro=

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
 

O Município de Goiás, Estado de Goiás, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar
licitação na modalidade Tomada de preços, nº 001/2021, tipo: Menor Preço Global.
Objeto:  A  presente  licitação  tem  por  finalidade  a  contratação  de  empresa  de
engenharia especializada para execução, sob o regime de empreitada por menor
preço  global,  das  obras  e  serviços  pavimentação  de  acesso,  revitalização  e
reforma do lago das Acácias- Contrato de Repasse OGU nº 899242/2020, conforme
condições  e  especificações  estabelecidas  neste  instrumento  e  seus  Anexos:
memorial  descritivo,  especificações  técnicas,  planilha  orçamentária,  cronograma
físico  –  financeiro  e  projetos,  nos  termos  do  que  dispõe  a  Lei  8.666/93.  Data,
horário e local: 13 de maio de 2021, às 08 h e 30 min, na Prefeitura Municipal de
Goiás-  GO. Disponibilidade do edital:  O edital  completo está à disposição dos
interessados a partir da presente data, no placar da Prefeitura Municipal de Goiás
e no sítio eletrônico oficial do Município de Goiás: www.prefeituradegoias.go.gov.br

Goiás-GO, 27 de abril de 2021.
ANAJARINO GARCIA JUNIOR.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021

 
O  Município  de  Uruaçu-GO,  ouvindo  os  setores  técnicos  e
departamentos solicitantes, visando à satisfação do interesse público
e para conhecimento dos interessados, torna público o cancelamento
do PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2021, Processo Administrativo N°
7621/2021,  que  objetiva  a  AQUISIÇÃO  EVENTUAL,  FUTURA  E
PARCELADA  DE  MATERIAIS  ELÉTRICOS  PARA  ATENDER  AS
DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO, Maiores informações
pelo telefone (62) 3357-3066, no site: www.uruacu.go.gov.br ou no e-
mail: pregoes@uruacu.go.gov.br
 

Uruaçu-GO, 27 abril de 2021.
 

MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2021

O Município  de  Uruaçu-GO torna público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  fará  licitação  no  dia  11/05/2021  às  8h  na
modalidade Pregão Presencial n° 042/2021, Processo Administrativo
n° 5594/2021, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a realizar-se em sua
sede, na sala de Licitações, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia,
Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000, em sessão pública, na forma da
Lei  Federal  nº  10.520/02  e  subsidiariamente  à  Lei  Federal  nº
8.666/93, objetivando a LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA
(SOFTWARE  WEB)  DE  GESTÃO  PÚBLICA  COM  ACESSO  POR
QUALQUER DISPOSITIVO COM INTERNET (CELULAR, TABLET E
ETC) COM OS MÓDULOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
QUE ATENDAM AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, de acordo com o edital respectivo,
que poderá ser retirado no endereço acima, das 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 18:00 horas, no site: www.uruacu.go.gov.br ou no e-mail:
pregoes@uruacu.go.gov.br.  Maiores  informações  pelo  telefone (62)
3357-3066. 

Uruaçu-GO, 27 de abril 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

Pregoeira

COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE EIRELI,  CNPJ Nº
32.894.724/0001-12,  torna  se  publico  que  requereu  à  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia (SEMMA), a
Licença Ambiental Simplificada - LAS, para as atividades de Serviços
impressão  de  material  para  uso  publicitário,  desenvolvimento  de
programas de computador sob encomenda,  serviços de hospedagem
na internet, portais, provedores de conteúdo e serviços de informação
na internet, serviços combinados de escritório e apoio administrativo,
centro de negócios, apoio operacional a empresas e a profissionais
liberais, fabricação de letras, letreiros e placas, comercio de artigos
papelaria, estabelecida na : Rua 44, S/N, Quadra 36, Lote 10, Jardim
Bela Vista Continuação, Aparecida de Goiânia – GO, CEP 74.912-160.
O empreendimento não se enquadra na Resolução 001/86.
 

ELIEL MEDEIROS DE SOUZA torna público que recebeu junto a
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMMA,  a  Licença  de
Funcionamento nº 038/2021 e processo nº 2014036319 com validade
até  06/04/2027,  para  o  empreendimento  em  Avicultura-  Sistema
Terminador de Frango- FGO. Fazenda Varginha, Rod. BR 060 sentido
Rio Verde/ Santo Antônio da Barra, km 20 à esquerda por mais 15 km,
Zona Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não
se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

GUSTAVO DE ALMEIDA VELOSO torna público que recebeu junto a
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMMA,  a  Licença  de
Funcionamento nº 042/2021 e processo nº 126656/2018 com validade
até 09/04/2023,  para o empreendimento em Suinocultura-  Sistema
Vertical Terminador- SVT. Fazenda Boa Vista, Rod. BR 060 sentido
Rio Verde/ Goiânia, km 18 à esquerda, Zona Rural, Município de Rio
Verde – GO. Este empreendimento não se enquadra na Resolução
CONAMA 001/86.

JAIR  D’AGUSTIN  torna  público  que  recebeu  junto  a  Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença de Funcionamento
nº  043/2021  e  processo  nº  0034285/2017  com  validade  até
09/04/2023,  para  o  empreendimento  em  Suinocultura-  Sistema
Vertical TerminadorSVT. Fazenda Rio Preto e Baú do Rio Preto, Rod.
GO 174 sentido Rio Verde/ Aparecida do Rio Doce, km 27, Zona Rural,
Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não se enquadra
na Resolução CONAMA 001/86.

UNIDADE DE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA.,  inscrito  com
CNPJ Nº 26.904.011/0001- 90 torna público que requereu da Agência
Municipal  do  Meio  Ambiente  de  Goiânia  -  AMMA,  as  Licenças
Ambientais  de  Instalação  e  Operação  para  a  atividade  médica
ambulatorial  com  recursos  para  real ização  de  exames
complementares. Localizada na Avenida República do Líbano, N.º 966
Qd. 17-A Lt. 18 - Setor Aeroporto - CEP: 74.070-040 – Goiânia – GO. 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 016/2021
Pregão Presencial

O MUNICÍPIO DE IPAMERI,  pessoa  jurídica  de  Direito  público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.763.606/0001-41, com sede na
cidade de Ipameri-GO, à Av. Pandiá Calógeras nº 84, centro, Palácio
Entre  Rios,  no  interesse  do  município,  convida  as  empresas
interessadas para participarem da licitação na modalidade “PREGÃO
PRESENCIAL”,  do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  mediante a
apresentação  de  proposta  cujo  objeto  é  a  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, TOMADAS DE VÍDEOS E CRIAÇÃO
DE  MÍDIAS  DIGITAIS,  E  COBERTURA  FOTOGRÁFICA  DE
EVENTOS  INSTITUCIONAIS,  para  atender  as  necessidades  do
Município de Ipameri, em cumprimento aos preceitos contidos na Lei
Federal  nº  10.520/02,  8.666/93 e  Lei  Complementar  nº  123/2006,
todas  com  posteriores  alterações,  que  na  sala  de  reuniões  da
Comissão  Permanente  de  Licitação,  no  Prédio  da  Prefeitura
Municipal, Palácio Entre Rios, no dia 14/05/2021 às 09:00 h (nove
horas), estará recebendo os invólucros contendo a documentação e
proposta de preços, com base nas condições previstas no Edital, que
poderá ser obtido gratuitamente junto a Comissão Permanente de
Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Ipameri, sito à Av.
Pandiá Calógeras nº 84, centro pelo site (www.ipameri.go.gov.br) ou
pelo fone 64 3491 6000.

IPAMERI-GOIÁS, aos 27 dias do mês de abril de 2021.
Bianca Ferreira Generali Carneiro

Pregoeira

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GABRIELA SILVA 
DE QUEIROZ, CPF: 007.610.851-14.

REQUERIMENTO Nº 967512

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). GABRIELA SILVA 
DE QUEIROZ, CPF: 007.610.851-14, devedor(a) fiduciante do 
imóvel alienado, CASA 259 D, ROSSI IDEAL ALTO DO LAGO I, 
LOTE 01, SUPERQUADRA 09, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 
72880380, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 259 D, ROSSI IDEAL ALTO DO LAGO I, LOTE 01, 
SUPERQUADRA 09, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72880380
R RUA 10 QUADRA 09 CSA 10  PARQUE ESPLANADA VALPA-
RAISO DE GOIAS GO 72876630, fica, por este edital, INTIMA-
DO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis de 
Cidade Ocidental/GO, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na 
matrícula nº. 9.338 deste Ofício, com saldo devedor de respon-
sabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data do 
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor cor-
responde a R$ 27.788,10 ( vinte e sete mil setecentos e oitenta e 
oito reais e dez centavos ), além das despesas de cobrança e de 
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se 
dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio situado na SQ 
12, Quadra 11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar 
do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente 
de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do  
imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, 
parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Márcio Silva 
Fernandes, o Oficial. 



Quarta-feira, 28 de abril de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 7Classificados

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 

 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 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-

 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 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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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

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

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

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

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

registro de um DESMEMBRA-
MENTO do imóvel denominado 
Chácara 696 da Quadra 34 do 
loteamento denominado Cháca-
ras Quedas do Descoberto, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 1.250,00m², confron-
tando pela frente com a Avenida 
sem Denominação na planta, com 
20,00m, fundo com as chácaras 
693 e 699, com 20,00m, lado 
direito com a chácara 697, com 
62,50m e lado esquerdo com a 
chácara 695, com 62,50m, que 
será desmembrado em 02 (dois) 
lotes menores que serão deno-
minados: “Lote 696A da Quadra 
34 do loteamento denominado 
Chácaras Quedas do Desco-
berto, em Águas Lindas de Goiás 

- GO, com a área de 250,00m², 
confrontando pela frente com a 
Avenida sem Denominação na 
planta, com 10,00m, fundo com 
parte do lote 696B, com 10,00m, 
lado direito com parte do lote 697, 
com 25,00m e lado esquerdo com 
parte do lote 696B, com 25,00m” 
e “Lote 696B da Quadra 34 do 
loteamento denominado Cháca-
ras Quedas do Descoberto, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 1.000,00m², confron-
tando pela frente com a Avenida 
sem Denominação na planta, com 
10,00m, fundo com os lotes 693 
e 699, com 20,00m, lado direito 
com o lote 696A, com 25,00m, e 
a 90º com o lote 696A, com 10m 
mais 37,50 com parte do lote 697 

e o lado esquerdo com o lote 695, 
com 62,50m”, conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Mu-
nicipal de Aprovação do Parcela-
mento expedida em 24/03/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021009176. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766. 

FAZ SABER  a todos os 
interessados que ELO 
E FREITAS INCOR-
PORADORA LTDA, 
CNPJ24.626.109/0001-05, 
com sede na Rua 08, Chá-
cara 207, Lote 13, Loja 02, 

Setor Habitacional Vicente 
Pires, Brasília - DF, depo-
sitou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 da 
Lei Federal n. 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para 
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CASAGRANDE

TUNISAOP
RQCALVICIE
SUGARELN
OEDARTD

ESTABILIDADE
GERAABIN
RDUVIDAC

MATOOESPIA

TURDIF
UBGUARANI

FIADORCALOS
TIISOATI

SONIFEROAC
SACERDOTISA

Refeição
pomposa
adorada

pelo glutão

Parte da
uva rica

em flavo-
noides

Tigela
usada 

para moer
grãos

Ex-jogador
e comen-

tarista
esportivo 

Problema
tratado com
implante
capilar

Amy 
Irving,

atriz dos
EUA

Próton
(símbolo)

Letra que
indica o

masculino

Marca de
estilistas
famosos

"O (?)", ro-
mance so-
bre Ceci e
Peri (Lit.)

Fármaco
como o

"sossega-
leão"

Gaivota,
em tupi

Estado
comprado
à Bolívia
(sigla) 

Figura
feminina

do baralho
de tarô

Sensação
de quei-
mação

Dardo, em inglês
Caixa para
tesouros

(Lit.)

Serviço de inteligên-
cia brasileiro (sigla)
Culto africano pra-
ticado nas Antilhas

Espreita

(?) coletivo
de traba-

lho: é
assinado

entre
empresa e
sindicato

Parte
lateral de
um edifício 

(?) de rodapé, textos
de referên-
cia em do-
cumentos

Problemas
como o
joanete
Existir

Turismo
(abrev.)

Opção ao
depósito,
no paga-
mento de
aluguel
(Dir.)

Incerteza
Refrige-

rante
regional

Obediente

Caracteriza-se pela
manifestação da crise
de abstinência (Psiq.)

Opus (abrev.)
Garoupa-(?), peixe
estampado na nota 

de 100 reais
Cidade
onde se

situam as
ruínas de
Cartago

Chupar;
sorver

Garantia 
trabalhista 
do servidor

público 
concursado

Aldeias
indígenas
501, em
romanos

Leilane
Neubarth,
jornalista
carioca

Prefixo de
"isótopo" 
Ice Cube,

rapper

Itens oferecidos pelo
Pronatec, programa

educacional do
Governo Federal

Ampere
(símbolo)

Artimanha

"(?) sem 
Cachorro",
filme com

Danilo
Gentili

Germina;
procria

3/ati. 4/abin — dart — gral — vodu. 5/túnis.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

A bebida 
preferida da 

polícia é o caldo 
de cana.

A Lua Crescente 
traz crescimento 
aos seus projetos 
e impulsiona a in-

teração com amigos ou com 
um grupo de pessoas. O céu 
pede flexibilidade para lidar 
com acordos financeiros e 
mudanças que precisam ser 
concretizadas neste grupo.

A Lua Crescen-
te fala sobre as 
mudanças pelas 
quais você vem 

passando em sua carreira. A 
fase é de crescimento, porém 
existe a necessidade de atuar 
com flexibilidade, principal-
mente para promover acordos 
e resoluções com uma pessoa.

A Lua Crescente 
traz crescimen-
to para promover 

os estudos, a divulgação de 
notícias e o campo filosófico. 
As portas estão abertas para 
germinar novos projetos, po-
rém é preciso interagir com 
flexibilidade, se quiser mudar 
a dinâmica de trabalho.

A Lua Crescen-
te lhe possibilita 
promover ideias 

interessantes, com o objeti-
vo de criar um movimento 
com resultados financeiros 
mais consistentes. É preci-
so, porém, agir com flexi-
bilidade e permitir que os 
projetos floresçam.

A Lua Crescente 
vai impulsionar 
as relações so-

ciais. Uma pessoa traz ideias 
e planos interessantes para 
serem desenvolvidos, porém 
é importante avaliar os pla-
nos com flexibilidade. O céu 
aponta contratos e acordos 
com sócios e parceiros.

A Lua Crescente 
vai gerar cresci-
mento em rela-

ção ao trabalho e a planos mais 
elaborados que preenchem a 
sua rotina. É um dia agitado. Fi-
que atento a notícias que vêm 
para trazer um novo plano de 
trabalho. É preciso dar atenção 
aos imprevistos.

A Lua Crescente 
vai gerar cresci-
mento às suas 

necessidades e, de alguma 
forma, deixa em destaque os 
seus talentos. A autoestima 
deve ser fortalecida por meio 
de projetos que você deseja 
desenvolver. É um dia para 
renovar os seus valores.

A Lua Crescente 
traz mudanças e 
crescimento para 

a família. Nesta experiência, 
o imóvel pode ser mexido. 
É um ciclo importante para 
gerenciar novas ações em fa-
mília. O céu pede flexibilidade 
e indica uma necessidade de 
renovar as relações.

A Lua Crescente 
traz mudanças 
nas relações com 

as pessoas do seu convívio. 
Uma notícia pode mexer 
muito com você. É preciso 
ser flexível e lidar com as 
mudanças de uma forma 
natural. É preciso renovar 
os pensamentos.

A Lua Crescente 
traz renovações 
na forma de 

ganhar dinheiro e também 
gera movimentos interes-
santes para investir. É im-
portante, porém, ser flexí-
vel, porque há mudanças 
pontuais que envolvem um 
grupo de pessoas.

A Lua Crescente vai 
mexer considera-
velmente com você 
e com as suas pos-

turas. É um período de cresci-
mento para promover os seus 
interesses pessoais. Será im-
portantíssimo lidar com tudo 
de maneira flexível e renovar a 
sua forma de pensar.

A Lua Crescen-
te traz reflexões e 
avaliações a res-

peito de como pode promo-
ver os seus projetos e as suas 
ideias. Você está sendo leva-
do a renovar os seus valores e 
deve ampliar o seu campo de 
visão para novas possibilida-
des e oportunidades.

Jim DavisGarfield
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