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Ray Reyes, ex-integrante do grupo 
Menudo, morre aos 51 anos
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Divulgação

ADAPEC

Tocantins regulamenta concessão 
de selo Arte para a comercialização 
de produtos artesanais de origem 
animal em todo o país

Prefeitura injeta R$ 4,3 
milhões na economia

GOIÂNIA

JOGOS OLÍMPICOS

Um brasiliense a caminho 
das Olimpíadas de Tóquio
Satiro Sodré/CBDA

Até agora, 9.608 cidadãos foram às compras graças ao 
Renda Família. Prefeitura concede auxílio alimentação de R$ 
1,8 mil e 10 opções de cursos profissionalizantes. Número 
de inscritos chega a quase 15 mil

Adapec/Governo do Tocantins
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Homenagem 1
Vereador Clécio Alves 

(MDB) deve apresentar hoje, 
4, Projeto de Lei (PL) que 
objetiva homenagear o am-
bientalista Washington No-
vaes, morto em 24 de agosto 
de 2020, com acréscimo ao 
nome do Parque Areião.

Homenagem 2
Criado pelo ex-prefei-

to Nion Albernaz, em 10 
de dezembro de 1992, o 
Parque Areião, como é co-
nhecido, não homenageia 
ninguém até o momento. 
Clécio acredita que esta é 
uma “homenagem à altura 
do ambientalista”. 

Washington
Se aprovado e sanciona-

do o projeto, o local passará a 
se chamar Parque Municipal 
Areião Washington Novaes.

Apreciação
Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Redação (CCJ), 
da Câmara de Vereadores de 
hoje, 4, conta com 11 pro-
jetos e 8 requerimentos na 
pauta para apreciação. 

Sancionado
O Governo do Estado de 

Goiás sancionou a lei que 
institui conselho de acompa-
nhamento do Fundeb. 

Educação
O Fundeb é um fundo 

de natureza contábil e seus 
recursos são destinados à 
manutenção e ao desenvol-
vimento da educação básica 
pública e à valorização dos 
profissionais da educação.

Economia
Prefeitura de Goiânia co-

memora os R$ 4,3 milhões 
injetados na economia. No 
levantamento de dados, ao 
menos 9.608 cidadãos pude-
ram, por meio do programa 
municipal Renda Família, 
gastar e assim se enquadrar 
como consumidor do mer-
cado goianiense.

Alimentação 
Auxílio alimentação de 

R$ 1,8 mil e 10 opções de cur-
sos profissionalizantes fazem 
parte dos dados que movi-
mentam o balanço positivo 
da Prefeitura de Goiânia. 

Convocação
A CPI da Pandemia pode 

votar esta semana a con-
vocação de cinco ministros 
de Estado, quatro governa-
dores, quatro prefeitos, 13 
secretários estaduais e mu-
nicipais de saúde e um inte-
grante do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Multado por sonegação 
Ex-presidente da Agência Goiana de infraestru-

tura e Transportes (Goinfra), Ênio Caiado Rocha 
Lima, foi multado por sonegar documentos ao Tri-
bunal de Contas do Estado de Goiás de Goiás (TCE-
-GO). O valor divulgado pelo órgão é de R$ 8.803,33.

Cárcere e sequestro 
Ministério Público de Goiás (MP-GO) denun-

ciou quatro pessoas por cárcere privado e seques-
tro, mediante internação forçada. Segundo publi-
cação oficial, ao menos 36 pessoas eram mantidas 
às condições de “presas” na Clínica de Reabilitação 
Terapêutica Filhos do Reino, localizada no Jardim 
dos Buritis, em Aparecida de Goiânia. Os acusados 
estão detidos desde o dia 20 deste mês.

O pobre prefere um copo de 
vinho a um pão, porque o 
estômago da miséria necessita 
mais de ilusões que de alimento”. 

G. Bernanos

Caiado e cidadão se aproximam 
por meio de “construções” de pontes

O Governo do Estado mantém meta de reformar 
mil quilômetros de asfalto com novo padrão de enge-
nharia e de qualidade. Os investimentos em infraes-
trutura são realizados dentro do programa Goiás em 
Movimento e deve atingir a marca de R$ R$ 1 bilhão 
até o final de 2021.

Segundo o governador Ronaldo Caiado, deve 
ocorrer implantação de mais de 180 pontes, sendo 
que a entrega de boa parte do canteiro de obras prio-
ritárias acontece ainda este ano. 

Em vistoria em um trecho da rodovia de Rio 
Quente com a GO-507, Caiado garantiu o planeja-
mento e execução das frentes de serviços de pavi-
mentação, recuperação da malha viária e constru-
ção de pontes distribuídas em todas as regiões do 
estado. “O ponto principal para a gente governar é 
exatamente mostrar ao povo que o dinheiro pago 
em impostos retorna em forma de benefícios”, disse.  

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
(Goinfra) anunciou entrega de mil quilômetros de 
rodovias reformadas em trechos estratégicos para 
o desenvolvimento goiano. Para manter o ritmo, 
também consta construções e reformas de hospitais, 
unidades penitenciárias, ginásios de esportes e ou-
tras edificações executadas sob a responsabilidade 
técnica da agência.

Jogadas rápidas 

n Câmara dos Deputados pode votar na quarta-feira, 
5, projeto que define crimes contra o Estado Democrá-
tico de Direito.
n Também deve entrar na pauta temas como Violência 
contra a mulher, Feminicídio e Plano de cultura.
n Prefeitura de Goiânia informou a movimentação de 
R$ 600 mil só na região Oeste da capital. 
n Senador Renan Calheiros (MDB-AL) apresentou pla-
no de trabalho da CPI da Pandemia que deve acontecer 
em reuniões às terças, quartas e quintas.

FORMOSA
Caiado lança Goiás em Movimento-Eixo Pontes
Solenidade foi na GO-116, e recebeu 13 das 54 pontes a serem implantadas 
no Estado a partir do acordo de cooperação técnica firmado com a empresa 
pública, que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)

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,03, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com o 
médico dermatologista e 
especialista em tricologia 
e transplante capilar, Do-

mingos Sávio Coelho. Na 
ocasião, o médico falou 
sobre transplante capilar. 
o Transplante capilar é o 
procedimento que realo-
ca folículos capilares que 
não tem predisposição 
para calvície para a região 

que está calva. Quando 
os folículos são transferi-
dos dessa forma, o cabelo 
volta a surgir nessa área. 
para saber mais acesse o 
portal no YouTube gaze-
taplay e assista a entre-
vista na íntegra.
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Secom/Go - O Governo de 
Goiás, por meio da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), lan-
çou o programa Goiás em 
Movimento-Eixo Pontes, 
etapa promovida em par-
ceria com a Companhia 
de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf). Na 
solenidade, o governador 
Ronaldo Caiado deu início 
à construção da primeira 
ponte, de 11 metros, sobre 
o Córrego Taperão, na GO-
116. Também participaram 
o presidente da agência, 
Pedro Sales, e o diretor-
-presidente da companhia, 
Marcelo Moreira.

Além da estrutura so-
bre o Taperão, Formosa 
será beneficiada por mais 
12 pontes, todas na mesma 
rodovia e construídas sobre 
13 cursos d’água. No total, 
a parceria entre o gover-
no estadual e a Codevasf, 

empresa pública ligada ao 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR), ga-
rantirá a implantação de 54 
pontes em 13 municípios 
goianos. Entre as cidades 
contempladas estão Alto 
Paraíso de Goiás, Bonópo-
lis, Caiapônia, Doverlândia, 
Formosa, Itapuranga, Jataí, 
Morro Agudo de Goiás, Pa-
lestina de Goiás, Porangatu, 
São João d´Aliança, Serra-
nópolis e Silvânia.

Dentro do programa 
Goiás em Movimento – 
Eixo Pontes, o Governo de 
Goiás ainda atua em outras 
frentes para construir, nes-
te biênio 2021/2022, cerca 
de 180 pontes. A maioria 
dessa infraestrutura será 
implantada com recursos 
do Tesouro Estadual, o que 
se soma às parcerias com 
a Codevasf e com o setor 
produtivo, em outras etapas 
do programa.

Divulgação
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Maior leilão da história 
trará o 5G ao Brasil

ANATEL 

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

MARCONI = LULA 

n A podridão da política a casa torna, de olho nas próximas eleições de 2022, dois 
dos maiores falsários da política do Brasil voltam a tona, com passados mais sujos 
que galinheiro e tentam ludibriar mais uma vez o povo Goianio e o Brasileiro. 
n É repugnante vivenciar uma justiça que não consegue punir verdadeiros assaltan-
tes do dinheiro público, milhões e bilhões desviados e o povo ainda precisa escutar 
políticos desonestos a subirem em palanques agora virtuais pra ludibriar o cidadão. 
n A cara de pau de Marconi e Lula é tão idêntica como seus processos, e ficha suja 
com passagem pela Polícia Federal. 
n Até quando  veremos um país do nosso patamar prender um pai de família traba-
lhador e acoitar basculho da política.
n Muda Brasil, muda eleitor, muda justiça. 
n Comentar sobre política é uma satisfação, pois podemos agregar valores aos lei-
tores, mas ter que falar sobre falsos profetas é um desprazer. 

Como eleitor já fui enganado tanto por Lula como por Marconi, mas com o tempo e 
o senhor da justiça podemos vivenciar quem são esses senhores da podridão políti-
ca, que não disfarçam a cara de pau ao se pronunciarem em meios de comunicação.

“Às vezes, abrir os olhos pode 
ser a coisa mais dolorosa que 
você deve fazer”.

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

Muito mais do que 
uma internet mais rápi-
da, a tecnologia 5G, que 
deverá chegar ao Brasil 
até o fim do ano, irá revo-
lucionar toda a socieda-
de e os meios produtivos. 
“Não se trata de mais um 
G e sim de um guarda-
-chuva que envolve e po-
tencializa outras tecnolo-
gias”, afirma o presidente 
da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel), Leonardo Euler de 
Moraes, em entrevista ao 
programa Brasil.

De acordo com 
Moraes, a tecnologia 
5G será a catalisadora 
de outras tecnologias 
como a Internet das 
Coisas, inteligência 
artificial, robótica, in-
teligência mista e au-
mentada. Tudo graças 
à sua baixa  latência, 
que é o tempo que os 

dados demoram para tra-
fegar. “No caso do 5G, esse 
tempo é menor do que um 
piscar de olhos”.

O edital do leilão 5G 
está no Tribunal de Contas 
da União (TCU) para aná-
lise e deve ser lançado até 
o fim deste ano. “Vamos 
liberar a outorga do direito 
de uso da frequência, que 
são essas vias por onde os 
sinais trafegam”, diz o pre-
sidente da Anatel.

Segundo ele, esse não 
será um leilão arrecadatório. 
Isso porque além da implan-
tação do 5G, as empresas 
terão compromissos de in-
vestimentos como a cober-
tura de internet em estradas 
brasileiras e em localidades 
que ainda não contam com 
internet nenhuma. “Espera-
-se que, em 20 anos, sejam 
de mais de  R$ 40 bilhões em 
investimentos”, diz.

Claudia FelCzaC/aBr

Até agora, 9.608 cidadãos foram às compras graças ao Renda Família. 
Prefeitura concede auxílio alimentação de R$ 1,8 mil e 10 opções de cursos 
profissionalizantes. Número de inscritos chega a quase 15 mil

Prefeitura injeta R$ 4,3 
milhões na economia

GOIÂNIA

Divulgação
Giselle Vanessa CarValho 
- O mercado goianiense 
recebeu injeção extra de 
mais de R$ 4,3 milhões 
em apenas 49 dias dos 
meses de março e abril. 
São quase R$ 90 mil a 
mais circulando todos 
os dias e uma contribui-
ção direta para geração e 
manutenção de aproxi-
madamente 20 mil em-
pregos em 648 estabele-
cimentos comerciais da 
Capital, reflexos econô-
micos da implantação do 
Renda Família, primeiro 
programa de transferên-
cia de renda da história 
da Prefeitura de Goiânia 
e totalmente custeado 
com recursos do Tesouro 
Municipal. Ao longo des-
te ano, o incremento ge-
rado pelo poder público 
municipal deve chegar a 
R$ 43,2 milhões. 

Dos R$ 4,355 milhões 
já colocados no merca-
do, R$ 2,8 milhões refe-
rem-se ao pagamento da 
primeira parcela de R$ 
300 para 9.608 cidadãos. 
Há, ainda, R$ 1,4 milhão 
relativo à quitação da se-
gunda parcela para 4.915 
desses beneficiários. No 
próximo dia 10, outros 
mais de R$ 1,4 milhão de-
vem ser disponibilizados 
pela prefeitura para com-
pra de produtos alimen-
tícios em supermercados 
da Capital. Ao todo, cada 
contemplado receberá 
do município R$ 1,8 mil 
dividido em seis parcelas 
mensais. Além do auxílio 
financeiro para compra 
de alimentos, a prefeitura 
oferta aos participantes 
do Renda Família, de for-
ma gratuita, 10 opções de 
cursos profissionalizantes 
ministrados pelo Sistema 
Fecomércio Sesc-Senac. 

As formações são para 
trabalhar como Cuidador 
de Idoso, Assistente de 
Recursos Humanos, Téc-
nicas de Vendas, Assis-
tente Administrativo, Re-
cepcionista, Estoquista, 
Assistente de Logística, 
Operador de Caixa, Assis-
tente de Logística e Agen-
te Comunitário de Saúde. 
“O amparo a quem mais 
precisa passa também 
pela formação, uma vez 
que as pessoas capacita-
das têm condições de se 
inserirem no mercado de 
trabalho formal e mudar 
a vida de seus familiares. 
A Prefeitura de Goiânia 
entende isto e nós vamos 
continuar trabalhando 
para mudar, para me-
lhor, a vida das pessoas”, 

justifica o prefeito Rogé-
rio Cruz. As solicitações 
para participação nos 
cursos podem ser feitas 
por meio do site do Ren-
da Família, disponível 
no portal da Prefeitura 
de Goiânia, o mesmo no 
qual ocorrem as inscri-
ções para recebimento 
do cartão alimentação. 

BALANÇO
O número de inscritos 

para participação no pro-
grama chegou a 14.543 
cidadãos na última sex-
ta-feira, 30, desses, 9.730 
tiveram os cadastrados 
aprovados, 3.167 estão 
em análise, 202 constam 
em fila para diligência 
presencial e 124 têm pen-
dências de informações 
que precisam ser regula-
rizadas pelos solicitantes. 
O prazo para solicitação 
está aberto até o dia 30 de 
junho. Até lá, o Executivo 
espera alcançar aproxi-
madamente mais 10 mil 
famílias. “Queria eu ter 
condições de fazer por 
todas as pessoas vulnerá-
veis nesse momento; de 
poder dar um valor mais 
acessível a todos. Mas a 
prefeitura também tem 
suas dificuldades, assim 
como as pessoas. Que-
ria eu poder ajudar todos 
os que não tem um pão 
na mesa, um leite e uma 
água”, acrescenta o pre-
feito Rogério Cruz.

Para participar do 
Renda Família é necessá-
rio ser maior de idade; a 
família residente não ter 
fonte de renda formal, a 
exemplo de carteira assi-
nada, aposentadoria ou 
pensão, e morar em imó-
vel próprio, alugado ou 
cedido com Valor Venal, 
disponível para consul-
ta no boleto do Imposto 

Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), de até R$ 100 
mil. A adesão também é 
restrita aos que têm ape-
nas um imóvel, não são 
Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e não 
têm Cadastro de Ativi-
dade Econômica (CAE) 
ativo. Beneficiários do 
Bolsa Família, no entan-
to, estão aptos a realizar 
a solicitação. 

As inscrições podem 
ser feitas por meio do site 
da Prefeitura de Goiânia, 
o www.goiania.go.gov.br 
ou em cinco das unida-
des Atende Fácil, central 
de relacionamento pre-
sencial com a Prefeitura 
de Goiânia instalada no 
Paço Municipal, Sho-
pping Cidade Jardim, 
Antiga Estação Ferrovi-
ária, Avenida Mangalô e 
Praça da Bíblia. Ao rea-
lizar o cadastro é neces-
sário preencher em um 
formulário os números 
da inscrição cadastral do 
imóvel, disponível no bo-
leto do IPTU; e do Cadas-
tro de Pessoa Física (CPF) 
dos residentes; além de 
informações pessoais do 
solicitante do benefício. 

Se o imóvel for aluga-
do ou cedido, é preciso 
anexar o contrato de lo-
cação, uma declaração 
do proprietário e/ou 
contas de água, energia, 
telefone ou internet que 
atestem o vínculo dos re-
sidentes com o imóvel de 
terceiros. Os solicitantes 
também precisam con-
cordar com o Termo de 
Aceite. A tramitação do 
processo pode ser acom-
panhada também pela 
internet, por  meio do 
mesmo usuário e senha 
criados no ato da solici-
tação, ao clicar em “Pri-
meiro Acesso”. 
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Localizado no Distrito Agroindustrial de Aná-

polis, o Laboratório Teuto está com 100 vagas de 
empregos em Goiás, para as áreas de produção, nível 
médio, qualidade e manutenção, nível técnico e su-
perior, todas para contratação imediata. A empresa 
oferece também vagas para Pessoas Com Deficiência 
(PCD’s) de acordo com a disponibilidade das áreas. 
Os salários são compatíveis com o mercado.

2. São oferecidos benefícios, tais como: refeição no 
local, vale-alimentação, transporte corporativo, dentre 
outros Há mais de 70 anos no mercado, o Teuto tem o 
maior complexo farmacêutico da América latina e é pio-
neiro na produção de medicamentos genéricos no Brasil. 
Cadastre os currículos no site do laboratório (www.teuto.
com.br/trabalhe-conosco  ou enviar para o e-mail: sele-
ção@teuto.com.br com a área de interesse no assunto. 

PUC Goiás sob nova gestão
A PUC Goiás mudou de comando na quinta-feira, 

(22). A professora Olga Izilda Ronchi, então vice-rei-
tora da instituição, assumiu a Reitoria. O professor 
Wolmir Therezio Amado, reitor por 19 anos, encerrou 
seu último mandato e assumiu a Secretaria Geral 
da Sociedade Goiana de Cultura. A universidade é 
mantida pela Sociedade Goiana de Cultura, presidida 
pelo arcebispo de Goiânia. É dele a indicação para 
o cargo de reitor, que é aprovado pela Congregação 
para a Educação Católica do Vaticano.

Vitrine

PUC GOIÁS  
SOB NOVA 
GESTÃO 
A professora 
Olga Izilda 
Ronchi assume 
a Reitoria da 
PUC Goiás. 
A solenidade 
de posse, 
aconteceu no 
dia 22 de abril, 
presidida pelo 
grão-chanceler 
da instituição 
e arcebispo de 
Goiânia, dom 
Washington 
Cruz, para 

o mandato de 4 anos, podendo ser renovado. A 
professora Olga é a segunda mulher a assumir 
o cargo. A primeira reitora foi a professora Clélia 
Brandão Craveiro, de 1994 a 2001

Arquivo

Divulgação

NOVO COMANDO 

Ignácio Muñoz de Cote é nomeado Head de 
Pagamentos por Atacado (Whosale Payments) na 
América Latina. Ele atuará na Cidade do México, a 
partir do mês de julho. Já, Renata Vilanova Lobo, que 
vem cobrindo a função interinamente, assumirá um 
papel ampliado como Head de Produtos Latam, no 
J.P. Morgan, além de suas responsabilidades atuais 
como Head de Pagamentos por Atacado (Whosale 
Payments) & TS de Vendas para o Brasil

Divulgação

n PALESTRA VIRTUAL 
– Logo mais, às 18h, 
com a chancela da 
Ademi Goiás, através do 
projeto Ademi Qualifica, 
acontece uma palestra 
virtual com o advogado 
especializado em Direito 
Imobiliário e Urbanístico, 
Luciano Mollica, sob o 
tema “Panorama Jurídico 
Acerca da Incorporação 
Imobiliária: Eficiências, 
Precauções e Riscos”,  
exclusivo para 
empresas associadas 
da Ademi Goiás

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO
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JOGOS OLÍMPICOS

Um brasiliense a caminho 
das Olimpíadas de Tóquio
Beneficiário de dois programas do GDF, Kawan Figueiredo é, atualmente, um 
dos grandes nomes mundiais do salto

EMATER-DF
Mercado e valor agregado do 
lúpulo atraem produtores no DF

Com o crescente consumo 
de cervejas artesanais e dife-
renciadas na capital, produto-
res estão apostando no cultivo 
do lúpulo, um dos principais 
ingredientes da bebida. Em 
formato de cone, a flor verde é 
responsável por garantir aro-
ma, textura e sabor à bebida. 
Em Brasília, o interesse pelo 
cultivo, que tem mercado cer-
to, vem crescendo.

Em cinco anos, o número 
de cervejarias nacionais cres-
ceu 264%, segundo dados do 
Anuário da Cerveja no levan-
tamento divulgado no início 
de 2020 pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). Em 2015, 
eram 332 fábricas. Em 2019, 
esse número saltou para 
1.209. Já um outro estudo 
elaborado pela Associação 

Brasileira de Produtores de 
Lúpulo (Aprolúpulo) aponta 
que, em 2019, o Brasil im-
portou 3,6 mil toneladas do 
produto. De olho no merca-
do, a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do 
DF (Emater) tem auxiliado 
produtores com o cultivo de 
lúpulo na capital. No Lago 
Oeste, Breno Borges, 42 anos, 
arquivista de formação e pro-
fissão, é um dos exemplos de 
pessoas que estão investindo 
na planta. Há dois anos, ele 
se interessou pelo mercado 
e começou os experimentos 
em sua propriedade.

Nas primeiras conver-
sas com o produtor Pablo 
Tamayo, Breno conta ter se 
interessado ainda mais e, 
com isso, passou a comprar 
algumas mudas. No início, 

o cultivo era na varanda da 
propriedade, apenas como 
experimento. Mas, de acordo 
com ele, logo veio a vonta-
de de ocupar mais espaços 
com a plantação. Foi então 
que decidiu entrar de vez no 
ramo e investiu nas estrutu-
ras de eucalipto e cabo de 
aço para aguentar o peso da 
planta, que, segundo infor-
ma, pesa entre 20 kg e 25 kg.

No Distrito Federal, que 
tem um clima diferenciado, 
com estações chuvosa e seca 
bem-definidas, é possível ter 
até três safras do lúpulo por 
ano. No entanto, para os ini-
ciantes, apenas na terceira 
ou quarta safra é que o lúpu-
lo atinge boa maturidade e 
alcança a qualidade ideal de 
sabor e aroma para a bebida.

AgênciA BrAsíliA

n VOCÊ SABIA? A 
vitamina C na laranja é 
conhecida por ajudar 
a baixar a pressão 
sanguínea
n PONTO DE 
VACINAÇÃO - O 
Sesc Faiçalville é 
mais um ponto de 
vacinação contra a 
Covid-19, somente para 
pedestres, de segunda 
à sábado, das 8h às 
17h, podendo variar o 
horário de acordo com 
a disponibilidade de 
vacinas para a Capital.
n PROGRAMA DE 
TRAINEE - Estão 
abertas e vão até 07 
de maio, as inscrições 
para a edição 2021 do 
Programa de Trainee 
Jovens de Valor, da 
JBS. São 15 vagas 
para profissionais 
com formação entre 
dezembro de 2016 e 
dezembro de 2020, nas 
áreas de administração, 
ciências contábeis, 
ciências econômicas, 
engenharia e medicina 
veterinária para 
atuar na Swift, JBS 
Couros e JBS Novos 
Negócios. Informações 
e instruções para 
inscrição estão no link: 
https://trabalheconosco.
vagas.com.br/jbs-
jovens-de-valor

AgênciA BrAsíliA - “O Cose 
foi minha base de tudo, e 
sou bem agradecido às pes-
soas daquele lugar”, disse, 
por telefone, diretamente 
do Japão,o atleta olímpi-
co Kawan Figueiredo, de 
18 anos, na manhã desta 
segunda-feira (3), um dia 
após garantir a classifica-
ção para os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio, previstas 
para julho deste ano.

Cose, ao qual se referiu 
o jovem, é a nomenclatura 
antiga dada às unidades 
do Centro de Convivên-
cia e Fortalecimento de 
Vínculos, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Sedes). Em 2009, o edu-
cador social da unidade 
do Gama, Laércio Nicolau, 
levou Kawan para uma se-
letiva de saltos ornamen-
tais no Centro Olímpico e 
Paralímpico da região.

O atleta, apaixonado por 
futebol – mas já acostumado 
a treinar saltos mortais du-
rante aas oficinas no Cose –, 
inicialmente resistiu à ideia. 
O treinador, porém, sabia 
do potencial do jovem. Dez 
anos depois, Kawan ganhou 
a medalha brasileira nos 
Jogos Pan-Americanos de 
Lima, no Peru.

“A ficha ainda não 
caiu”, afirma o atleta, ao 
comentar a vaga confir-
mada para Tóquio. Agora, 
afirma, é preciso manter 
o ritmo para a final da 
Copa do Mundo de Gwa-
ngju (Japão), na qual ele 
ganhou destaque na sur-
preendente quarta colo-
cação da classificatória da 
plataforma de 10 metros. 
A decisão ocorre nesta ter-
ça-feira (4). Focado na dis-
puta de medalha, Kawan 
relaxou apenas quando ou-
viu a voz da mãe, dona An-
tônia Maria. “Ela está su-
perfeliz com meu resultado 
e me parabenizou muito”, 
conta, emocionado.

Beneficiário dos progra-
mas Bolsa Atleta e Compe-
te Brasília, oferecidos pelo 
Governo do Distrito Federal 
(GDF) por meio da Secreta-
ria de Esporte e Lazer (SEL), 
Kawan Figueiredo treina 
no Centro de Excelência 
da Universidade de Brasília 
(UnB). “É um auxílio funda-
mental para o meu dia a dia 
de trabalho; sem eles, não 
conseguiria manter a rotina 
de treinos”, relata. 

Assim como Kawan, vá-
rios esportistas participam 
dos programas de incentivo 
da SEL. Somente neste ano, 
estão sendo atendidos 130 
atletas olímpicos e 107 atle-
tas paralímpicos por mês.

Satiro Sodré/CBDA

Kawan Figueiredo, já classificado, treina firme para a final 
da Copa do Mundo de Gwangju (Japão)
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O Selo Arte proporcionará, aos produtores tocantinenses que tenham produtos 
únicos com características regionais, a possibilidade de venderem estes produtos 
para todo o país

ADAPEC

SEDUC

Governo do Tocantins realiza primeiro 
acolhimento on-line e marca o início das 
atividades do calendário letivo de 2021

Welcton de oliveira/Governo 
do tocantins -  O Governo 
do Tocantins, por meio da 
Agência de Defesa Agro-
pecuária (Adapec), regula-
mentou por meio da Porta-
ria n° 108/2021 a concessão 
do Selo Arte no Estado para 
estabelecimentos que já 
possuem selo de inspeção 
estadual ou municipal, per-
mitindo assim a comercia-
lização destes produtos em 
todo o território nacional. O 
gerente de Inspeção Animal 
da Adapec, Antônio José Ca-
minha, explicou que o selo 
foi criado em 2019 pelo go-
verno federal e a lei determi-
nou que a regulamentação 
das concessões caberia aos 
estados. “Na prática, este 

selo é para produtos artesa-
nais de receitas tradicionais, 
com mão de obra familiar e 
características culturais e re-
gionais. Podem ser produtos 
cárneos, lácteos, mel ou pes-
cado”, ressalta.

Para o presidente da Ada-
pec, Paulo Lima, o Selo Arte 
proporcionará, aos produ-
tores tocantinenses que te-
nham produtos únicos com 
características regionais, a 
possibilidade de venderem 
estes produtos para todo o 
país. “Temos uma cultura 
forte com produtos regionais 
que são fabricados aqui e 
que poderão, agora, ganhar 
novos mercados, permitin-
do aos pequenos produtores 
artesanais agregar mais va-

lor ao produtor, gerar mais 
renda, ampliação dos negó-
cios, e consequentemente, 
a fomentação da economia 
no Tocantins”, destaca o pre-
sidente. Os interessados em 
aderir ao selo Arte poderão 
procurar a Gerência de Ins-
peção Animal da Adapec 
para solicitar a concessão do 
selo. Mais informações pelo 
site da Agência www.adapec.
to.gov.br ou pelos telefones 
3218-2137 ou 2138.

A Instrução Normativa n° 
07/2021 que possibilita que 
produtos cárneos recebam 
o selo artesanal. Este serviço 
visa atender os produtores 
que estão na informalidade 
e que não possuem nenhum 
tipo de selo de inspeção. 

Um momento de cele-
bração, integração e reno-
vação de esperanças em 
dias melhores, esse foi o 
clima da live Acolhimento: 
Volta às aulas 2021, reali-
zada nesta segunda-feira, 
3, pelo Governo do Tocan-
tins, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação, 
Juventude e Esportes (Se-
duc), no seu canal no You-
Tube – TV Seduc Tocantins. 
O evento, realizado pela 
primeira vez em formato 
on-line, marcou o início 
das atividades do calen-
dário letivo de 2021 e con-
tou com a participação dos 
estudantes das Diretorias 
Regionais de Educação, Ju-
ventude e Esportes (DREs). 

A titular da Seduc, Adria-
na Aguiar, apontou que o 
acolhimento dos alunos é 
uma prática na abertura 
de todos os anos letivos e 
que, este ano, precisou ser 
ressignificado. “É muito 
lindo ver como todos estão 
envolvidos, os servidores, 
os estudantes - que são a 
razão de tudo o que reali-
zamos - , e os pais, que têm 
sido grandes parceiros da 
Educação neste período em 
que as atividades estão sen-
do realizadas de forma não 
presencial”, frisou. 

Adriana Aguiar desta-
cou que o retorno das aulas 

no formato não presencial 
visa garantir a segurança 
dos profissionais da Edu-
cação e dos estudantes. 
“Nós estamos acompa-
nhando os indicadores da 
saúde e, assim que os da-
dos científicos nos derem 
segurança, o retorno das 
aulas presenciais ocorrerá. 
Neste momento, ainda não 
temos essa segurança, mas 
de todo o modo estamos 
aqui com a certeza de que 
teremos um ano incrível”.

O Acolhimento: Volta às 
aulas 2021 reuniu alunos 
das 13 DREs, em apresenta-
ções musicais, poesias, dan-
ça e momentos de intera-
ção, em que os participantes 
destacaram a palavra que 
melhor descrevia o momen-
to que estavam vivenciando. 
Durante a live, essas expres-
sões foram apresentadas 
em um gráfico em formato 
de nuvem, em que apare-
ceram com maior evidên-
cia as seguintes palavras ou 
expressões: esperança, dias 
melhores, paz e amor. 

Em uma verdadeira re-
presentação do protagonis-
mo dos alunos, para além 
das apresentações culturais, 
os estudantes Roni Júnior 
Borges, da DRE de Mirace-
ma; Suzana Gomes, da DRE 
de Tocantinópolis; e Tiffan-
ny Araújo, da DRE de Guru-

pi; participaram da condu-
ção da live de acolhimento. 

O acolhimento dos es-
tudantes seguirá ao longo 
da semana com a execução 
das atividades previstas no 
Portfólio do Estudante, do-
cumento elaborado pela 
Seduc, que visa trabalhar as 
habilidades socioemocio-
nais e o autoconhecimen-
to dos alunos, buscando a 
sustentação para os quatro 
pilares da educação: apren-
der a ser, conviver, conhecer 
e fazer. Dentre as atividades 
previstas está a elaboração 
de uma carta para o eu do 
futuro, que será depositada 
em uma cápsula do tempo, 
na unidade de ensino.  

Os estudantes também 
foram acolhidos com um 
vídeo de boas-vindas, ela-
borado com a participação 
de servidores de várias áreas 
de atuação dentro das uni-
dades de ensino. Mãe de 
um aluno da rede estadual 
de ensino, Regina Fernan-
des destacou a importân-
cia da corresponsabilidade 
dos pais. “As ações da Seduc 
foram realmente positivas, 
com toda a equipe escolar 
preocupada com o desen-
volvimento dos alunos e eu 
estou muito confiante no 
ano de 2021”, pontuou.

cláudio Paixão/
Governo do tocantins 

STJ julga 
comprovação 
de feriado local 
em interposição 
de recurso

Está na pauta da Cor-
te Especial do STJ desta 
quarta-feira, 5, a neces-
sidade de comprovação 
de feriado local para afe-
rição da tempestividade 
de recurso interposto na 
origem dirigido ao STJ, 
ainda que seja, em tese, 
notória a existência do 
feriado de Corpus Chris-
ti, data específica discu-
tida no processo. No ano 
passado, a Corte Espe-
cial se debruçou sobre o 
tema da necessidade de 
comprovação de feriado 
local por diversas vezes, 
quando em pauta um 
processo originalmente 
de relatoria do ministro 
Raul Araújo, acerca do 
feriado de segunda-feira 
de Carnaval. Em outu-
bro de 2019, o colegiado 
fixou a necessidade de 
comprovação do feria-
do da segunda-feira de 
Carnaval, sob pena de in-
tempestividade do recur-
so, modulando os efeitos 
para que, em recursos 
anteriores à decisão, a 
comprovação possa ser 
feita após interposição.

Restou dúvida entre 
os ministros - antes mes-
mo da publicação do 
acórdão, que coube ao 
ministro Luis Felipe Sa-
lomão, autor da tese ven-
cedora - sobre se a mo-
dulação valeria apenas 
para a segunda-feira de 
Carnaval. MiGalhas

Cármen valida lei que 
proíbe banco de oferecer 
empréstimo a aposentado

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br Para a relatora, a lei paranaense 

20.276/20, que proíbe a publicidade pelo 
telefone, apenas reforça a proteção aos 
consumidores em situação de especial 
vulnerabilidade econômica e social

O STF iniciou debate 
sobre a possibilidade de lei 
estadual proibir que insti-
tuições financeiras realiza-
rem oferta publicitária via 
telefone a aposentados e 
pensionistas para a contra-
tação de empréstimo. Na 
ação, a Consif -  Confede-
ração Nacional do Sistema 
Financeiro questiona a 
constitucionalidade da lei 
paranaense 20.276/20 que 
impede a referida publici-
dade. Ao votar, a relatora, 
ministra Cármen Lúcia, 
considerou que a norma em 
questão apenas fixa balizas 
para a segurança jurídica de 
aposentados e pensionista 
que são consumidores em 
especial condição de vul-
nerabilidade econômica e 
social. S. Exa. concluiu que o 
diploma não afronta o CDC 
ou a CF/88, e votou pela im-
procedência do pedido.

A Consif ajuizou ação 
no STF contra a lei Estadual 
20.276/20 do Paraná, pela 
qual instituições financei-
ras, correspondentes ban-
cários e sociedades de ar-
rendamento mercantil são 
proibidos de realizar oferta 
publicitária a aposentados e 
pensionistas para a contra-
tação de empréstimos.

Argumentou que, diante 
da competência privativa 
da União para legislar so-
bre a matéria ligada à con-
cessão de crédito, o Estado 
membro não possui com-
petência para legislar sobre 
normas aplicáveis à oferta 
de crédito na economia na-
cional, ainda que a pretexto 

de proteger o consumidor.
Enfatizou que, “ao criar 

dificuldades para que uma 
parcela da população bra-
sileira, notadamente no 
momento crítico da pan-
demia que vivemos, obte-
nha crédito, a lei 20.276/20, 
do Estado do Paraná, ainda 
que se lhe conceda ‘boa in-
tenção’, interfere na política 
econômica do país d forma 
não integrada com a política 
emanada do Conselho Mo-
netário Nacional, e se mos-
tra desvinculada do modelo 
de oferta e difusão do crédi-
to no país como um todo”.

Por essas razões, plei-
teou a suspensão cautelar 
da lei 20.276/20, e no méri-
to, a declaração de incons-
titucionalidade do diploma.

A relatora, ministra Cár-
men Lúcia, considerou em 
seu voto que é possível ex-
trair da lei paranaense que 
as instituições financeiras 
foram proibidas de realizar 
qualquer tipo de publicida-
de de empréstimos dirigida 
a aposentados e pensionis-
tas, apenas sendo possível a 
contratação após sua solici-
tação expressa.

Para a ministra, a proibi-
ção contida na norma não 
conflita com os princípios 
e normas do CDC. “Pela lei 
estadual se suplementam 
as normas e os princípios 
da Lei n. 8.078/1990, refor-
çando-se a proteção a con-
sumidores em situação de 
especial vulnerabilidade 
econômica e social: aposen-
tados e pensionistas.” 

MiGalhas

&&

Ray Reyes, ex-integrante do 
grupo Menudo, morre aos 51 anos

Ray Reyes, ex-integran-
te do grupo Menudo, mor-
reu aos 51 anos. O anúncio 
foi feito por Raül Reyes, ir-
mão do cantor, através de 
uma publicação nas redes 
sociais, na noite desta sex-
ta-feira (30).

“Com uma dor enorme 
em minha alma que infor-
mo que meu amado irmão 
Ray Reyes morreu. Peço que 
nos deem privacidade para 
digerir toda essa situação e 
por favor orem por nossa 
família, principalmente por 
nossa mãe”, escreveu Raül.

“Também peço para 
que nunca se esqueçam 

de seu legado. Hoje, mais 
do que nunca, precisa-
mos nos unir e nunca 
deixarmos de expressas 
todo o amor e carinho 
que sentimos pelos ou-
tros. Este é mais um en-
sinamento do universo.”

A causa da morte não 
foi divulgada. Segundo a 
imprensa internacional, 
o músico morreu em sua 
casa, em Toa Baja, Por-
to Rico, para onde Raül 
embarcou nesta madru-
gada, segundo publicou 
em seu Facebook.

Ray Reyes ingressou 
no Menudo em 1983, 

substituindo Xavier 
Serbiá. Ele deixou a 
banda dois anos de-
pois, aos 15 anos, ini-
ciando carreira solo.

Em 1998, Ray se 
reuniu com outros in-
tegrantes do Menudo 
para uma celebração 
do 15º aniversário do 
grupo. Outros reen-
contros aconteceram 
nos anos seguintes. A 
turnê mais recente en-
tre eles, intitulada “Sú-
bete a Mi Moto Tour”, 
teve uma pausa em 
2019 por conta da pan-
demia de coronavírus.

Tocantins regulamenta 
concessão de selo Arte para a 
comercialização de produtos 
artesanais de origem animal 
em todo o país
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

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

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

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

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

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

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

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 30 de Abril de 2021. 

 
 

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

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 30 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 nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

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

loteamento denominado PAR-
QUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 2.325,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 04, com 
50,00 metros, pelo fundo com os 
lotes 01 e 03, com 50,00 metros, 
pelo lado direito com uma via 
pública sem denominação, com 
46,50 metros, e pelo lado esquer-
do com o lote 06, com 46,50 me-
tros, que será desmembrado em 
07 (sete) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 04-A 
da Quadra 12 Conjunto B, Se-
tor 04, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, Águas Lindas de Goiás-
-GO, com a área de 200,00m².”, 
“Lote 04-B da Quadra 12 Con-
junto B, Setor 04, situado no 
loteamento denominado PAR-
QUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 

de 200,00m².”, “Lote 04-C da 
Quadra 12 Conjunto B, Setor 
04, situado no loteamento deno-
minado PARQUE DA BARRA-
GEM, Águas Lindas de Goiás-
-GO, com a área de 200,00m².”, 
“Lote 04-D da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situado 
no loteamento denominado PAR-
QUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 247,50m².”, “Lote 04-E da 
Quadra 12 Conjunto B, Setor 
04, situado no loteamento deno-
minado PARQUE DA BARRA-
GEM, Águas Lindas de Goiás-
-GO, com a área de 247,50m².”, 
“Lote 04-F da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situ-
ado no loteamento denomina-
do PARQUE DA BARRAGEM, 
Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 1.030,00m².”, “Lote 
04-G da Quadra 12 Conjunto 

B, Setor 04, situado no lotea-
mento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás-GO, com a área de 
200,00m².”, conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Mu-
nicipal de Aprovação do Parcela-
mento expedida em 05/04/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021009550. 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 impugna-
do no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última publi-
cação, tudo nos termos do artigo 
19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MARIA 
LÚCIA MELO DA SILVA, 
nascida aos 11/12/1956, 
filiação: José Pereira da 
Silva e Maria Melo da Sil-
va, brasileira, separada 
judicialmente, comercia-
ria, CI510.427 SESPDS/
DF e CPF-270.722.741-
20, residente e domiciliada 

em Brasília-DF, depositou 
nesta serventia os docu-
mentos necessários exigi-
dos pelo artigo 18 da Lei 
Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEM-
BRAMENTO do imóvel 
denominado Lote 02/04 
da Quadra 12 Conjunto 
B, Setor 04, situado no 
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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 MARIA LÚCIA MELO DA SILVA, nascida aos 11/12/1956, 
filiação: José Pereira da Silva e Maria Melo da Silva, brasileira, separada judicialmente, comerciaria, CI-
510.427 SESPDS/DF e CPF-270.722.741-20, residente e domiciliada em Brasília-DF, 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 02/04 da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 2.325,00m². Confrontando pela frente para a Rua 04, com 50,00 metros, pelo 
fundo com os lotes 01 e 03, com 50,00 metros, pelo lado direito com uma via pública sem denominação, 
com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 06, com 46,50 metros, que será desmembrado em 07 
(sete) lotes menores que serão denominados: “Lote 04-A da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado 
no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
200,00m².”, “Lote 04-B da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 200,00m².”, “Lote 04-C da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 200,00m².”, “Lote 04-D da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado no 
loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
247,50m².”, “Lote 04-E da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 247,50m².”, “Lote 04-F da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 1.030,00m².”, “Lote 04-G da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado no 
loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
200,00m².”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da Certidão Municipal de 
Aprovação do Parcelamento expedida em 05/04/2021, onde consta o processo administrativo de n° 
2021009550. 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, 05 de Maio de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA,  Estado  de  Goiás,  faz  saber  aos
interessados que estará realizando no dia 17 de maio de 2021, às
14:00horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476, Centro,
Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, objetivando a locação de veículos, com a prestação de
serviço de motorista, para entrega das tarefas cotidianas e avaliações,
bem como kit da merenda escolar dos alunos da rede pública estadual
e  municipal  do  município  de  Caldazinha.  Maiores  informações
poderão  ser  obtidas  na  Prefeitura  Municipal,  no  endereço  acima
c i t a d o .  C ó p i a  d o  E d i t a l  p o d e r á  s e r  o b t i d a  n o  s í t i o
www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 03 de maio de 2021.

Luiza Dayana Marques
Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA,  Estado  de  Goiás,  faz  saber  aos
interessados que estará realizando no dia 17 de maio de 2021, às
09:30horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476, Centro,
Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor  preço,  objetivando  a  prestação  de  serviço  eventual  e  sob
demanda de tratamento e destinação final da tonelada de resíduos
sólidos provenientes da limpeza urbana, residencial e comercial do
município de Caldazinha. Maiores informações poderão ser obtidas na
Prefeitura  Municipal,  no  endereço  acima  citado.  Cópia  do  Edital
poderá ser obtida no sítio www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 03
de maio de 2021.

Luiza Dayana Marques
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS – 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
gêneros alimentícios, no dia 17/05/2021 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 033/2021 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS – 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 ar
condicionado, no dia 18/05/2021 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.

N O V O  R U M O  A U T O  P E C A S  L T D A  -  M E ,  C N P J / C P F
nº  26.765.329/0001-37,  torna  público  que  requereu  da  Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a RENOVAÇÃO da
Licença  Ambiental  de  Operação  processo  73232750  para  a
seguinte  atividade : DESMANCHE DE VEICULOS - comércio a varejo de
peças e acessórios usados para veículos automotores, localizado na
Avenida das Bandeiras , Número 381,Quadra 05, Lote 04, Vila Lucy,
CEP:74.320-040, Goiânia-GO.



Terça-feira, 4 de maio de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 7Entretenimento

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Nat consegue disfarçar a 
ligação de Duca para Lobão. 
Sol incentiva Jeff a enfrentar 
Lincoln. Edgard pede para 
Cobra se afastar de Jade. 
Duca avisa a Gael do en-
contro com Nat. Jeff fala 
que Sol precisa provar que 
se importa com Wallace. 
Jade flagra Cobra tentando 
roubar sua casa e lhe entre-

ga os brincos de brilhante 
de Lucrécia. João comenta 
com Pedro que Karina pode 
ser sua irmã. Santiago inter-
rompe o ensaio da banda 
para falar com Sol, e todos 
se revoltam. Cobra pensa 
na conversa que teve com 
Edgard. Gael chega à Aqua-
zen. Cobra decide devolver 
os brincos para Jade. 

Malhação “Sonhos”

A Vida da Gente

Salve-se Quem Puder

resumo de novelas

Ana sinaliza a Lúcio seu 
desejo de ficar sozinha. Mar-
cos repreende Sofia pela for-
ma como tratou Olívia. Alice 
desiste de esperar Renato. 
Lui conversa com Nanda 
e pede para ela voltar para 
casa. Nanda se desculpa 
com Francisco. Lúcio en-
coraja Ana a começar a re-
abilitação. Depois de algum 
tempo, Ana fala com clareza 

e pede à Manuela para ver 
Júlia. Renato tenta explicar 
para Alice por que se afastou 
da jovem. Ana pergunta a 
Iná se Rodrigo está casa-
do.Manuela combina de ir 
ao hospital na companhia 
de Rodrigo para falar com 
Ana sobre os dois. Rodrigo e 
Manuela ficam preocupados 
com as perguntas feitas por 
Júlia sobre Ana.

Alexia/Josimara inventa 
uma doença para fugir de 
Renzo e evitar o encontro 
com o novo sócio. Juan e 
Gabi insistem que Mário 
aceite o emprego em São 
Paulo. Zezinho reencontra 
Edgar e Bel. Alexia diz a Luna 
que Renzo e Dominique de-
sconfiam de que elas este-
jam vivas, e Luna teme pela 

vida de seu pai. Petra flagra 
Alan massageando os pés 
de Kyra/Cleyde. Vicky des-
confia de Bruno. Juan diz a 
Gabi que pensa em ir com 
Mário para o Brasil. Helena 
e Hugo conversam sobre o 
edema de Téo. Luna percebe 
que Kyra está empolgada 
com Alan. Helena pede para 
conversar com Luna/Fiona.

Gênesis
O rei Quedorlaomer des-

abafa com Maresca. Adália 
descobre o verdadeiro des-
tino de Massá. Abrão segue 
com os 318 homens para 
o resgate de Ló. Eles in-
vadem o acampamento do 
rei Quedorlaomer. Maresca 
se apavora com o pedido 
de Jaluzi. Abrão e Eliézer se 

arriscam na batalha. Tauro 
tem um novo impasse com 
Massá. Abrão pede a seus 
homens para recuarem. Sarai 
desconfia estar grávida. Mi-
chal fica mexida com as pala-
vras de Lúcifer. Massá se abre 
com Maresca. Abrão traça 
uma nova estratégia. Massá 
ajuda os homens de Abrão. 

Império
João Lucas conversa 

com Du sobre a possível 
amante de José Alfredo. 
Silviano sugere que Maria 
Marta interfira nas obras 
do novo apartamento de 
José Pedro. João Lucas 
vê José Alfredo entrar 
com Kelly no prédio de 
Ísis. Cora fala mal de Vi-
cente para Cristina. Vi-
cente se oferece para 
ensinar Victor a soltar 
pipa. Ismael procura Lor-

raine na pensão de Xana. 
Enrico confessa a Maria 
Clara que está preocupa-
do com seu pai. Robertão 
pega sua carteira com 
Lorraine. João Lucas dis-
cute com Maria Marta. 
Orville recebe mais um 
quadro de Salvador. Ma-
ria Marta descobre o en-
dereço do novo aparta-
mento de Danielle e José 
Pedro. Cora se insinua 
para Robertão.

A professora pergunta 
aos alunos:

 – Se eu for à feira e comer 
3 peras, 7 bananas, 15 laranjas 
e 1 melancia, qual será o resultado?
Do fundo da sala, alguém grita:
– Uma dor de barriga!

TEIXEIRA MENDES CONTA

COSTELINHA AO MOLHO BARBECUE PRONTA EM MENOS DE 1 HORA

Ribs on the barbie, 
Baby Back Ribs, Costeli-
nha ao molho Barbecue 
são alguns dos nomes 
desse prato tradicional 
no sul dos Estados Uni-
dos. Cada um dos es-
tados americanos tem 
sua versão e modo de 
preparo, mas o que não 
pode faltar em nenhu-
ma delas é a carne des-
colando do osso e um 
saboroso molho. Para 
conseguir a textura cor-
reta no forno ou chur-
rasqueira a carne preci-
sa assar por pelo menos 
2 horas, pensando nisso 
o chef Melchior Neto 
elaborou a sua versão 
que é vapt-vupt.

Nessa receita o que 
leva mais tempo é a ma-
rinada. A carne precisa 
descansar por pelo me-
nos 30 minutos com os 
temperos, mas o ideal é 
deixar de um dia para o 
outro. Depois disso, são 
15 minutos na pressão e 
mais 15 para a redução 
do molho e está pronto!

INGREDIENTES
1 Kg de costela suína
1 sachê de molho de 
tomate
1 garrafa long neck 
de cerveja
Sal de Parrila
Dry Rub
2 colheres (sopa) 
de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) 
de molho inglês
2 colheres (sopa) 
de ketchup
Pimenta e salsa a gosto
Azeite
50ml de Conhaque 
para flambar

Modo de fazer:
Corte a costela em 
ripas e tempere com 
sal e o dry rub. Em uma 
travessa coloque as 
ripas de costela e cubra 
com a cerveja, deixe 
marinar na geladeira de 
um dia para o outro.
Retire da geladeira e 
reserve a marinada. 
Frite as costelas em 
uma frigideira grande 

até dourar e reserve 
a frigideira sem lavar. 
Transfira as costelas 
para uma panela de 
pressão, coloque toda a 
marinada e depois que 
apitar deixe 15 minutos.
Deixe sair a pressão e 
volte a costela para a 
frigideira, adicione o 
conhaque para flambar 
e deglacear todo o 
sabor do fundo da 
panela. Acrescente o 
caldo do cozimento, 
o molho de tomate, 
o molho inglês, o 
açúcar mascavo e o 
ketchup. Misture bem 
e deixe reduzir em fogo 
baixo, finalize 
com salsa.
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PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Me encarou na rua 
por 5 segundos, 
vou no cartório 

passar a pessoa 
pro meu nome.

É preciso que dê 
mais leveza a situa-
ções de sua vida, 
ariano. O momento 

propicia o contato com profun-
dezas emocionais e psicológi-
cas. Esta é uma fase de expurgo, 
de desapego e de transforma-
ções. Uma semana positiva para 
o desenvolvimento profissional.

Intensas situa-
ções envolvendo 
relações e par-
cerias, taurino. 

Mudanças significativas 
nos conceitos que você 
tem sobre casamento e re-
lacionamentos. Parcerias 
podem conter um potencial 
material interessante.

O ciclo atual pro-
move importantes 
conscientizações 

e mudanças na vida dos ge-
minianos. O dia pede que es-
teja mais atento ao que você 
precisa eliminar e depurar. Si-
tuações que têm sido tóxicas 
precisam ser conscientizadas 
e transformadas.

A emoção dos 
cancerianos 
está aflorada 

neste momento. É uma fase 
em que pode reencontrar 
antigas pessoas que foram 
emocionalmente significa-
tivas. Tenha cuidado com 
a repetição de certos pa-
drões emocionais.

É hora de olhar 
mais para den-
tro e efetuar 

as mudanças necessá-
rias. Momento de reciclar 
o ambiente em que você 
vive, inclusive a casa. É 
uma fase importante para 
as questões domésticas, 
familiares e subjetivas.

Tende a au-
mentar o seu 
interesse pelos 

mistérios da vida, virginiano. 
Cuidado com o que você fala 
e expressa neste momento. 
Às vezes, é necessário se 
calar diante de situações que 
lhe incomodam. Energias es-
tão mais favoráveis e fluidas.

Este é um mo-
mento em que 
retornam anti-

gas dívidas que você preci-
sa resolver. É uma fase em 
que está transformando a 
natureza dos seus talentos 
e habilidades. Procure evitar 
empréstimos e situações que 
comprometam as finanças.

Segue o clima 
de intensidade 
emocional aos 

escorpianos. A fase é po-
sitiva para você perceber 
mudanças que não podem 
ser mais adiadas. Taxas, 
impostos, investimentos e 
heranças podem estar em 
pauta atualmente.

Esta é uma fase 
de finalizações e 
de conclusão de 

um importante ciclo, sagi-
tariano. É necessário que 
reserve mais tempo para si, 
para refletir e observar suas 
atitudes. Observe as situa-
ções que se repetem e dê 
um basta nelas.

A energia do dia 
estimula as ta-
refas que você 

pode realizar junto a outras 
pessoas. É um momento em 
que pode colher certos re-
sultados em relação ao seu 
trabalho. A flexibilidade e 
as mudanças na rotina são 
aconselháveis nesta fase.

Podem retornar 
antigos objetivos 
que você tinha dei-
xado ao longo do 

caminho. É preciso resolver 
em definitivo certas pendên-
cias profissionais. É um dia 
que destaca a sua capacida-
de de observação profunda e 
de transformação.

O momento é 
oportuno para re-
flexões sobre espi-

ritualidade e desenvolvimento 
interior. Viagens e estudos 
podem ter um caráter de 
mudança sobre a sua vida. 
A fase é positiva para fazer 
um balanço sobre o que tem 
ocorrido nos últimos tempos.

Garfield
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