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HABITAÇÃO

Governo credencia construtoras
para reforma e melhoria de habitações
Ao todo, 4.550 moradias serão atendidas, distribuídas pelo Estado, com investimento
na ordem de R$ 90 milhões, provenientes do Fundo Protege. Edital de chamamento
está disponível no site da Agehab, e propostas já podem ser enviadas on-line

“TO SAÚDE”

Programa de telemedicina
traz mais agilidade e
eficiência nos atendimentos

André Araújo/Governo do Tocantins
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ORIENTAÇÃO

Portaria proíbe PMs de divulgarem

textos e imagens relacionados
a crimes e de se manifestarem

em nome da corporação
Divulgação

Força-tarefa da SES realizando treinamento das
equipes nas unidades de saúde em Gurupi

PÁGINA 04

“ESFORÇO TRIPARTITE”

Ministro critica municípios
que criam regras próprias
de vacinação
Reprodução/Twitter/Ministério da Saúde
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PESQUISA

Cresce recusa de vacina
contra covid-19; relato é de
2.097 cidades
Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr
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TEMPO HOJE

Brasília

Máxima 26ºC Mínima 11ºC
Tendência Estável

Goiânia

Máxima 25ºC Mínima 12ºC
Tendência Estável

PÁGINA 05

Palmas

Máxima 34ºC Mínima 20ºC
Tendência Estável
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JORNAL DA GAZETA
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Tabuleiro Político
n Silvio Souls
silviosousap@gmail.com

62 98579 6148

Manutenção
A Câmara de Goiânia
faz serviço de manutenção programado na rede
lógica da Casa.

Economia avança durante pandemia

Divulgação

O que somos é
consequência do que
pensamos. Buda

Portal
O serviço pode causar
instabilidade e dificuldade no acesso e à pesquisa
de dados no portal do Poder Legislativo.

Segurança
A manutenção, que
iniciou na semana passada, segue até dia 26. O
objetivo é a atualização
e aumento da segurança
do sistema.

Friozinho
Região Metropolitana
de Goiânia deve registrar
dias mais frios esta semana.

Meteorologia
A informação é do
Centro de Informações
Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo),
os termômetros na região
serão alterados devido ao
avanço de uma nova massa de ar frio polar.

12°C
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de mínima de 12°C e máxima de
24°C para hoje, 19.

Fiscalização

Procon Goiânia intensificou a fiscalização em
supermercados da capital, após receber denúncias de consumidores.

Operação
A operação da semana
passada verificou condições dos produtos à venda
e se as exigências de armazenamento são respeitadas
pelos estabelecimentos.

Multa
O órgão encontrou
carnes, queijos, ovos, iogurtes e biscoitos vencidos. Os estabelecimentos foram autuados e
podem pagar multa de
R$ 680 a R$ 10,2 milhões.

Patrimônio
Cidade de Goiás, comemora 294 anos de
existência e 20 anos de
Patrimônio Mundial.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 9,7% no trimestre encerrado em maio deste ano, na comparação
com o mesmo período do ano anterior. O dado, que
é a soma de todos os bens e serviços produzidos no
país, é do Monitor do PIB, divulgado na sexta,16, pela
Fundação Getulio Vargas (FGV).
Na comparação com o trimestre finalizado em
fevereiro deste ano, no entanto, a economia brasileira
teve perda de 0,9%. Considerando-se apenas maio, o
PIB teve altas de 1,8% em relação a abril deste ano e de
13,4% na comparação com maio de 2020.
Segundo o pesquisador Cláudio Gonçalves, a
economia seguiu no ritmo de intenso crescimento observado desde abril por conta da baixa base de comparação em 2020. “A economia ainda se encontra 0,7%
abaixo do nível antes da pandemia no país”, disse.
A alta de 9,7% do trimestre encerrado em maio
deste ano, na comparação com o mesmo período de
2020, foi puxada por crescimentos de 29,3% da formação bruta de capital fixo (investimentos) e de 10,1% do
consumo das famílias.
As exportações também cresceram (12,3%), mas
as importações tiveram uma alta bem mais acentuada (28,5%).

ITÁTILA MOURA - No Jornal
da Gazeta Edição do Almoço desta sexta-feira, 16, o
apresentador Thiago Mendes conversou com a líder
comunitária do setor universitário, Tacileide Apa-

recida. Na ocasião, a líder
comunitária falou sobre as
demandas da região. Thiago
Mendes conversou também
com o Superintendente de
atenção à saúde de Aparecida de Goiânia, Gustavo

Assunção que falou sobre
a suspensão do escalonamento do comércio no
município. Para assistir a
entrevista na íntegra, acesse
o nosso portal no youtube
gazetaplay.

Vacina contra Covid
em clínica veterinária
Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou nessa a Lei 14.187, de 15 de julho de 2021,
que autoriza estabelecimentos fabricantes de
vacinas veterinárias a produzir imunizantes contra a Covid-19. A lei publicada na sexta-feira, 16,
prevê que todas as fases relacionadas à produção
deverão ser realizadas em dependências fisicamente separadas daquelas utilizadas para a fabricação de produtos destinados a uso veterinário.

Bolsas para qualificação de alunos
Em apreciação na Assembleia Legislativa, projeto de lei 6305/21, de iniciativa do Poder Executivo
Estadual, que cria simultaneamente, em Goiás, a
Bolsa Qualificação, a Bolsa Alfabetizador e o Auxílio
Alimentação, no âmbito, respectivamente, da Secretaria de Estado da Retomada (SER), da Secretaria
de Estado da Educação (Seduc) e da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social (SEDS).

Jogadas rápidas
n O MDB se movimenta para já definir o cenário para
2022 e tem em vista dois cenários: lançar candidato próprio ou se aliar ao governador Ronaldo Caiado (DEM).
n Governador Ronaldo Caiado recebeu, no Palácio das
Esmeraldas, deputado João campos (Republicanos).
n Segundo o deputado, a conversa foi pautada em projetos e ações em favor de Goiânia.
n Vereadores afirmam que o Projeto de Lei que pretende
instituir “Taxa do Lixo” em Goiânia precisa ser revisado.
n A encaminhada pelo Paço Municipal não estabelece
valor da cobrança na capital.

SOCIAL

Abertas 300 novas vagas para cursos
gratuitos de formação profissional
Inscrições seguem até o dia 30 de julho para interessados a partir dos 15 anos de
idade e Ensino Fundamental completo; aulas serão ministradas pela internet
DA REDAÇÃO COM SECOM/GO
- O programa Novos Caminhos, parceria do Governo
de Goiás, via Secretaria de
Desenvolvimento e Inovação (Sedi), com o programa
Bolsa Formação, do Ministério da Educação e Cultura
(MEC), está com inscrições
abertas até o dia 30 de julho
para 300 vagas de cursos de
formação profissional a distância. São 125 vagas para
o curso de Assistente Administrativo (160h); 125 vagas
para o curso de Assistente de
Recursos Humanos (160h) e
50 vagas para o curso de Assistente de Logística (160h).

As aulas, via internet, terão início no próximo dia 30
de agosto e se encerrarão no
dia 29 de outubro deste ano
e poderão ser acessadas a
partir de qualquer localidade de Goiás, em função da
pandemia do coronavírus.
Poderão se inscrever, no
endereço eletrônico www.
desenvolvimento.go.gov.br
(aba Novos Caminhos, edital 004), jovens com idade
a partir de 15 anos que tenham concluído o Ensino
Fundamental.
Este é o quarto edital de
chamamento de cursos do
Programa Novos Caminhos

este ano. Ao todo, foram disponibilizadas mais de 1,2
mil vagas, tendo mais de 800
alunos certificados. “O objetivo é qualificar os jovens
diretamente para o mundo
do trabalho”, disse a coordenadora Geral do Programa
Novos Caminhos na Sedi,
Ludmilla Danas Gonçalves.
O Novos Caminhos foi
estruturado de forma a proporcionar oportunidades,
emprego, renda e novas tecnologias aos futuros profissionais jovens, tornando-os
tecnicamente aptos para os
novos tempos de competitividade profissional.
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ORIENTAÇÃO

Governo credencia
construtoras para reforma
e melhoria de habitações

Portaria proíbe PMs de divulgarem
textos e imagens relacionados a
crimes e de se manifestarem em
nome da corporação

Ao todo, 4.550 moradias serão atendidas, distribuídas pelo Estado, com
investimento na ordem de R$ 90 milhões, provenientes do Fundo Protege.
Edital de chamamento está disponível no site da Agehab, e propostas já
podem ser enviadas on-line

Policiais militares estão
proibidos de divulgarem dados, textos, fotos, imagens e
vídeos relacionados a fatos
definidos como crime ou
contravenção penal de qualquer natureza, sem a aquiescência da Assessoria de Comunicação Social da Polícia
Militar. A orientação faz parte da Portaria nº 14.796, assinada recentemente pelo
coronel Renato Brum dos
Santos, comandante-geral
da PM, e levou em consideração o crescente uso das
redes sociais por parte dos
policiais militares.
No documento, também
fica vedado a todo policial
militar, sem a devida autorização, tratar de assuntos técnicos da Corporação. Bem
como, estando fardado, ou
apresentando-se como integrante da Corporação, expor,
publicamente, opinião pessoal acerca de assunto relativo à Polícia Militar ou de
conteúdo suscetível de vincular os valores, princípios e

Sérgio William

Credenciamento já pode ser efetuado pelas empresas interessadas em executar
reforma e melhoria de 4.550 moradias, distribuídas em 152 municípios, que serão
atendidos pelo Governo de Goiás com o Programa Goiás Social

AGEHAB/GO - O Governo
de Goiás iniciou o credenciamento de empresas de
construção civil interessadas em prestar serviços
de reforma, melhoria, ampliação e/ou conclusão de
obras em moradias de interesse social. Serão atendidas
4.550 unidades distribuídas
em 152 municípios goianos.
Para a execução das obras,
serão disponibilizados cerca
de R$ 90 milhões, do Fundo
de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege). O
foco está em construtoras
e empresas afins especializadas nesta prestação de
serviços técnicos, de acordo
com as qualificações descritas no edital.
De acordo com o certame, já disponível para
consulta no site da Agência Goiana de Habitação
(Agehab), as propostas devem ser enviadas dentro
das especificidades exigidas
para o e-mail: protocolo@
agehab.go.gov.br, a serem
submetidas à análise da
Comissão Permanente de
Licitação (CPL) da Agência.
A empresa candidata habilitada participará, posteriormente, de sorteio que
definirá quais unidades ela
atenderá. Após a divulgação
do resultado da análise, no
site da Agência, a empresa
candidata tem cinco dias
para apresentar recursos no
caso de inabilitação inicial.
O credenciamento de
empresas é uma das fases
das ações do programa Goiás Social, lançado recentemente pelo Governo de Goiás, abarcando todas as áreas

de atendimento à parcela da
população goiana com maior
vulnerabilidade social. “Vamos romper as desigualdades regionais, e dar aos mais
pobres cidadania e dignidade”, ressalta o governador Ronaldo Caiado, que esteve presente em diversos canteiros
de obras e também visitou
unidades habitacionais aptas
a serem reformadas.
O programa inclui várias
frentes de trabalho, desde a
contratação de novas moradias para famílias sem condições de habitação digna;
regularização de imóveis já
existentes, mas ilegais; construção de equipamentos comunitários, como praças,
escolas de educação infantil
e centros de convivência;
além de reforma e melhoria de casas precárias já habitadas, caso atendido por
este edital. “Nosso trabalho
é incansável e vem sendo realizado em ações habitacionais diversificadas”, sublinha o presidente da Agehab,
Lucas Fernandes.
IMÓVEIS JÁ
EXISTENTES
Com reformas, são
atendidas famílias de baixa renda que já possuem
imóveis, mas que não têm
condições de habitação e
nem de arcar com custos
para melhorá-los, segundo Lucas Fernandes. Em
outra etapa de trabalho,
também já em andamento, estão sendo contratadas
empresas de arquitetura
e engenharia que ficarão
responsáveis pelos projetos
a serem executados pelas

empresas que agora estão
sendo chamadas. O valor
investido nessa fase soma
R$ 6,1 milhões. “No caso da
reforma, ao mesmo tempo
em que estamos chamando
empresas para prepararem
os projetos, já estamos também providenciando essa
seleção das que vão executá-los”, explica o presidente.
As análises das propostas de empresas qualificadas
para executarem reformas e
melhorias serão realizadas
até que todas as 4.550 unidades habitacionais identificadas pelo Estado estiverem
cobertas pelo atendimento.
A documentação para fins
de habilitação começa a ser
examinada pelos membros
da Comissão Especial para
Chamamento Público a partir do recebimento, de acordo com a data e hora de envio da documentação, pelo
e-mail do Departamento de
Protocolo da Agehab.
As unidades já definidas
para reforma serão divididas
em lotes de atendimento,
somando cada um no máximo 100 moradias, distribuídos em até dois municípios.
As empresas selecionadas
serão distribuídas conforme a capacidade de atendimento. O chamamento dos
interessados em assumir os
contratos, após habilitados
pela Agehab, será realizado por meio de sorteios, em
datas e horários a serem divulgados, organizados pela
Comissão Permanente de
Licitação da Agência. O edital pode ser acessado aqui
por meio do link https://bit.
ly/3hHBG4Z .

Divulgação

a imagem da Instituição.
Conforme a portaria,
nas ocorrências em que haja
desdobramento com vítima
fatal, caso o Comando Regional tenha interesse em sua
divulgação, deverá reportar-se ao Chefe do Estado-Maior
Estratégico para gestões junto ao setor competente da
Corporação. Isso para atender às normas gerais de comunicação social, previstas
na Portaria nº 805, de 30 de
agosto de 2010.
Além das vedações, o do-

cumento alerta que a vida
pessoal do policial militar
deve ser distinguida da carreira profissional. Dessa forma, ele pode utilizar-se das
redes sociais e demais recursos disponíveis na internet
para realizar postagens que
façam referência a sua vida
particular.
Porém, segundo a portaria, o PM não pode jamais
responder ou comentar
quaisquer assuntos relacionados à segurança pública
ou de viés político, em nome
da Polícia Militar, sem a devida autorização. E principalmente utilizando-se da farda,
pois neste caso, conforme o
documento, o policial militar
fardado representa a Corporação e esta atribuição de
falar em nome da Polícia Militar compete única e exclusivamente ao Comando-Geral, através da Assessoria de
Comunicação Social (PM/5),
ou quem for devidamente
designado para este fim.
MARÍLIA COSTA E SILVA

&

Justiça

Cidadania

INSS é obrigado a pagar salário a
gestantes afastadas na pandemia
n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Mãe que levou
filha menor ao
candomblé é
absolvida de
lesão corporal
Mãe acusada de lesão
corporal, em contexto de
violência doméstica, por
ter levado a filha para
participar de ritual de
candomblé em que sofreu escarificação, conseguiu absolvição. A decisão foi proferida pelo juiz
de Direito Bruno Paiva
Garcia, da vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
comarca de Guarulhos/
SP. Magistrado destacou
exercício da liberdade
religiosa, e considerou,
após análise de laudo
médico, que as lesões
constatadas na criança
eram insignificantes.
O magistrado entendeu que “na hipótese
dos autos, não se verifica
qualquer justificativa, senão a intolerância religiosa, para a restrição a ritual
próprio do candomblé”.
MIGALHAS

Juízes de SP consideraram que não pode a empregadora
ser obrigada a arcar com tais encargos, na impossibilidade
do exercício da profissão ocasionada pela crise
emergencial de saúde pública
Em duas decisões
distintas, juízes de SP
decidiram que é o INSS
quem deve pagar o salário de gestantes afastadas
na pandemia devido a lei
14.151/21. Os magistrados consideraram que
não pode a empregadora
ser obrigada a arcar com
tais encargos, na impossibilidade do exercício da
profissão ocasionada pela
crise emergencial de saúde pública.
AFASTAMENTO
DE GESTANTES
Em 13 de maio, foi publicada a lei 14.141/21, que
determina o afastamento
da empregada gestante
das atividades presenciais,
devendo trabalhar a distância, sem prejuízo da remuneração, durante todo
o período de emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus.
ÁREA DA SAÚDE
A primeira ação foi
proposta por uma empresa que presta serviços de
atendimento médico de
urgência e emergência em
prontos-socorros e unida-

des hospitalares de terceiros. A autora afirmou que
conta com uma equipe de
enfermagem contratada
pelo regime celetista.
Segundo a empresa, a
lei foi omissa com relação
ao afastamento das empregadas gestantes cujas
atividades não podem
ser realizadas a distância
e quanto à responsabilidade pelo pagamento da
remuneração das trabalhadoras afastadas.
Argumentou, ainda,
que além de ser obrigada
a manter a remuneração
das empregadas gestantes, deverá contratar outros profissionais para
substituírem as afastadas,
gerando um enorme dispêndio na atual conjuntura econômica.
Ao deferir a liminar, a
juíza Federal Noemi Martins de Oliveira, da 14ª
vara Cível Federal de SP,
ponderou que, no caso em
análise, em que se trata de
trabalho de enfermagem,
é impossível o exercício
das atividades profissionais pelas empregadas
gestantes à distância, em
seus domicílios. MIGALHAS
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“TO SAÚDE”

Corte
n Maria Reis
mariareisjornalista6@gmail.com

Vitrine
n VOCÊ SABIA? A
banana é indicada
para quem precisa
de recuperação
muscular
n PARA
MANUTENÇÃO
- Graças a uma
parceria firmada
entre a Prefeitura de
Goiânia, por meio da
Secretaria Municipal
de Planejamento
Urbano e Habitação,
dentro do
Programa Adote
Uma Praça, que
também engloba
a manutenção do
Coreto da Praça
Cívica, a Torre do
Relógio, um dos
símbolos mais
conhecidos do
patrimônio Art
déco de Goiânia,
restaurada em
meados de junho,
será mantida a partir
de agora pela Caixa
de Assistência
dos Advogados
de Goiás (Casag).
Elpídio Fiorda

Dois tempos
1. A URBS Marista, situada na Rua 140 do Marista, investiu em novidades em sua estrutura e
um posicionamento que reflete o seu propósito:
Conectando histórias e transformando vidas. As
mudanças visam gerar mais conexão da equipe com
a razão de existir da empresa e, ainda, gerar qualidade de vida para os corretores parceiros, como uma
importante âncora de produtividade.
2. Investimentos na sede física, como quadra poliesportiva de areia, espaço de convivência com churrasqueira gourmet e lounge para café, entre outros espaços,
também foram feitos com a mesma finalidade. Durante
o evento, os diretores da imobiliária Thiago Cardoso,
Gustavo Abdala, Anderson Andreoli e Leonardo Abreu
também foram oficializados como novos sócios.
Simpósio Produção de soja
Nos dias 28 e 29 de julho, a Associação e Sindicato Rural de Bagé, promove o 8º Simpósio Produção de Soja na Região da Campanha, totalmente
online e gratuito, para abordar temas relativos à
soja, como sistemas de manejo e evolução da produtividade, economia e agronegócio, desafios e estratégias no controle de plantas daninhas e sistema
agrícola produtivo. Inscrições no link: http://www.
ruraldebage.com.br/simposiodasoja
TÍTULO DE
CIDADANIA
A secretária
Estadual de
Economia (Fazenda
e Planejamento),
de Goiás, a carioca
Cristiane Alkmin
Junqueira Schmidt
receberá o título
de Cidadania
Goiana, graças
a um Projeto de
Lei de autoria do
deputado Júlio
Pina, cuja matéria
foi aprovada por
unanimidade na
Assembleia Legislativa de Goiás e sancionada
pelo governador Ronaldo Caiado. A secretária
já foi conselheira do Tribunal Administrativo do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica e
integra o conselho editorial da revista de Direito
Administrativo, editado pela FGV Direito Rio
Divulgação

BRIGADEIRO
Ontem,
domingo, 18
de julho, o
empresário
Alex Barbosa,
chegou à
idade nova e
foi festejado
pela família,
durante todo
o dia com
churrasco
regado com
boa bebida,
orquestrado
por sua
esposa,
Márcia Pires,
que contou
com a ajuda da sogra, Marina Barbosa. A festança
rolou durante todo o dia e se encerrou com o coro
de parabéns mais o bolo de aniversário repleto
de algumas velinhas. A foto em questão, nos faz
lembrar quando Márcia tinha as madeixas longas
Arquivo

n ANIVERSÁRIO - A
empresária Clênia
Moura reuniu apenas
a família e poucos
amigos para celebrar
o seu aniversário,
no dia 02 de julho.
A noite teve como
pano de fundo, alto
astral e jantar com
cardápio elaborado
especialmente para a
ocasião, regado com
bebidas variadas e
boas conversas

Gazeta Multiplataforma LTDA
CNPJ: 17.766.906/0001-14
Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05,
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO

Programa de telemedicina traz mais
agilidade e eficiência nos atendimentos
Plataforma on-line de atendimentos médicos conta com teletriagem, teleconsulta,
telinterconsulta e telemonitoramento
LAIANE VILANOVA/GOVERNO
DO TOCANTINS - Em dois
meses de atuação, a plataforma de atendimento médico on-line “TO
Saúde” já garante mais
agilidade e eficiência nos
atendimentos, entre teletriagem, teleconsulta
e telemonitoramento. A
plataforma lançada pelo
Governo do Tocantins e
que oferece atendimento
personalizado em mais
de 30 especialidades tem
como objetivo otimizar,
qualificar e reduzir a fila
de espera por consultas
especializadas do Sistema de Regulação Estadual (Sisreg).
Foi o caso do auxiliar de produção Jackson Carlos, morador
de Gurupi, que há três
meses esperava por
uma consulta com um
médico neurologista.
“Eu sofri um acidente
há alguns meses e tive
traumatismo craniano.
Por conta disso, preciso
tomar remédios e fazer
exames para então voltar
a ter uma vida normal.”
Para quem possui internet em casa, a consulta pode ser realizada sem
que o paciente tenha que
ir até a unidade de saúde,
mas no caso de Jackson
Carlos, que não possuía
conexão em casa, foi
preciso ir até o consultório virtual montado na
unidade básica de saúde (UBS) para concluir o
atendimento. O auxiliar
de produção gostou da
novidade. “É diferente,
eu nunca tinha feito uma
consulta pelo computador, mesmo não tendo o
médico frente a frente eu
gostei da experiência, e
acho que vai ajudar muitas pessoas que esperam
há tempos por uma consulta com um especialista”, finalizou.
ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL
A busca ativa realizada pela equipe da SPAS/
SES apontou ainda que
muitos dados de usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) estão
desatualizados, como
telefone e endereço, dificultando assim a oferta
dos serviços contratados
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Força-tarefa da SES realizando treinamento das equipes
nas unidades de saúde em Gurupi

Auxiliar de produção Jackson Carlos foi à unidade de
saúde onde concluiu seu atendimento online pois não
possui conexão com a internet em casa

Zulmira Araújo conta que sofreu um acidente vascular
cerebral há um ano e desde então precisa
de acompanhamento médico constante

aos usuários do SUS. “Reforçamos que as pessoas
que esperam por uma
consulta especializada há muito tempo que
procurem suas unidades
básicas de saúde e atualizem seus dados, para
que assim, elas consigam
agendar suas consultas”,
ressaltou a diretora de
Atenção Especializada da
SES, Sylmara Glória.
O lançamento do “TO
Saúde” nesse momento

da pandemia contribuiu
também para diminuir
a demanda causada pelos casos de Covid-19.
Após o cadastro inicial
na plataforma, o cidadão passa por uma triagem e se for classificado
com grau moderado ou
grave para Covid-19, é
atendido imediatamente por teleconsulta com
o médico, e logo seguirá
com o monitoramento
por 14 dias.

Campinorte Mineração S.A.

CNPJ/MF nº 13.420.503/0001-68 – NIRE 52.300.014.247
Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 23/04/2021, às 11h00, na Sede Social na Fazenda Miéis s/nº, Estrada Municipal
de Campinaçu, Campinorte-GO. Mesa: Presidência – Antonio João Abdalla Filho, Secretário – Marco
Antonio Malzoni. Quorum: Totalidade dos acionistas da companhia. Convocação: Dispensada nos termos
do artigo 124, § 4º, e 133 § 4º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Por unanimidade de votos: 1) Aprovaram
as contas da Diretoria, consubstanciadas no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31/12/2020. Nada mais. Campinorte-GO, 23/04/2021. Ass.: Antonio João Abdalla
Filho – Presidente; Marco Antonio Malzoni – Secretário. Acionistas: Antonio João Abdalla Filho, Marco
Antonio Malzoni, Sonia Maria Malzoni Matarazzo, Domingos Malzoni e Renato Aufiero Malzoni. Certifico
o registro sob o nº 20215822722 em 26/05/2021. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi – Secretária Geral.
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DISTRITO FEDERAL

Agendamento da
vacinação é retomado após
problema nos servidores
Sistema chegou a ser suspenso na última sexta-feira

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

“ESFORÇO TRIPARTITE”

Ministro critica municípios que
criam regras próprias de vacinação
O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, defendeu o esforço conjunto
entre as três esferas de governo, no sentido de valorizar e seguir as estratégias
definidas pelo Programa
Nacional de Imunizações
(PNI). O ministro criticou
os municípios que já estariam anunciando a aplicação da terceira dose da
vacina contra a covid-19,
antes mesmo de a totalidade da população ter tomado a primeira dose.
As declarações foram
feitas em Campo Grande (MS), onde o ministro
participou da solenidade
na qual foram anunciadas
ações locais de atenção primária à saúde.
Ao ressaltar a importância do “esforço tripartite”,
que envolve ministério e
secretarias estaduais e municipais de Saúde, Queiroga disse que todos devem
“seguir juntos” em relação

Reprodução/Twitter/Ministério da Saúde

à Campanha Nacional de
Vacinação. “Não podemos
ter municípios criando regras próprias e escolhendo
subgrupos diferentes para
vacinação”, disse ao criticar
prefeitos e secretários que
estariam criando “estratégias próprias diferentes” do
que foi pactuado na tripartite, incluindo subgrupos
que não foram ali elencados.
“Tem município anunciando a terceira dose.
Como anunciar a terceira

dose se não aplicamos a
primeira dose em 100%
da população brasileira?
Isso gera calor em vez de
gerar luz. Precisamos ter
dados oriundos da ciência para poder tomar decisão. Não pode ser uma
ciência self-service, em que
se sai usando o que quer.
Tem de ter base sólida.
Não sabemos ainda como
é a intercambialidade de
doses. Existe uma ou duas
publicações sobre isso”, argumentou o ministro.

PESQUISA
JONAS VALENTE /ABR - O agendamento para a vacinação
contra a covid-19 no Distrito Federal foi retomado
após problemas na última
sexta-feira. O sistema chegou a ser suspenso mais
após problemas técnicos.
Diversas pessoas relataram,
via redes sociais, que não
estavam conseguindo realizar o procedimento.
À Agência Brasil, a Secre-

taria de Saúde do Distrito Federal informou que o agendamento foi pausado após a
detecção de problemas nos
servidores da Coordenação
Especial de Tecnologia da Informação (CTINF).
O governo do Distrito Federal abriu, nesta sexta-feira (16), o agendamento para
pessoas com 40 anos, além de
faixas etárias mais altas que
ainda não conseguiram mar-

car a aplicação do imunizante.
BALANÇO
Conforme o sistema de
dados da secretaria de saúde, até o momento, foram
aplicadas 1,1 milhão da primeira dose da vacina contra
a covid-19, o equivalente a
34,7% da população, e 381,1
mil da segunda dose, o correspondente a 13,8% dos
cidadãos da capital.

Hélio De La Peña diz que teste do
sofá na Globo era “institucionalizado”,
“uma libertinagem”

O ex-humorista Helio
de La Peña confirmou,
durante entrevista ao
podcast “Inteligência
Ltda” que os testes do
sofá eram habituais na
Globo e a prática era corriqueira entre os diretores e atrizes que estavam
começando na emissora.
La Peña detalhou que
alguns diretores e produtores da emissora assediavam sexualmente
algumas mulheres que
tinham o interesse em
fazer figuração nas produções como parte do
processo de aceitação
na empresa.
Apesar de nunca ter
presenciado, o ex- “Caceta e Planeta” afirma que
“ouviu falar” sobre esses
episódios que, segundo
ele, eram “rotineiros”.
“Tinha uma coisa assim que era o tal do ‘tes-

te do sofá’. Pra menina
fazer uma figuração, os
diretores e os produtores
assediavam. Eu não via,
mas ouvia falar. Era corriqueiro”, disse, La Peña.
“Porr*, tinha produtor
que tinha contato com
cafetina e botava as me-

ninas como figuração.
Tinha uma coisa de uma
libertinagem, de um abuso, um assédio. Quem
não cedesse, de fato, não
ia pra frente e não subia [na carreira]. Enfim,
era uma coisa realmente
institucionalizada”.

Cresce recusa de vacina contra
covid-19; relato é de 2.097 cidades
Em 2.097 cidades, foi
relatada a recusa de vacina contra a covid-19 nesta
semana. O número corresponde a 74,2% das 2.826
prefeituras ouvidas na 17ª
edição da pesquisa da Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) sobre
a pandemia de covid-19.
Em 689 municípios, as prefeituras não relataram esse
tipo de situação.
O levantamento também detectou pessoas
tentando escolher vacinas.
Segundo a pesquisa, 2.109
(74,6%) cidades constataram essa tipo de postura.
Outras 687 (24,3%) não informaram tais práticas por
parte dos cidadãos.
Também foram reportados casos de pessoas que
se recusam a tomar determinados imunizantes. As
vacinas mais recusadas
foram a CoronaVac, em
1.067 (50,6%), a Oxford/AstraZeneca, em 829 (39,3%)
e, em menor proporção, a
da Janssen, em 66 (3,1%).
ABASTECIMENTO
Entre as cidades que
participaram do levantamento, 2.025 (71,7%) afirmaram não ter problema
de desabastecimento de
vacinas contra covid-19,
neste semana. O número
das que enfrentaram desabastecimento chegou a
775 (27,4%), maior do que
o registrado na semana
passada, quando 17,7%
municípios reclamaram.
Das cidades que não

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

receberam imunizante,
739 (95,4%) ficaram sem
a primeira dose. Em 102
(13,2%) das cidades sem
imunizante, foi registrada a
falta da segunda dose.
FAIXA ETÁRIA
Entre os municípios
ouvidos, 74,6% começaram a imunização nas faixas etárias abaixo dos 60
anos. Segundo o levantamento, 132 (4,7%) estão na
faixa de 50 a 55, 349 (12,4%)
de 45 a 49, 709 (25,2%) de
40 a 44 anos, 1.070 (38%)
de 35 a 39, 379 (13,5%) de
30 a 34, 84 (3%) de 25 a 29 e
69 (2,4%) na faixa etária de
18 a 24 anos.
Do universo de administrações municipais
consultadas, 1.975 (69,9%)
reportaram a adoção de alguma forma de medida de
distanciamento ou restrição de horário das atividades não essenciais. Outras

808 (28,6%) responderam
não ter lançado mão deste
recurso durante a pandemia. Na semana passada,
regras de distanciamento
foram relatadas por 72,4%
das cidades pesquisadas.
CASOS E MORTES
Das
prefeituras
consultadas, em 1.142
(40,4%) houve redução do
número de casos de covid-19, em 143 (5,1%) não
foram registrados novos
casos, em 1.036 (36,7%)
os casos se mantiveram
estáveis e em 469 (16,6%)
ocorreu aumento.
Quanto às mortes, em
1.426 (50,5%) não foram
registrados novos óbitos,
em 610 (21,6%) a situação
se manteve estável, em
465 (16,5%) houve queda e em 289 (10,2%), foi
detectado aumento de
vidas perdidas.
INSUMOS
O risco de desabastecimento de medicamentos
do “kit intubação” foi manifestado por 218 cidades,
o equivalente a 7,7%. Outras 2.326 negaram o problema, 82,3%.
Na semana anterior,
o percentual de cidades
que indicaram o problema estava em 9,8%. O “kit
intubação” compreende
remédios usados no uso
de suporte ventilatório de
pacientes com covid-19,
como anestésicos e neurobloquedores.
JONAS VALENTE/ABR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº.026/2021Sistema
de Registro de Preço (SRP), EXCLUSIVO para microempresa
(ME),empresas de pequeno porte (EPP), localizadas no Município
de Cocalzinho de Goiás, conforme Lei Municipal n.° 743/2018
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFRETAMENTO DA
COVID-19, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA.
Data de abertura: 30/07/2021 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com
o Pregoeiro, naRua 03 Quadra 07 lote 01, ÁreaEspecial - Cocalzinho de
Goiás, fone: (62) 3339-1538.
Cocalzinho de Goiás, 19 de julho de 2021.
Regina Maria Soares
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº.032/2021Sistema
de Registro de Preço (SRP), EXCLUSIVO para microempresa
(ME),empresas de pequeno porte (EPP), localizadas no Município
de Cocalzinho de Goiás, conforme Lei Municipal n.° 743/2018
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSERTOS, REPAROS MECÂNICOS E ELÉTRICOS
E DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA.
Data de abertura: 04/08/2021 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações p oderão ser obtidas com
o Pregoeiro, na Rua 03 Quadra 07 lote 01, ÁreaEspecial - Cocalzinho de
Goiás, fone: (62) 3339-1538.
Cocalzinho de Goiás, 19 de julho de 2021.
Regina Maria Soares
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº.031/2021Sistema
de Registro de Preço (SRP), EXCLUSIVO para microempresa
(ME),empresas de pequeno porte (EPP), localizadas no Município
de Cocalzinho de Goiás, conforme Lei Municipal n.° 743/2018
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE GUINCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Data de abertura: 03/08/2021 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com
o Pregoeiro, naRua 03 Quadra 07 lote 01, ÁreaEspecial - Cocalzinho de
Goiás, fone: (62) 3339-1538.
Cocalzinho de Goiás, 19 de julho de 2021.
Regina Maria Soares
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2021 SRP 020/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS, pessoa jurídica de Direito público interno, inscrito no
CNPJ sob o nº 07.777.639/0001-27, com sede na cidade de IpameriGO, à Av. Pandiá Calógeras nº 84, centro, Palácio Entre Rios, torna
público para conhecimento de interessados, que fará licitação na
modalidade Pregão Presencial, do tipo proposta de MENOR PREÇO
GLOBAL, no dia 30 de julho de 2021 às 09h30min, no auditório
Oedi Silva, no Prédio da Prefeitura Municipal, Palácio Entre Rios,
tendo por objeto INSTALAÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA DE
DISTRIBUIÇÃO RURAL (RDR) DE 1.740 METROS DE
COMPRIMENTO EM 13,8 Kv, COM 16 POSTES DE CONCRETO
E TRAFO DE 75 kVA NO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
DE IPAMERI, visando o atendimento das necessidades da Prefeitura
Municipal de Ipameri Goiás, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos de Ipameri, conforme especificações apresentadas
no termo de referência, e seus anexos. De acordo com as normas da
Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária a 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Lei Complementar 123/2006 e especificações do anexo I
do edital normativo.
O edital estará à disposição dos interessados no endereço
acima mencionado, em horário de expediente (de segunda a
sexta das 8:00h as 11:00h), site (www.ipameri.go.gov.br) ou
pelo fone (64) 3491 6010.
Prefeitura Municipal de Ipameri-GO, aos 15 (quinze) dias do
mês de julho de 2021.
BIANCA FERREIRA GENERALI CARNEIRO
Pregoeira

WR AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS LTDA. - ME, inscrito
com CNPJ Nº 08.089.000/0001-11 torna público que requereu da
Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA, a
Renovação da Licença Ambiental de Operação Nº 184/2019 – Processo
N.º 69200025, para a atividade de Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotores. Localizado na Avenida
C-17, S/Nº Qd. 167 Lt. 20 – Setor Sudoeste - CEP: 74.303-180 –
Goiânia – GO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 015/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará licitação no dia 04/08/2021 ás 8h na
modalidade Tomada de Preço n° 015/2021, Processo Administrativo
Nº 15183/2021, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA 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 8.666/93, objetivando o TIPO
MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, visando a contratação
de empresa para execução de reforma da nova sede do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo, de acordo com o edital
respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, das 8:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00 hs, no site: www.uruacu.go.gov.br ou no
email: pregoes@uruacu.go.gov.br. Maiores informações pelo telefone
(62) 3357-3066.
Uruaçu-GO, 16 julho de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA
Presidente da CPL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE TRINDADE - ESTADO DE GOlÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Moisés Batista, n° 199, Centro, Trindade-GO,
CEP: 75.388-708
Fone:(0xx62) 3505-1341/3505-3177
CNPJ/MF n° 02.589.919/0001-98
Bel. José Augusto D ’Alcântara Costa
Oficial
Diogo Oliveira D 'Alcantara Costa
Oficial substituto
Aline Borges Monteiro, Ana Flávia Matos Oliveira, Beatriz
Teixeira Couto Bueno, Danúbia Angélica da Silva, Doriane
Morais Figueiredo Rodrigues, Elaine Martins de Aguiar,
Gabryella Vaz de Lima, Jackelyne Nara dos Santos Ferreira,
Kislla Ribeiro Silva Secoti, Layla Fernanda Cardoso Costa,
Roberta Cristina Rocha da Costa, Sônia Aparecida Pereira,
Terezinha Alves Rodrigues Rocha e Verônica Costa Freitas
Sub-oficiais
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Trindade, Estado de Goiás, José Augusto D’Alcântara Costa,
com fulcro no disposto no artigo 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97,
atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO DO BRASIL
S.A., CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com sede em BrasíliaDF, pelo presente edital, INTIME: ALEXIOS ALEXANDRES
BATISTA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, segurança/vigilante,
portador da CI.RG nº 5718611 2 Via SSP/GO, inscrito no
CPF/MF nº 751.579.181-00, fiduciante inadimplente, a fim de
satisfazer o pagamento das prestações em atraso e demais
cominações de direito, referentes ao Instrumento Particular,
com Efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra de Imóvel
Mediante Financiamento com Recursos do FGTS Garantido por
Alienação Fiduciária n° 342.107.927 de 28 de março de 2018,
passado em Aparecida de Goiânia-GO, tendo como garantia o
imóvel residencial, IMÓVEL: Casa 02, situada de frente para a
Rua 15, no "CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAN VITORIA I",
correspondendo a fração ideal de
,
%, ou seja, (1 0, 0)
metros quadrados do lote de terras de n° 12, da quadra 2 ,
situado na Rua 15, no loteamento denominado "JARDIM
DECOLORES", nesta cidade, registrado sob o R-l e R-2, na
matrícula n° 0.06 , neste Cartório; uma vez que não foi
possível notificá-lo, pois o mesmo encontra-se em local incerto
e não sabido e por solicitação da credora fiduciária expede-se o
presente edital para suprir a sua ausência, sob pena de
decorridos 15 (quinze) dias a partir da última publicação,
garantirá ao Credor, BANCO DO BRASIL, nos termos do § 7°
do referido artigo 26, da supracitada lei, o direito de requerer a
consolidação da propriedade em seu nome do imóvel objeto da
referida matrícula.
O referido é verdade e dou fé.
Trindade, 01 de julho de 2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOI S - PALMEIRAS DE GOI S TABELIONATO
1º DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
FONE: (064) 3571-1446/ CEL: (064) 9 9939-4077
1tabelionatopls gmail.com
ADEMIR J. MORAIS
TIT LAR

ANA FLÁVIA M. G ERRA
S BSTIT TA

L CIANA M. R
ESCREVENTE

DA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ADEMIR J. MORAIS, Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis desta cidade e Comarca
de Palmeiras de Goiás - Estado de Goiás,
instalado Praça São Sebastião, nº 362, Setor
Central, na forma da Lei, etc,
FAÇO PÚBLICO a quem interessar possa, que com fulcro no
disposto no § 4° do Art. 26, da Lei nº 9.514/97, atendendo ao
que me foi requerido pelo BANCO DO BRASIL S.A., inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91 , pelo presente INTIMA
o senhor ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - RG 4388976SDP/PE e CPF/MF 008.585.474-30 e sua c njuge EDILMA
DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA - RG CTPS-11679000056SRTE/PE E CPF/MF 068.529.444-76, brasileiros, casados sob
o regime de comunhão parcial de bens, industriários, fiduciante
inadimplentes inadimplentes, a fim de satisfazer os pagamentos
das prestações em atraso e demais cominações de direito,
originárias do Contrato de Financiamento
abitacional nº
051.508.582, datado de 05 0 2016, em garantia do imóvel
residencial, situado nesta cidade, Rua T-6, uadra 0 -E, Lote
08-A, CASA 1, Condo nio "RESIDENCIAL VITAL III", Setor
OESTE, registrado na Matrícula nº 20. 1, neste Cartório, uma
vez que ao tomar conhecimento do conteúdo da intimação,
recusaram-se assiná-la e por solicitação da credora fiduciária
expede-se o presente EDITAL para suprir a referida assinatura,
sob pena de decorridos quinze (15) dias a partir da última
publicação, garantindo
Credora BANCO DO BRASIL S.A.,
nos termos do parágrafo 7º do referido Artigo 26, da supra Lei,
o direito de requ rer a consolidação da propriedade em seu
nome o imóvel objeto da referida Matrícula. E PARA
E
NING M ALEG E IGNOR NCIA vai o presente Edital
publicado em Jornal de circulação nesta cidade. Dado e
passado nesta cidade de Palmeiras de Goiás - Estado de
Goiás, aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um
(12 0 2021).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE TRINDADE - ESTADO DE GOlÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Moisés Batista, n° 199, Centro, Trindade-GO,
CEP: 75.388-708
Fone:(0xx62) 3505-1341/3505-3177
CNPJ/MF n° 02.589.919/0001-98
Bel. José Augusto D ’Alcântara Costa
Oficial
Diogo Oliveira D 'Alcantara Costa
Oficial substituto
Aline Borges Monteiro, Ana Flávia Matos Oliveira, Beatriz
Teixeira Couto Bueno, Danúbia Angélica da Silva, Doriane
Morais Figueiredo Rodrigues, Elaine Martins de Aguiar,
Gabryella Vaz de Lima, Jackelyne Nara dos Santos Ferreira,
Kislla Ribeiro Silva Secoti, Layla Fernanda Cardoso Costa,
Roberta Cristina Rocha da Costa, Sônia Aparecida Pereira,
Terezinha Alves Rodrigues Rocha e Verônica Costa Freitas
Sub-oficiais

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE TRINDADE - ESTADO DE GOlÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Moisés Batista, n° 199, Centro, Trindade-GO,
CEP: 75.388-708
Fone:(0xx62) 3505-1341/3505-3177
CNPJ/MF n° 02.589.919/0001-98
Bel. José Augusto D ’Alcântara Costa
Oficial
Diogo Oliveira D 'Alcantara Costa
Oficial substituto
Aline Borges Monteiro, Ana Flávia Matos Oliveira, Beatriz
Teixeira Couto Bueno, Danúbia Angélica da Silva, Doriane
Morais Figueiredo Rodrigues, Elaine Martins de Aguiar,
Gabryella Vaz de Lima, Jackelyne Nara dos Santos Ferreira,
Kislla Ribeiro Silva Secoti, Layla Fernanda Cardoso Costa,
Roberta Cristina Rocha da Costa, Sônia Aparecida Pereira,
Terezinha Alves Rodrigues Rocha e Verônica Costa Freitas
Sub-oficiais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Trindade, Estado de Goiás, José Augusto D’Alcântara Costa,
com fulcro no disposto no artigo 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97,
atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO DO BRASIL
S.A., CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com sede em BrasíliaDF, pelo presente edital, INTIME: CLEURIMAR BRITO DA
SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da CI.RG nº
618812 2 Via SSP/TO, inscrito no CPF/MF nº 962.675.341-20,
fiduciante inadimplente, a fim de satisfazer o pagamento das
prestações em atraso e demais cominações de direito,
referentes ao Instrumento Particular, com Efeito de Escritura
Pública, de Venda, Compra e Financiamento de Imóvel de
acordo com as Normas do Programa Minha Casa, Minha Vida
n° 161.013.121 de 30 de junho de 2015, passado em GoiâniaGO, tendo como garantia o imóvel residencial, IMÓVEL: Casa
02, situada de frente para a Rua das Adálias, no
"CONDOMINIO RESIDENCIAL GENON XVI", correspondendo
a fração ideal de 50,00%, ou seja, (195,00) metros quadrados
do lote de terras de n° 11, da quadra 10 , situado na Rua das
Adálias, no loteamento denominado "SETOR PONTA
AIANA", neste município, registrado sob o R-l e R-2, na
matrícula n° 5 .8 , neste Cartório; uma vez que não foi
possível notificá-lo, pois o mesmo encontra-se em local incerto
e não sabido e por solicitação da credora fiduciária expede-se o
presente edital para suprir a sua ausência, sob pena de
decorridos 15 (quinze) dias a partir da última publicação,
garantirá ao Credor, BANCO DO BRASIL, nos termos do § 7°
do referido artigo 26, da supracitada lei, o direito de requerer a
consolidação da propriedade em seu nome do imóvel objeto da
referida matrícula.
O referido é verdade e dou fé.
Trindade, 01 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Trindade, Estado de Goiás, José Augusto D’Alcântara Costa,
com fulcro no disposto no artigo 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97,
atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO DO BRASIL
S.A., CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com sede em BrasíliaDF, pelo presente edital, INTIME: DA ANE DE LIMA
GOMIDES, brasileira, solteira, cabeleireira, portadora da CI.RG
nº 5421005 SPTC/GO, inscrita no CPF/MF nº 034.938.991-81,
fiduciante inadimplente, a fim de satisfazer o pagamento das
prestações em atraso e demais cominações de direito,
referentes ao Instrumento Particular, com Efeito de Escritura
Pública, de Venda, Compra e Financiamento de Imóvel de
acordo com as Normas do Programa Minha Casa, Minha Vida
n° 184.110.782 de 03 de março de 2016, passado em GoiâniaGO, tendo como garantia o imóvel residencial, IMÓVEL: Casa
01, situada de frente para a Rua Celestino de Jesus, no
"CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE CRISTINA VI",
correspondendo a fração ideal de 50,00%, ou seja, (180,00)
metros quadrados do lote de terras de n° 06, da quadra 3 ,
situado na Rua Celestino de Jesus, no loteamento denominado
"SETOR CRISTINA", neste município, registrado sob o R-2 e
R- , na matrícula n° 58.626, neste Cartório; uma vez que não
foi possível notificá-la, pois a mesma encontra-se em local
incerto e não sabido e por solicitação da credora fiduciária
expede-se o presente edital para suprir a sua ausência, sob
pena de decorridos 15 (quinze) dias a partir da última
publicação, garantirá ao Credor, BANCO DO BRASIL, nos
termos do § 7° do referido artigo 26, da supracitada lei, o direito
de requerer a consolidação da propriedade em seu nome do
imóvel objeto da referida matrícula.
O referido é verdade e dou fé.
Trindade, 01 de julho de 2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE TRINDADE - ESTADO DE GOlÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Moisés Batista, n° 199, Centro, Trindade-GO,
CEP: 75.388-708
Fone:(0xx62) 3505-1341/3505-3177
CNPJ/MF n° 02.589.919/0001-98
Bel. José Augusto D ’Alcântara Costa
Oficial
Diogo Oliveira D 'Alcantara Costa
Oficial substituto
Aline Borges Monteiro, Ana Flávia Matos Oliveira, Beatriz
Teixeira Couto Bueno, Danúbia Angélica da Silva, Doriane
Morais Figueiredo Rodrigues, Elaine Martins de Aguiar,
Gabryella Vaz de Lima, Jackelyne Nara dos Santos Ferreira,
Kislla Ribeiro Silva Secoti, Layla Fernanda Cardoso Costa,
Roberta Cristina Rocha da Costa, Sônia Aparecida Pereira,
Terezinha Alves Rodrigues Rocha e Verônica Costa Freitas
Sub-oficiais

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE TRINDADE - ESTADO DE GOlÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Moisés Batista, n° 199, Centro, Trindade-GO,
CEP: 75.388-708
Fone:(0xx62) 3505-1341/3505-3177
CNPJ/MF n° 02.589.919/0001-98
Bel. José Augusto D ’Alcântara Costa
Oficial
Diogo Oliveira D 'Alcantara Costa
Oficial substituto
Aline Borges Monteiro, Ana Flávia Matos Oliveira, Beatriz
Teixeira Couto Bueno, Danúbia Angélica da Silva, Doriane
Morais Figueiredo Rodrigues, Elaine Martins de Aguiar,
Gabryella Vaz de Lima, Jackelyne Nara dos Santos Ferreira,
Kislla Ribeiro Silva Secoti, Layla Fernanda Cardoso Costa,
Roberta Cristina Rocha da Costa, Sônia Aparecida Pereira,
Terezinha Alves Rodrigues Rocha e Verônica Costa Freitas
Sub-oficiais

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE TRINDADE - ESTADO DE GOlÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Moisés Batista, n° 199, Centro, Trindade-GO,
CEP: 75.388-708
Fone:(0xx62) 3505-1341/3505-3177
CNPJ/MF n° 02.589.919/0001-98
Bel. José Augusto D ’Alcântara Costa
Oficial
Diogo Oliveira D 'Alcantara Costa
Oficial substituto
Aline Borges Monteiro, Ana Flávia Matos Oliveira, Beatriz
Teixeira Couto Bueno, Danúbia Angélica da Silva, Doriane
Morais Figueiredo Rodrigues, Elaine Martins de Aguiar,
Gabryella Vaz de Lima, Jackelyne Nara dos Santos Ferreira,
Kislla Ribeiro Silva Secoti, Layla Fernanda Cardoso Costa,
Roberta Cristina Rocha da Costa, Sônia Aparecida Pereira,
Terezinha Alves Rodrigues Rocha e Verônica Costa Freitas
Sub-oficiais

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE TRINDADE - ESTADO DE GOlÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Moisés Batista, n° 199, Centro, Trindade-GO,
CEP: 75.388-708
Fone:(0xx62) 3505-1341/3505-3177
CNPJ/MF n° 02.589.919/0001-98
Bel. José Augusto D ’Alcântara Costa
Oficial
Diogo Oliveira D 'Alcantara Costa
Oficial substituto
Aline Borges Monteiro, Ana Flávia Matos Oliveira, Beatriz Teixeira
Couto Bueno, Danúbia Angélica da Silva, Doriane Morais
Figueiredo Rodrigues, Elaine Martins de Aguiar, Gabryella Vaz de
Lima, Jackelyne Nara dos Santos Ferreira, Kislla Ribeiro Silva
Secoti, Layla Fernanda Cardoso Costa, Roberta Cristina Rocha
da Costa, Sônia Aparecida Pereira, Terezinha Alves Rodrigues
Rocha e Verônica Costa Freitas
Sub-oficiais

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Trindade, Estado de Goiás, José Augusto D’Alcântara Costa,
com fulcro no disposto no artigo 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97,
atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO DO BRASIL
S.A., CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com sede em BrasíliaDF, pelo presente edital, INTIME: FRANCIELE FERNANDES
DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, cozinheira, portadora da
CI.RG nº 6130570 SSP/GO, inscrita no CPF/MF nº 056.096.04176, fiduciante inadimplente, a fim de satisfazer o pagamento das
prestações em atraso e demais cominações de direito,
referentes ao Instrumento Particular, com Efeito de Escritura
Pública, de Venda, Compra e Financiamento de Imóvel de
acordo com as Normas do Programa Minha Casa, Minha Vida
n° 498.801.460 de 11 de maio de 2016, passado em GoiâniaGO, tendo como garantia o imóvel residencial, IMÓVEL: Casa
1 1, do bloco F, de frente para o Acesso 03, no "CONDOMINIO
RESIDENCIAL CL O PIN EIRO", correspondendo a fração
ideal de 0, 91 1%, ou seja, (1 8,1 6) metros quadrados do
quinhão situado entre a Rua Deilan Lumim Santana e Rua
Basílio Ferreira Neves, em terras das "FA ENDAS
FA ENDIN A, BARRO BRANCO E PATRIM NIO", dentro do
er etro urbano, neste município, registrado sob o R-2 e R- ,
na matrícula n° 59. 1 , neste Cartório; uma vez que não foi
possível notificá-la, pois a mesma encontra-se em local incerto e
não sabido e por solicitação da credora fiduciária expede-se o
presente edital para suprir a sua ausência, sob pena de
decorridos 15 (quinze) dias a partir da última publicação,
garantirá ao Credor, BANCO DO BRASIL, nos termos do § 7° do
referido artigo 26, da supracitada lei, o direito de requerer a
consolidação da propriedade em seu nome do imóvel objeto da
referida matrícula.
O referido é verdade e dou fé.
Trindade, 01 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Trindade, Estado de Goiás, José Augusto D’Alcântara Costa,
com fulcro no disposto no artigo 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97,
atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO DO BRASIL
S.A., CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com sede em BrasíliaDF, pelo presente edital, INTIME: RAIMUNDA DA
CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, solteira, empregada doméstica,
portadora da CI.RG nº 0432411020115 SESP/MA, inscrita no
CPF/MF nº 609.283.673-47, fiduciante inadimplente, a fim de
satisfazer o pagamento das prestações em atraso e demais
cominações de direito, referentes ao Instrumento Particular,
com Efeito de Escritura Pública, de Venda, Compra e
Financiamento de Imóvel de acordo com as Normas do
Programa Minha Casa, Minha Vida n° 467.800.554 de 28 de
setembro de 2017, passado em Goiânia-GO, tendo como
garantia o imóvel residencial, IMÓVEL: Casa 01, situada de
frente para a Rua 113, no "CONDOMINIO RESIDENCIAL
DIRO - Nº XIII", correspondendo a fração ideal de 50,00%, ou
seja, (150,00) metros quadrados do lote de terras de nº 20, da
quadra 12, situado na Rua 113, no loteamento denominado
"JARDIM IMPERIAL", nesta cidade, registrado sob o R-1 e R2, na matrícula n° 60.859, neste Cartório; uma vez que não foi
possível notificá-la, pois a mesma encontra-se em local incerto
e não sabido e por solicitação da credora fiduciária expede-se o
presente edital para suprir a sua ausência, sob pena de
decorridos 15 (quinze) dias a partir da última publicação,
garantirá ao Credor, BANCO DO BRASIL, nos termos do § 7°
do referido artigo 26, da supracitada lei, o direito de requerer a
consolidação da propriedade em seu nome do imóvel objeto da
referida matrícula.
O referido é verdade e dou fé.
Trindade, 01 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Trindade, Estado de Goiás, José Augusto D’Alcântara Costa,
com fulcro no disposto no artigo 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97,
atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO DO BRASIL
S.A., CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com sede em BrasíliaDF, pelo presente edital, INTIME: LEANDRO PEREIRA VITAL,
brasileiro, solteiro, torneiro mecânico, portador da CI.RG nº
4023417 2 Via DGPC/GO, inscrito no CPF/MF nº 025.189.38125, fiduciante inadimplente, a fim de satisfazer o pagamento
das prestações em atraso e demais cominações de direito,
referentes ao Instrumento Particular, com Efeito de Escritura
Pública, de Venda, Compra e Financiamento de Imóvel de
acordo com as normas do Programa Minha Casa, Minha Vida
n° 360.702.275 de 06 de maio de 2015, passado em GoiâniaGO, tendo como garantia o imóvel residencial, Casa 01, situada
de frente para a Rua Olímpia, no "CONDOMINIO
RESIDENCIAL RABELLO I", correspondendo a fração ideal de
0,25%, ou seja, (1 6,5 ) metros quadrados do lote de terras
de n° 0 , da quadra 6, situado na Rua Curitiba, esquina com a
Rua Olímpia, no loteamento denominado "SETOR JARDIM
MARISTA", neste município, registrado sob o R-l e R-2, na
matrícula n° 5 . 01, neste Cartório; uma vez que não foi
possível notificá-lo, pois o mesmo encontra-se em local incerto
e não sabido e por solicitação da credora fiduciária expede-se o
presente edital para suprir a sua ausência, sob pena de
decorridos 15 (quinze) dias a partir da última publicação,
garantirá ao Credor, BANCO DO BRASIL, nos termos do § 7°
do referido artigo 26, da supracitada lei, o direito de requerer a
consolidação da propriedade em seu nome do imóvel objeto da
referida matrícula.
O referido é verdade e dou fé.
Trindade, 01 de julho de 2021.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Trindade, Estado de Goiás, José Augusto D’Alcântara Costa, com
fulcro no disposto no artigo 26, § 4°, da Lei n° 9.514/97,
atendendo ao que lhe foi requerido pelo BANCO DO BRASIL
S.A., CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com sede em BrasíliaDF, pelo presente edital, INTIME: JULIO PEREIRA DIAS, auxiliar
de escritório, portador da CI.RG nº 4469621 2 Via PC/GO,
inscrito no CPF/MF nº 970.904.841-49 e sua esposa EDIENE
MOREIRA DIAS, cabeleireira, portadora da CI.RG nº 5875631
SSP/GO, inscrita no CPF/MF nº 700.304.091-36, ambos
brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens,
na vigência da Lei nº 6.515/77, fiduciantes inadimplentes, a fim
de satisfazer o pagamento das prestações em atraso e demais
cominações de direito, referentes ao Instrumento Particular, com
Efeito de Escritura Pública, de Venda, Compra e Financiamento
de Imóvel, de Acordo com as Normas do Programa Minha Casa,
Minha Vida n° 498.801.534, de 10 de agosto de 2016, passado
em Goiânia-GO, tendo como garantia o imóvel residencial, Casa
1 2, bloco F, de frente para o Acesso 03, no "CONDOMINIO
RESIDENCIAL CLEO PIN EIRO", correspondendo a fração
ideal de 0,68 26%, ou seja, (15 ,0 ) metros quadrados do
quinhão situado entre a Rua Deilan Lumim Santana e Rua
Basílio Ferreira Neves, em terras das "FA ENDAS
FA ENDIN A, BARRO BRANCO E PATRIM NIO", dentro do
er etro urbano, neste município, registrado sob o R-2 e R- ,
na matrícula n° 59. 0 , neste Cartório; uma vez que não foi
possível notificá-los, pois os mesmos encontram-se em local
incerto e não sabido e por solicitação da credora fiduciária
expede-se o presente edital para suprir a sua ausência, sob pena
de decorridos 15 (quinze) dias a partir da última publicação,
garantirá ao Credor, BANCO DO BRASIL, nos termos do § 7° do
referido artigo 26, da supracitada lei, o direito de requerer a
consolidação da propriedade em seu nome do imóvel objeto da
referida matrícula.
O referido é verdade e dou fé.
Trindade, 01 de julho de 2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOI S - PALMEIRAS DE GOI S TABELIONATO
1º DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
FONE: (064) 3571-1446/ CEL: (064) 9 9939-4077
1tabelionatopls gmail.com
ADEMIR J. MORAIS
TIT LAR

ANA FLÁVIA M. G ERRA
S BSTIT TA

L CIANA M. R
ESCREVENTE

DA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ADEMIR J. MORAIS, Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis desta cidade e
Comarca de Palmeiras de Goiás - Estado
de Goiás, instalado Praça São Sebastião,
nº 362, Setor Central, na forma da Lei, etc,
FAÇO PÚBLICO a quem interessar possa, que com fulcro no
disposto no § 4° do Art. 26, da Lei nº 9.514/97, atendendo ao
que me foi requerido pelo BANCO DO BRASIL S.A., inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91 , pelo presente INTIMA o
senhor JOSE GUIL ERME PIRES DE SOUSA - RG 6023532SSP/GO e CPF/MF 701.275.161-40 - brasileiro, solteiro,
comerciário, fiduciante inadimplente, a fim de satisfazer os
pagamentos das prestações em atraso e demais cominações de
direito, originárias do Contrato de Financiamento abitacional nº
051.50 . 85, datado de 2 09 201 , em garantia do imóvel
residencial, situado nesta cidade, Rua BELI RIO GARCIA
CARDOSO,
uadra 2 , C -55, CASA 1 , Condo nio
"RESIDENCIAL
JARDINS
DO
CERRADO",
Setor
AEROPORTO, registrado na Matrícula nº 1 .01 , neste Cartório,
uma vez que ao tomar conhecimento do conteúdo da intimação,
recusaram-se assiná-la e por solicitação da credora fiduciária
expede-se o presente EDITAL para suprir a referida assinatura,
sob pena de decorridos quinze (15) dias a partir da última
publicação, garantindo Credora BANCO DO BRASIL S.A., nos
termos do parágrafo 7º do referido Artigo 26, da supra Lei, o
direito de requ rer a consolidação da propriedade em seu nome
o imóvel objeto da referida Matrícula. E PARA
E NING M
ALEG E IGNOR NCIA vai o presente Edital publicado em
Jornal de circulação nesta cidade. Dado e passado nesta cidade
de Palmeiras de Goiás - Estado de Goiás, aos doze dias do mês
de julho de dois mil e vinte e um (12 0 2021).
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Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

resumo de novelas

TEIXEIRA MENDES CONTA

A loira chega gritando em casa…
– Mãe, mãe, mãe , mãe
– O que foi filha?
– Um cara me deu 50 reais
para eu subir numa árvore!
– Sua besta ele só queria vê sua calcinha!
– Pensa que sou burra ?? antes de subir
eu tirei a calcinha pra ele não ver
RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS
SHAKE DE AMORI
Durante o verão, as
temperaturas sobem
e o clima quente
pede por pratos leves
e refrescantes, que
tornem a estação ainda
mais gostosa. Por isso,
a Richester, marca
da M. Dias Branco,
ensina duas receitas
que harmonizam
perfeitamente com
o calor. O Shake de
Amori é aquela dose
de refrescância para
as tardes, enquanto
a Tortinha de Limão é
uma sobremesa leve,
que fará a diferença na
refeição.
INGREDIENTES
n 3 Biscoitos Richester
Amori de chocolate
n 2 bolas grandes de

sorvete de baunilha
n 20 ml de leite integral
n Chantilly e calda de
chocolate para decorar.

Yarin se assusta com
a atitude ousada de Bila.
Jacó nota a diferença
entre Lia e Raquel. Beno
desmascara
Raquel.
Labão se decepciona
com Raquel, mas pede
segredo a Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz
que fará uma proposta a

A Força do Querer

Reginaldo leva José Alfredo até sua casa. Cristina recebe uma notícia
ruim sobre Fernando.
Érika diz a Danielle que
não tem como ajudá-la.
Jairo chega à casa de
Cora com o diamante e
exige que ela cumpra a
parte no acordo que fez
com ele. Carmem mostra as cópias de todos os
documentos que Cláudio tinha em comum com
Leonardo e Merival se
preocupa. Jairo desco-

Recheio (mousse
de limão)
n 395 g lata de leite
condensado
n 200 g de creme
de leite
n 04 limões (suco)
n 02 limões (raspas)

Recheio:
n Bata todos os
ingredientes no

Ana tenta tranquilizar
Sofia antes de sua partida
de tênis. Cecília vence o
primeiro set do jogo. Iná e
Moema torcem por Sofia.
Sofia ganha o jogo e Cecília sai da quadra vaiada
por sua atitude contra a
rival. Eva provoca Vitória.
Gabriel conversa com
Manuela sobre Ana. Lorena afirma a Lourenço que

Gênesis

INGREDIENTES
Massa:
n 200 g de biscoito
Tortinha de Limão
Richester Amori
n 150 g de Margarina
Amorela

Modo de preparo
Base da torta:
n Faça uma farofa
com o biscoito Tortinha
de Limão Amori sem o
recheio no liquidificador
ou processador.
n Junte a margarina e
bata mais um pouco.
n Despeje em uma
forma, obrigatoriamente
de fundo (aro) removível
(27 cm diâmetros).
n Com as mãos

A Vida da Gente

Nelito e Júlio ouvem
Pedrinho dizer ao advogado que venderá o Carioca Palace para Eric. Pedrinho avisa a Nelito que
promoverá uma festa no
aniversário de Luiza. Pedrinho diz a Eric que Luiza não sabe que ele está
vendendo o hotel. Márcio

Modo de preparo:
n Coloque no
liquidificador duas bolas
grandes de sorvete de
baunilha, 1 unidade
de biscoito Amori de
chocolate, 20ml de
leite e bata até que a
mistura fique cremosa e
homogênea.
- Decore a taça com
calda de chocolate nas
laterais e 01 biscoito
Amori de chocolate
quebrado ao fundo.
- Preencha a taça com
o Shake e decore com
chantilly e 01 biscoito
Amori de chocolate
inteiro no topo.

(principalmente as pontas
dos dedos), espalhe
a farofa no fundo e
nas laterais da forma,
cobrindo toda área, como
um berço para receber o
recheio e a cobertura.
n Aperte até ficar
uniforme e grudado.
Leve ao forno
pré-aquecido por
aproximadamente 10
minutos a 180 °C.

Bianca e Pedro se alarmam ao ver Karina falar
com Vicki e João. Lucrécia conta para Jeff sobre
sua doença e Jade sente
ciúmes. Lucrécia decide
contar para seus alunos
que está doente. TomTom
encontra a luvinha de Alan
na praça. Simplício pede
para Rute ajudá-lo a se

Pega Pega

TORTINHA DE LIMÃO

Finalização:
n 3 claras de ovo
n 250 g de açúcar
n 100 ml de água
n Raspas de 02 limões
para decorar

Malhação “Sonhos”

liquidificador (exceto
as raspas de limão, que
deverão ser misturadas
à mão) até obter
um creme liso
e homogêneo.
Deixe esfriar.
n Coloque sobre a
massa já assada.
Finalização:
n Leve ao fogo o
açúcar e a água,
deixe ferver até
que atinja 118 °C.
n Em um bowl de
batedeira, coloque

as 03 claras e quando
a calda de açúcar
começar a ferver,
bata as claras
em alta velocidade.
n Quando atingir a
temperature, derrame em
fio sobre as claras que
devem continuar batendo
até que esfrie o conteúdo.
n Com o auxilio do
bico de confeitar,
decore a torta como
preferir e coloque as
raspas de limão por
cima e alguns biscoitos
Tortinha de limão Amori.

reaproximar de Bete. Bete
tenta se convencer de que o
ex-marido não mudou. King
apressa Simplício a arrumar
um lugar para guardar suas
mercadorias. João beija Vicki. Bianca compara Karina
com Duca. TomTom entrega
a luvinha para Pedro. Nat
ouve Lobão falar com os
lutadores sobre a Warriors.
vai ajudá-lo no processo.
Nanda se surpreende com
o cuidado que Francisco
tem com ela. Rodrigo ouve
Wilson falar com Laudelino
sobre o casamento de Ana.
Marcos recusa a sugestão
de uma funcionária da
agência para melhorar as
vendas. Renato pede para
conversar com Suzana sobre a relação dos dois.
dá carona para Bebeth e
acaba sendo perseguido
por dois homens. Agnaldo e Sandra Helena usam
a banheira de uma das
suítes do hotel. Júlio fica
sabendo que ele e as tias
serão despejados. Maria
Pia nota que Eric ficou encantado com Luiza.
Labão. Lia descobre que
Jacó está sendo ameaçado de morte. Jacó se abre
com Lia. Malaki pede informações sobre Harã.
Akia e Maalate se beijam
às escondidas. Malaki e
seus homens chegam em
Harã. Labão descobre
que Lia ama Jacó.
bre o endereço de Cardoso. Jurema encontra seu
quarto revirado e avisa a
Reginaldo que eles foram
roubados. Manoel convida Enrico para cozinhar
em seu bar. João Lucas
pensa em abrir um garimpo no Monte Roraima.
Érika aconselha Danielle
a contar o que fez para
José Pedro. Magnólia
e Severo vão à casa de
Maria Ísis. José Alfredo
descobre que Jairo está
envolvido com Cora.

De segunda

a segunda

o melhor local

para seu
anúncio

