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Em 2020, 98,7% das análises realizadas 
foram aprovadas nos padrões exigidos. 
Coleta é feita diariamente e equipe conta 
com 80 profissionais

PODE CONFIAR
Laboratório da Caesb 
garante 100% de 
qualidade da água

Joel Rodrigues/Agência Brasília

Amostras coletadas do sistema produtor da Caesb, 
dos reservatórios do Descoberto e Santa Maria e 
das tubulações de distribuição após passagem pelas 
estações de tratamento chegam ao laboratório, são 
inspecionadas e enviadas aos respectivos laboratórios 
de análises físico-químicas e bacteriológicas

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil são parceiros 
nas ações

PREVENÇÃO
Governo do Tocantins 
promove ações do projeto 
Foco no Fogo no Jalapão

Evento será realizado no formato híbrido, com transmissão 100% online e Palco 
Goiás diretamente do Passeio das Águas Shopping

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Goiás recebe Campus Party 
Digital, pelo 3º ano consecutivo
Divulgação

A edição 2021 da Campus Party Digital também será latino-americana, envolvendo, além do Brasil, Argentina, Colômbia, 
Paraguai e Uruguai entre dos dias 22 e 24 de julho

ECONOMIA

Goiás tem melhor junho de abertura 
de empresas dos últimos cinco anos
No primeiro semestre de 2021, foram registrados 17.321 novos negócios no Estado, o que 
corresponde a 5.842 CNPJs a mais quando comparado com o mesmo período do ano passado
Juceg

Dados da Juceg também revelam que junho é o terceiro mês com a maior consolidação de novos negócios registrados 
desde 2017, estando atrás apenas dos meses de março e maio deste

Fernando Alves/Governo do Tocantins



Terça-feira, 20 de julho de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Política/Geral

RENOVAÇÃO DAS BOLSAS

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Fotos
Os usuários do apli-

cativo WhatsApp podem 
começar a avaliar uma 
nova função que permi-
tirá enviar fotos com me-
lhor qualidade. 

Recurso 
O novo recurso se 

chama HD Photos e por 
ele será possível escolher 
a qualidade das imagens 
no momento do envio.

Mercado
Eis mais prova de 

que política de consumo 
sempre faz com que a 
ofertante inove. Pois essa 
era demanda antiga dos 
usuários deste aplicativo. 

Palestras
A Semana da Agri-

cultura Familiar vai 
ser celebrada com pa-
lestras realizadas pela 
Agência Goiana de As-
sistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater).

Agricultura 
O evento marca a Se-

mana Estadual da Agri-
cultura Familiar, insti-
tuída pelo governador 
Ronaldo Caiado (DEM) 
em razão do Dia Nacio-
nal da Agricultura Fami-
liar, comemorado em 24 
de julho.

Programação
Os interessados 

podem acessar www.
youtube.com/Emater-
Goias e conferirem a 
programação. 

Liberados
Desde ontem, que 

no Reino Unido, o uso 
de máscaras não é mais 
obrigatório e não há mais 
limite para o número de 
pessoas que podem se 
reunir em ambientes fe-
chados ou abertos.

Mortes 
A pandemia provo-

cada pela Covid-19 já 
matou mais de 128 mil 
pessoas no Reino Uni-
do, o número mais alto 
na Europa.

Desistência
Presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) insi-
nuou ontem que pode 
desistir da candidatura à 
reeleição em 2022

Motivo
O motivo: caso não 

seja aprovada no Congres-
so a impressão dos votos 
das urnas eletrônicas.

Vagas para professores 
em Aparecida

Processo seletivo que objetiva contratação de 
193 professores e pedagogos para a prefeitura de 
Aparecida de Goiânia vai até a próxima sexta-feira, 
23. A seleção foi disponibilizada por meio da Secre-
taria Municipal de Educação e é feita exclusivamen-
te por meio do site da prefeitura. Os salários para 
os cargos são de R$ 2.792,69 reais por mês e carga 
horária de 30 horas semanais.

Projetos do governo estadual 
aprovados

Deputados estaduais aprovaram em sessão da 
Comissão Mista, na manhã de ontem, segunda-fei-
ra, 19, relatório de dois projetos do governo estadu-
al. O primeiro deles é favorável à abertura de crédi-
tos para utilização de recursos da Lei Aldir Blanc. Já 
o segundo trata da adesão do Estado de Goiás ao 
regime fiscal previsto na legislação de Mato Grosso.

Saudade é um sentimento 
que, quando não cabe no 
coração, escorre pelos 
olhos”.  Bob Marley

Mercado financeiro projeta expansão 

A previsão do mercado financeiro para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a 
inflação oficial do país, deste ano subiu de 6,11% para 
6,31%. A estimativa está no boletim Focus de hoje 
(19), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco 
Central (BC), com a projeção para os principais indi-
cadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,75%. 
Para 2023 e 2024, as previsões são de 3,25% e 3,06%, 
respectivamente. Segundo especialistas políticos e 
econômicos, a projeção para 2021 está acima da meta 
de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Sendo o 
limite inferior é de 2,25% e o superior de 5,25%.

No mês passado, a inflação desacelerou para 
0,53%, depois de chegar a 0,83% em maio. Com o re-
sultado, o IPCA acumula alta de 3,77% no ano e 8,35% 
nos últimos 12 meses. 

As instituições financeiras consultadas pelo ajusta-
ram a projeção para o crescimento da economia brasi-
leira. A expectativa para a cotação do dólar se mantém 
em R$ 5,05 ao final deste ano. Já para o fim de 2022, a 
previsão é que a moeda americana fique em R$ 5,20.

Jogadas rápidas 

n Na semana passada, Câmara Municipal de Goiânia 
aprovou, em primeira votação, o projeto de lei 107/2019, 
do vereador Juarez Lopes (PDT) que institui o programa 
Livraria Cidadã. 
n Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou estudo clínico para análise da aplicação 
da terceira dose da vacina da AstraZeneca. 

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

ITÁTILA MOURA - No jornal da 
Gazeta edição do almoço o 
apresentador Thiago Men-
des conversou com a dentis-
ta Dra. Bárbara Nóbrega. Na 
ocasião a Dra. Falou sobre 

os cuidados com a saúde 
bucal na pandemia. Thiago 
Mendes conversou também 
com a fisioterapeuta e espe-
cialista em terapia intensiva, 
Camila Silva que falou sobre 

a importância da fisiotera-
pia no tratamento e recupe-
ração em casos de covid-19. 
Para assistir na íntegra essas 
entrevistas acesse o portal 
no YouTube gazetaplay.

Programa Universitário do Bem 
inicia prazo para renovação
Bolsistas têm até 31 de julho para renovar benefício concedido pelo Governo de 
Goiás. Pedido deve ser realizado no site da OVG (ovg.org.br) e é necessário para 
que ProBem seja mantido no próximo semestre letivo

2

DA REDAÇÃO COM OVG/GO 
- O Governo do Estado, 
por meio da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), dá início ao pe-
ríodo de renovação das 
bolsas de estudo do Pro-
grama Universitário do 
Bem (ProBem). O prazo 
para que os estudantes já 
contemplados pela inicia-
tiva renovem o benefício 
vai até o dia 31 de julho. 
A renovação é um dos re-
quisitos obrigatórios para 
a permanência do bolsista 
no quadro de favorecidos 
para o segundo semestre 
letivo de 2021 e deve ser 
realizada de forma eletrô-
nica, por meio da Central 
de Informações do Bolsista 
(http://sistemas.ovg.org.

br/bolsistas/).
Para renovar o benefí-

cio, os universitários pre-
cisam acessar o site ovg.
org.br, clicar no banner do 
ProBem e seguir o passo a 
passo: atualizar os dados 
pessoais e do grupo fami-
liar; enviar os documentos 
solicitados; responder à 
pesquisa e selecionar sua 
preferência de análise so-
cioeconômica para o pró-
ximo semestre (2021/2), 
se pelo indicador multidi-
mensional, com os dados 
do CadÚnico, ou via aná-
lise tradicional de renda 
realizada pela equipe do 
Programa. Após essa etapa, 
basta que o estudante assi-
ne e emita eletronicamente 
o Termo de Adesão.

De acordo com a presi-
dente de honra da OVG e 
coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, mais que uma bol-
sa de estudos, o ProBem 
oferece a oportunidade de 
mudança de vida. “Todos 
sabemos que muitas fa-
mílias não têm condições 
de manter o filho em uma 
universidade por quatro ou 
cinco anos. Também sabe-
mos que a realidade socio-
econômica dessas famílias 
pode ser transformada por 
meio do estudo. Por isso, 
hoje, todos os bolsistas 
têm as mesmas chances 
no programa, por meio do 
Banco de Oportunidades”, 
frisa Gracinha Caiado.
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Evento será realizado no formato híbrido, com transmissão 100% online e 
Palco Goiás diretamente do Passeio das Águas Shopping

CIÊNCIA E TECNOLOGIA ECONOMIA

DA REDAÇÃO COM SEDI/GO 
- Considerada a maior ex-
periência para fãs de tec-
nologia do mundo, Goiás 
recebe, pelo terceiro ano 
consecutivo, uma edição 
da Campus Party. De 22 a 
24 de julho, o evento será 
realizado no formato híbri-
do, com cinco palcos 100% 
online e o Palco Goiás, di-
retamente do Passeio das 
Águas Shopping, na região 
Norte de Goiânia. 

A CP Digital receberá 
palestras com grandes no-
mes do empreendedorismo 
digital no Brasil, como Cai-
to Maia (fundador da Chilli 
Beans), Abílio Diniz (CEO 
Península), Luis Justo (CEO 
Rock’n’Rio), Ricardo Cappra 
(Chief Data Scientist Cappra 
Lab), Maitê Lourenço (CEO 
do BlackRocks Startups) e 
Dado Schneider (criador da 
marca Claro).

Serão três dias de um 
evento imersivo, criativo, 
disruptivo e digital. Mais 
de 250 horas de conteúdo 
construídos a partir de co-
munidades (hackathons, 
call4 talks, startup 360º), 
curadoria (Campus Party, 
Include, Cybervolunteers) 
e parcerias (universidades, 
startups e institutos). As 
atividades serão realizadas 
entre 11h30 e 22 horas e a 
expectativa é de que mais de 
três milhões de campuseiros 
acompanhem o evento onli-
ne só no Brasil.

“Cada ano que passa, 
Goiás se torna mais inova-
dor, empreendedor e digita-
lizado, melhorando as con-
dições para que as pessoas 
possam desenvolver e es-
truturar suas ideias criativas 
dentro de um ambiente tec-
nológico. A Campus Party 
exemplifica tudo isso, pois é 
um evento divertido que co-
necta as pessoas à inovação, 
à tecnologia e ao pensamen-
to empreendedor”, afirma 
o secretário de Desenvolvi-
mento e Inovação, Marcio 
Cesar Pereira.

O secretário-chefe da 
Governadoria, Adriano 
da Rocha Lima, considera 
fundamental a realização 
da Campus Party em solo 
goiano, principalmente em 
um momento em que a tec-
nologia tem ganhado maior 
protagonismo nas políticas 
públicas. “A Campus Party 
é um grande movimento de 
transformação da socieda-
de, de inclusão digital. Em 
um mundo cada vez mais 
digitalizado, a tecnologia 
é capaz de transformar o 
mundo. Cabe à ela ajudar a 
transformar a vida do cida-
dão, facilitando o seu dia-a-
-dia”, pontua.

A parceria firmada com 

o Instituto Campus Par-
ty, ainda em 2019, ano da 
primeira edição em Goi-
ás, permitiu que, em 2021, 
fossem inaugurados seis 
laboratórios Include e ou-
tros 14 estão previstos para 
serem entregues até o fi-
nal do ano. Os laboratórios 
são equipados com o que 
há de mais moderno em 
tecnologia e inteligência 
artificial, e vão atender es-
tudantes da rede estadual 
de ensino. “Nossa meta é 
encerrarmos o ano como o 
Estado com maior número 
de laboratórios Include do 
país”, afirma Rocha Lima.

PALCO GOIÁS
Em virtude da pan-

demia, o Palco Goiás não 
terá cadeiras para o públi-
co - apenas espaço para os 
entrevistados. No entanto, 
bem como todo o evento, 
terá transmissão 100% on-
line. “Estamos fazendo tudo 
com total segurança sanitá-
ria. Inclusive, quem estiver 
dentro do shopping poderá 
acompanhar o evento por 
telões instalados na praça de 
alimentação, mas sem aglo-
meração”, revela o gerente 
de Fomento às Incubadoras 
Tecnológicas e Startups da 
Sedi, Carlos Magno.

Até o momento são 
28 atividades (workshops, 
palestras e painéis) progra-
madas no Palco Goiás, pro-
movidas por 13 parceiros e 
três secretarias de Estado. Os 
especialistas vão discutir te-
mas diversos, como econo-
mia circular, biotecnologia, 
inteligência artificial, resídu-
os sólidos, empreendedo-
rismo, energia hidrelétrica, 
ecossistema de inovação e 
vendas no delivery, dentre 
outros assuntos.

MESTRES DE 
CERIMÔNIA

Também haverá um 
estúdio em que os MCs 
(mestres de cerimônia) vão 
conduzir e comentar sobre 
o evento nos intervalos en-
tre as palestras, painéis e 
workshops. “A ideia é tornar 
o evento ainda mais intera-
tivo”, explica a superinten-
dente de Inovação Tecnoló-
gica, Lidiane Abreu. 

HACKATHON
Ótima ferramenta para 

integrar os campuseiros, 
a terceira edição da Cam-
pus Party também terá um 
hackathon. De 14 a 22 de 
julho, pessoas de negócio, 
tecnologia e design têm o 
desafio de oferecer uma 
solução tecnológica para 
melhoria do ecoturismo 
goiano. A ideia é criar uma 
solução que possa ajudar 
os turistas a conhecerem 
melhor o Estado, com su-
porte para hospedagem, 
alimentação e visualização 
dos locais de ecoturismo.

A equipe vencedora 
ganhará um programa de 
pré-aceleração na reno-
mada aceleradora cario-
ca Sai do Papel, além do 
apoio da Goiás Turismo, 
autarquia do Governo 
do Estado, no desenvol-
vimento do projeto. “É 
sempre bom lembrar que 
o foco da solução é o ci-
dadão, é ajudar os turistas 
que queiram visitar Goiás 
e conhecer nossos pontos 
de ecoturismo”, emenda 
Carlos Magno.

COMUNIDADE GLOBAL
Com mais de 80 edi-

ções em todo o mundo, a 
Campus Party é a maior 
experiência internacio-
nal baseada em inovação, 
pensamento disruptivo e 
criatividade. É o catalisa-
dor que reúne empresas 
visionárias, pessoas excep-
cionais, comunidades uni-
das, instituições públicas, 
privadas e de ensino, para 
formar uma única comu-
nidade global. Um hub 
mundial que serve como 
referência para as novas 
gerações sobre questões 
sociais atuais e do futuro e 
o uso consciente da tecno-
logia para mudar o mundo.

A edição 2021 da Cam-
pus Party Digital também 
será latino-americana, en-
volvendo, além do Brasil, 
Argentina, Colômbia, Pa-
raguai e Uruguai entre dos 
dias 22 e 24 de julho. Cinco 
países em transmissão si-
multânea, mas cada um 
com seu conteúdo.

Mais informações: 
(62) 3201-5180

Goiás recebe Campus Party 
Digital, pelo 3º ano consecutivo

Goiás tem melhor junho de abertura de 
empresas dos últimos cinco anos

Entidades pedem 
que Senado rejeite 
indicação de André 
Mendonça ao STF

Um grupo formado 
por juízes, advogados, po-
liciais, defensores e pro-
motores entregou uma 
carta ao Senado posicio-
nando-se contra a indica-
ção de André Mendonça 
ao cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Fede-
ral. Segundo as entidades, 
o “perfil teocrático” do 
atual AGU é incompatível 
com a posição que almeja 
ocupar. Na carta, o grupo 
diz que o fator decisivo 
para que André Mendon-
ça fosse indicado a uma 
vaga no STF não decorreu 
de sua atuação como ad-
vogado, membro da AGU 
ou jurista de escola, mas 
do fato de professar a fé 
como pastor de uma igre-
ja presbiteriana. A criação 
de uma vertente evan-
gélica na composição da 
Corte a fim de orientar 
decisões sobre os mais di-
versos temas e, muito es-
pecialmente, a pauta dos 
costumes. MIGALHAS

Você sabe o que é ecocídio?

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Para Édis Milaré, lei brasileira já pune crimes deste 
tipo e não é possível tipificá-lo no ordenamento 
jurídico internacional

Ecocídio - volta e meia 
vem à luz do dia este ter-
mo, que representa os cri-
mes contra ecossistemas 
e contra o Meio Ambiente. 
Situações ambientais ocor-
ridas no Brasil - como os 
incêndios na Amazônia e 
Pantanal - e no mundo tra-
zem à baila supostas lacu-
nas a serem preenchidas 
no Direito Ambiental, e fa-
zem com que a tipificação 
do delito ganhe “adeptos” 
no âmbito mundial, entre 
políticos, advogados e es-
pecialistas interessados em 
criminalizar as agressões. 
Seria, então, o caso de tipifi-
car o termo e tornar crime a 
prática do “ecocídio”? 

Para Édis Milaré (Mi-
laré Advogados), um dos 
grandes nomes do Di-
reito Ambiental do país, 
a resposta é não. Para o 
advogado, o “ecocídio” já 
é punido, mais ou menos 
rigorosamente, a depender 
de cada país, e não é possí-
vel - ou necessário - tipifi-
cá-lo. O que é necessário 
é aplicar a lei já existente, 
e neste ponto o Brasil dei-
xa a desejar. Internacio-
nalmente, o especialista 
destaca que este já foi um 
debate inclusive na ONU, 
mas sua implementação 
foi recusada porque inter-

feriria em questões inter-
nas dos países.

Milaré destaca que há, 
no Brasil, uma legislação 
bastante completa sobre 
Meio Ambiente. A lei dos 
crimes ambientais, de 
1998, destaca, é bastante 
avançada, porque, pela 
primeira vez na história 
do país, de mais de cinco 
séculos, busca a crimina-
lização não só das pessoas 
físicas, mas também das 
pessoas jurídicas.  

O próprio “ecocídio”, 
esclarece, já é uma práti-
ca punida pela legislação 
- ainda que não com esta 
nomenclatura. “Até 98, só 
se punia o indivíduo isola-
damente considerado. Até 
então, até a lei dos crimes 
ambientais, nós buscáva-
mos, em matéria ambien-
tal, punir não o verdadei-
ro criminoso - porque o 
verdadeiro criminoso am-
biental, o delinquente am-
biental, aquele que agride 
o meio ambiente, ele não 
é o pobretão, o indivíduo 
isoladamente considera-
do, que mata uma capiva-
ra, derruba uma árvore ou 
pratica um ato de caça até 
por conta de necessidade 
alimentar - o verdadeiro 
criminoso ambiental é a 
pessoa jurídica. MIGALHAS

&&

Goiás registrou o me-
lhor mês de junho de aber-
tura de empresas dos últi-
mos cinco anos. Ao todo, 
foram criados 2.883 novos 
CNPJs no Estado, que su-
peram as marcas do mês 
de 2020, quando foram 
registradas 2.107 novas 
empresas, 2019 com 1.631, 
2018 (1.676) e 2017 (1.704).

As informações tam-
bém revelam que junho é 
o terceiro mês com a maior 
consolidação de novos ne-
gócios registrados desde 
2017, estando atrás apenas 
dos meses de março e maio 
deste ano, quando foram 
abertas 3.090 e 2.910 em-
presas, respectivamente. 
Os dados foram divulga-
dos pela Junta Comercial 
do Estado de Goiás (Juceg).

Para o governador Ro-
naldo Caiado, uma das 
metas do Estado é apoiar 
quem queira investir e abrir 
o seu próprio negócio em 
solo goiano. “É fundamen-
tal promover harmonia en-
tre o Governo do Estado, 
empresários, industriais e 
comerciantes para seguir-
mos no caminho do cresci-
mento”, defendeu.

No primeiro semestre 
de 2021, foram registradas 
17.321 novas empresas no 
Estado, o que correspon-
de a 5.842 CNPJs a mais 
quando comparado com 
o mesmo período do ano 
passado, quando fechou os 
seis primeiros meses com 
11.479 novas empresas.

Com isso, Goiás acu-
mula 887.783 empresas 
ativas em todo seu territó-
rio, sendo 31,05% ativas em 
Goiânia; 6,96% em Apare-
cida de Goiânia e 5,73% 
em Anápolis. Os dados 
não incluem os microem-
preendedores individuais 
(MEIs), que são constitu-
ídos de forma virtual por 
meio do portal do Micro 
Empreendedor Individual.

MAIS RESULTADOS
As principais ativida-

des executadas pelas em-
presas, no mês de junho, 
são de predominância de 
serviços combinados de 
escritório e apoio adminis-
trativo (244), seguido das 
de construção de edifícios 
(207) e das atividades de 
consultoria em gestão em-
presarial (193).

Segundo o presidente 
da Juceg, Euclides Bar-
bo Siqueira, os seguidos 
recordes de empresas 
no Estado estão ligados 
à adoção de tecnologias 
que buscam simplificar o 
processo de abertura. 

De acordo com o se-
cretário de Indústria, Co-
mércio e Serviços, José 
Vitti, Goiás caminha a 
passos largos para supe-
rar a crise provocada pela 
pandemia do coronavírus. 
Ele lembra que todos os 
indicadores desse primei-
ro semestre são positivos. 
E destaca os números do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), além dos indica-
dores da indústria e dos 
números da balança co-
mercial goiana. “Estamos 
no caminho certo. O go-
verno faz a sua parte e os 
empresários respondem 
abrindo novas empresas e 
gerando empregos e ren-
da”, comentou Vitti.

COM INFORMAÇÕES DE 
JUNTA COMERCIAL DE GOIÁS 

(JUCEG) E SECRETARIA DE 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS (SIC) - GO

Divulgação
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Em breve, os beneficiários do auxílio emergencial 

passarão a receber de graça as informações sobre datas 
de depósito, de pagamento e de saque no celular. A Cai-
xa Econômica Federal e o WhatsApp fecharam parceria, 
inédita no mundo, para o envio de mensagens sobre 
o benefício. Uma conta oficial e verificada da Caixa 
passará a enviar as informações sobre o auxílio emer-
gencial para os beneficiários, com celular cadastrado 
no aplicativo Caixa Tem, que receberão os avisos.

2. Cerca de 500 milhões de mensagens gratuitas de-
verão ser enviadas durante o pagamento das parcelas 
restantes do benefício. O usuário poderá habilitar ou 
desabilitar o recebimento dos avisos. Serão enviadas 
mensagens sobre o calendário de crédito na conta pou-
pança digital, o calendário de pagamento ou de saque 
em dinheiro e demais informações e comunicados.

Concerto digital
Logo mais, às 20h, a Prefeitura de Goiânia, por 

meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e 
o Teatro Sesi apresentam o espetáculo “Centenário 
Astor Piazzolla”, com apresentação da Orquestra 
Sinfônica de Goiânia  e do violinista gaúcho, Car-
melo de los Santos, professor da Universidade do 
Novo México nos Estados Unidos, que tem uma 
movimentada carreira como solista, camerista e 
pedagogo. O espetáculo integra a Temporada 2021 
do projeto “Terça no Teatro”, será online, com trans-
missão ao vivo pelo YouTube do Sesi.

Vitrine

4

Pedro Saêta

RESTAURANTE CONTEMPORÂNEO 
Os amigos e gastrônomos, Júnior Marinho, 
Raphael França, Ingrid Borges e Vinícius 
Caetano, abriram o Juá Restaurante, no 
Flamboyant Shopping, em um espaço moderno 
e aconchegante, com capacidade para 110 
pessoas. Nessa fase de inauguração, a casa 
traz como novidade, um menu primando por 
uma maior variedade, incluindo pratos para 
compartilhar, um menu de happy hour com drinks 
e muitas outras surpresas

Arquivo

n VISIONÁRIO - O 
empresário Anderson 
Olímpio, gerente 
de negócios da 
startup de soluções 
tecnológicas Docnix, 
agora é embaixador 
do capitalismo 
consciente em 
Goiás. O novo 
modelo econômico 
é tendência nos 
maiores grupos de 
investimento do 
globo e está ligado 
a valores de bem 
estar social como 
sustentabilidade, 
justiça e saúde 
mental. Hoje, dia 20, 
às 19h, o empresário 
pilota uma live 
sobre o tema, com 
transmissão pelo 
YouTube e LinkedIn 
da Docnix

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO
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DivulgaçãoCASA NOSSA 
A influenciadora 
Bárbara Lemos, 
conhecida em 
suas redes sociais 
por Bárbara Birita, 
bateu ponto no 
Oishii Restaurante, 
prestigiando 
os sócios-
proprietários, 
ator Carlos 
Casagrande, 
Fernanda 
Sarelli Máximo 
e Deocleciano 
Máximo, com o 
cardápio assinado 
pelo chef Cardoso

n VOCÊ SABIA? 
A maçã é rica em 
vitaminas e minerais.
n FESTIVAL DE 
TECNOLOGIA - O 
Passeio das Águas 
Shopping vai 
abrigar a Campus 
Party, maior festival 
de tecnologia do 
mundo, agendada 
para acontecer de 
22 e 24 de julho, 
com seis palcos, 
sendo cinco 100% 
online e o Palco 
Goiás, em formato 
híbrido.
n AOS FATOS 
- Pegou mal e 
deu o que falar 
a aprovação do 
aumento do fundo 
partidário de R$ 2 
bilhões em 2020 
para R$ 5,7 bilhões 
para 2022. O que 
chama a atenção, 
mais ainda, é que 
muita gente que era 
contra, votou a favor 
da ampliação dos 
valores. Eu, hein!

SECIJU

Pessoas em cumprimento de medida 
socioeducativa no Tocantins são 
vacinadas contra Covid-19
Vacinação segue a Campanha Nacional de Imunização 
para socioeducandos acima de 18 anos

PREVENÇÃO

Governo do Tocantins promove ações 
do projeto Foco no Fogo no Jalapão

O projeto Foco no 
Fogo concluiu mais um 
ciclo de visitas às proprie-
dades rurais localizadas 
nos municípios de Ma-
teiros e São Félix do To-
cantins. As ações foram 
realizadas pelo Governo 
do Tocantins, por meio da 
Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos (Semarh) e 
seus parceiros, membros 
do Comitê Estadual de 
Combate aos Incêndios 
Florestais e Controle de 
Queimadas no Tocantins 
(Comitê do Fogo).

As equipes já estão 
na estrada há mais de 
um mês percorrendo o 
interior do Tocantins le-
vando orientações sobre 
os riscos que as quei-
madas, nesta época do 
ano, podem trazer para 
a saúde da população e 

ao meio ambiente. No 
total, já foram atendi-
dos 20 municípios que 
apresentaram altos ín-
dices de queimadas no 
último ano, de acordo 
com ranking do Institu-
to Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e dados 
consolidados do Centro 
de Monitoramento e Ma-
nejo do Fogo (Cemaf) da 
Universidade Federal do 
Tocantins (UFT).

Conforme a titular 
do Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos, Miyuki 
Hyashida, levar o proje-
to Foco no Fogo à região 
do Jalapão é buscar aliar 
a sustentabilidade dos 
recursos naturais ao tu-
rismo. Os atrativos turís-
ticos localizados nas Uni-
dades de Conservação 
do Estado, bem como os 
pontos turísticos particu-

lares necessitam de rece-
ber ações como esta. 

Além da conscienti-
zação sobre as queima-
das durante as visitas, as 
equipes ainda propõem 
alternativas de práti-
cas sustentáveis, como 
o Manejo Integrado do 
Fogo (MIF). Também é 
informado sobre como 
proceder nos casos de 
incêndios florestais. Os 
proprietários rurais re-
cebem esclarecimentos 
sobre a importância de 
contar com o supor-
te dos profissionais na 
realização da queima 
controlada preventiva, 
para evitar incêndios de 
grandes proporções, e da 
necessidade de respeitar 
o período de suspensão 
dessas queimas.

ROBSON CORRÊA/
GOVERNO DO TOCANTINS

MÁRCIA ROSA/GOVERNO DO 
TOCANTINS - A Constituição 
Federal de 1988 afirma que 
é dever do Estado a garan-
tia à saúde de todos, assim 
a Secretaria de Estado da 
Cidadania e Justiça (Seciju) 
deu início à vacinação com 
o imunizante de dose úni-
ca de pessoas em cumpri-
mento de medida socioe-
ducativa do Tocantins com 
idade acima de 18 anos, 
grupo que se encaixam na 
quarta fase da Campanha 
Nacional de Imunização 
contra a Covid-19.

A ação é fruto da articu-
lação da Seciju, por meio do 
Núcleo de Saúde do Siste-
ma Socioeducativo, com as 
Secretarias Municipais de 
Saúde (Semus) em atendi-
mento à Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde 
de adolescentes em cumpri-
mento de medida socioedu-
cativa (PNAISARI).

A superintendente do 
Sistema de Proteção dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente da Seciju, Rute 
Andrade, falou sobre a im-
portância da inclusão dos 
socioeducandos na Cam-

panha Nacional de Imu-
nização. “Vacinar nossos 
adolescentes é possibilitar 
o acesso de maneira rápida 
à prevenção e ao combate 
à Covid 19”, assegurou.

A responsável pelo Nú-
cleo de Saúde do Sistema 
Socioeducativo do Tocan-
tins, Daniela Fernandes, 
explica que a imunização é 
um passo importante para 
manter a saúde dos socie-
ducandos. “Foi feito um 
levantamento prévio do 
quantitativo de adolescen-
tes que se encaixam nessa 
faixa etária de imunização 
e estamos acompanhan-
do os cronogramas e os 

planos estaduais e muni-
cipais para que todas pes-
soas privadas de liberdade 
sejam vacinadas, promo-
vendo assim um ambiente 
mais seguro para todos”, 
reforçou Daniela.

Até o momento, foram 
imunizados 19 socioedu-
candos, sendo cinco do Cen-
tro de Atendimento Socioe-
ducativo (Case) de Palmas, 
dois do Centro de Interna-
ção Provisória Masculino de 
Palmas (Ceip Central), três 
da Unidade de Semiliber-
dade Masculina (USL) de 
Araguaína e nove do Centro 
de Internação Provisória de 
Gurupi (Ceip Sul).

Governo do Tocantins
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Robert Eugene Steinhardt 
era vocalista e violinista da banca Kansas

Cindy Steinhardt, es-
posa do violinista e voca-
lista original do Kansas 
Robby Steinhardt anun-
ciou seu falecimento. 
“Nossa jornada final co-
meçou em 13 de maio, 
quando Robby foi interna-
do no hospital com pan-
creatite aguda. Mais tarde 
naquela noite, ele entrou 
em choque séptico agudo 
e o prognóstico era muito 
grave, pois não se esperava 
que ele sobrevivesse à noi-
te. Como o guerreiro que é, 
ele conseguiu voltar para o 
espanto de toda a sua equi-
pe médica. Mais uma vez, 
ele enganou a morte e o 
caminho para a recupera-
ção começou.

65 dias depois, no dia 
em que teria alta dos cuida-
dos médicos e se mudaria 
para o centro de reabilita-
ção para ganhar força, seu 
corpo tinha outros pla-
nos. A febre se instalou, a 
pressão arterial tornou-se 

incontrolável, a sepse vol-
tou a mostrar sua cara feia. 
A equipe médica do 
Tampa General o esta-
bilizou, ele me cumpri-
mentou com um sorriso, 
braços abertos e beijos. 
Sua filha Becky ligou. 
Eles tiveram uma con-
versa linda e feliz juntos. 
Seis minutos depois, en-
quanto eu o segurava 
para mantê-lo aqueci-
do, ele morreu em meus 

braços às 18h30 de sába-
do, 17 de julho de 2021. 
Estamos devastados, pois 
nossas vidas estavam pres-
tes a começar uma nova 
aventura. Robby acaba 
de gravar seu primeiro ál-
bum solo com o talentoso 
produtor musical Michael 
Franklin no Solar Studios. 
Uma turnê para começar 
em agosto, Robby estava 
ansioso para voltar ao palco 
e fazer o que amava.

Em 2020, 98,7% das análises realizadas foram aprovadas nos padrões exigidos. 
Coleta é feita diariamente e equipe conta com 80 profissionais

PODE CONFIAR DONATIVOS

FLÁVIO BOTELHO /AG. BRASÍLIA - 
Além do amplo acesso à dis-
tribuição de água, outro dever 
do Governo do Distrito Fede-
ral (GDF) é garantir que o in-
sumo chegue até a população 
com qualidade. Para certificar 
isso, a Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Distrito 
Federal (Caesb) conta com 
um laboratório que examina 
a água distribuída para todo 
o DF. No ano passado, apenas 
1,3% das análises realizadas 
estavam fora dos padrões exi-
gidos pelo Ministério da Saú-
de e todas foram corrigidas 
para garantir o fornecimento 
de água potável no padrão 
100%. O Laboratório da Ge-
rência de Monitoramento da 
Qualidade da Água da Caesb 
possui cerca de 80 funcio-
nários, entre técnicos em 
química e saneamento, quí-
micos; biólogos e engenhei-
ros químicos. Eles analisam 
amostras de água e efluentes 
em equipamentos de última 
geração, garantindo a confia-
bilidade dos resultados, além 
de uma água potável e saudá-
vel para o consumidor final.

Diariamente, equipes 
de coleta saem por todo o 
DF coletando amostras tan-
to do sistema produtor da 
Caesb, dos reservatórios do 
Descoberto e Santa Maria, 
e ainda das tubulações de 
distribuição após passagem 
pelas estações de tratamen-
to. Elas chegam ao labora-
tório, são inspecionadas e 

enviadas aos respectivos la-
boratórios de análises físico-
-químicas e bacteriológicas.

No local, as amostras pas-
sam por equipamentos e me-
todologias apropriadas para 
analisar os parâmetros da 
potabilidade da água. Entre 
as pesquisas: a classificação 
do pH, cor, turbidez, cloro 
residual livre, coliformes to-
tais e a presença de bactérias 
(E. coli.), todos indicativos 
definidos pelo Ministério da 
Saúde. Os resultados são pu-
blicados no site da Caesb.

A gerente de monitora-
mento da qualidade da água 
da Caesb, Alessandra Momes-
so, ressalta que os resultados 
apresentados nas análises 
produzidas pelo laboratório 
reforçam o bom trabalho da 
companhia. “O laboratório 
tem a função de comprovar 
que o restante do trabalho da 
Caesb está em andamento e é 
integrado. A gente só conse-
gue atingir qualidade e con-
fiabilidade com uma equipe 
coesa”, afirma.

Um trabalho de inspeção 
que passa por todas as etapas 
de captação e distribuição da 
companhia, como explica o 
gerente dos sistemas produ-
tores de água do Descober-
to e Brazlândia, Wellington 
Ribeiro de Freitas. “Fazemos 
um monitoramento contí-
nuo nas próprias estações, de 
maneira automatizada e ma-
nual, corrigindo a qualidade 
de água durante o processo 
de tratamento quando ne-
cessário, para que chegue ao 
usuário final em qualidade 
adequada”, explica.

O GDF investiu em 2019 
cerca de R$ 3 milhões em 
novos equipamentos para o 
laboratório da Caesb. Os re-
cursos, que vieram do Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID), custearam 
máquinas para cromatogra-
fia líquida, cromatografia 
gasosa, espectrofotometria 
de alto desempenho e para 
análise de produtos quími-
cos utilizados nos processos 
de tratamento.

Laboratório da Caesb garante 
100% de qualidade da água

Governo de Goiás doará 1,7 mil cestas básicas e 135 
mil máscaras faciais recebidas em semana solidária

Joel Rodrigues/Agência Brasília

A Campanha de Com-
bate à Propagação do Co-
ronavírus, do Governo de 
Goiás, reforçará a atuação 
no Estado com cerca de 
1,7 mil cestas básicas e 135 
mil máscaras faciais de ca-
mada tripla. Os alimentos 
e equipamentos de prote-
ção individual serão enca-
minhados a famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
e entidades sociais aten-
didas pela Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e pelo Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS).

Os donativos che-
garam à OVG e ao GPS 
entre os dias 13 e 16 de 
julho, fruto das parcerias 
sociais firmadas com 
diversas instituições. As 
doações das cestas foram 
realizadas pela Diretoria 
Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP) e 
pelo Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT). Já as 
máscaras foram encami-
nhadas pela embaixada 
de Taiwan no Brasil.

Os alimentos refleti-
rão na vida de famílias 
em situação de vulnera-
bilidade social em todos 
os 246 municípios goia-
nos e se somarão a outras 
750 mil cestas já entre-
gues, pelo Governo Es-
tadual, na Campanha de 
Combate à Propagação 
do Coronavírus.

“Eu não me canso de 
dizer que a fome sempre 
tem pressa. Uma mãe que 
vê o filho com fome e não 
tem o alimento para ofe-
recer àquela criança não 
consegue deixar essa ne-
cessidade para depois. 
Sabendo dessa realidade 
que, infelizmente, atinge 
tantas famílias, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
sempre diz que não me-
dirá esforços para ajudar e 
mudar a realidade dessas 
pessoas. Com as 1,7 mil 
cestas doadas pela DGAP 
e pelo TRT, temos a feli-
cidade em saber que 1,7 
mil famílias goianas terão 
comida na mesa nos pró-
ximos dias e nenhuma 
delas terá fome”, destaca 
a presidente de honra da 
OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais, primeira-dama Gra-
cinha Caiado.

Ainda de acordo com 
ela, tão importantes quan-
to garantir a segurança 
alimentar por meio das 
cestas básicas são a saú-
de e o bem-estar de todo 
o povo goiano. “Nós sa-
bemos que a pandemia 
ainda não acabou e que 
nosso trabalho não pode 
parar. Para muitas famílias 
que pouco ou nada têm 
em casa, ter dinheiro sufi-
ciente para comprar más-
caras chega a ser um luxo. 
E máscara hoje em dia não 
é luxo, é necessidade. Por 

isso tenho também um 
agradecimento especial a 
destinar ao embaixador 
de Taiwan no Brasil, Chang 
Tsung-Che, que nos doou 
135 mil máscaras faciais. 
Com essa doação, ajuda-
remos muita gente a se 
proteger da Covid-19. Essa 
é uma ação importantíssi-
ma e somos imensamente 
gratos ao povo taiwanês”, 
pontua Gracinha Caiado.

UNIÃO E 
SOLIDARIEDADE

Responsável pelo re-
passe de quase dez tonela-
das de alimentos, equiva-
lentes a 800 cestas básicas, 
a Diretoria Geral de Ad-
ministração Penitenciária 
arrecadou os donativos 
através da Campanha Doe 
Esperança. Todas as nove 
coordenações regionais e 
gerências da DGAP, assim 
como os grupos especiais 
da Polícia Penal, empre-
sários e a comunidade em 
geral, se uniram para con-
tribuir com a ação.

Segundo o diretor-ge-
ral de Administração Pe-
nitenciária, tenente-coro-
nel Franz Augusto Marlus 
Rasmussen, este é um mo-
mento de união e todos 
precisam fazer sua parte. 
“A Polícia Penal está hon-
rada em contribuir com 
as ações sociais da OVG. 
O governador Ronaldo 
Caiado e a primeira-dama 
Gracinha Caiado estão tra-
balhando para ajudar as 
famílias que contam com 
o apoio do Estado para 
se manter, e nós temos o 
compromisso de dar nos-
sa contribuição”.

Já no Tribunal Regio-
nal do Trabalho de Goi-
ás (TRT), contravenções 
trabalhistas se transfor-
maram em solidarieda-
de. Fruto de um processo 
indenizatório originado 
por ação civil pública da 
Justiça do Trabalho, outras 
900 cestas básicas foram 
adquiridas com o objetivo 
de serem doadas a quem 
mais precisa.

Fotos: Aline Cabral

A presidente de honra da OVG e coordenadora 
do GPS, Gracinha Caiado, e a diretora-geral da 
organização, Adryanna Melo Caiado, receberam as 
cestas do diretor-geral de Administração Penitenciária, 
tenente-coronel Franz Augusto Marlus Rasmussen, e 
do diretor-adjunto da DGAP, Aristóteles Assal

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho de 
Goiás, desembargador Daniel Viana, repassa 900 cestas 
básicas à presidente de honra da OVG e coordenadora 
do GPS, primeira-dama Gracinha Caiado

Acompanhado de Gracinha Caiado, o embaixador 
de Taiwan no Brasil, Chang Tsung-Che, doa 150 mil 
máscaras faciais ao Governo de Goiás durante visita à 
sede da OVG
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ULISSES DIESEL LTDA, CNPJ/CPF n° CNPJ: 41.919.957/0001-13, torna público que
requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença
Ambiental de Instalação e Operação para as seguintes  atividades : serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores , recondicionamento e
recuperação de motores para veiculos automotores, serviços de manutenção e
reparação  elétrica  de  veículos  automotores,  comércio  a  varejo  de  peças  e
acessórios novos para veículos automotores,   localizada na Rua Monte Cristo,
Número 84, Quadra B, Lote AREA, Vila Regina, CEP:74453570, Goiânia – GO.

ULISSES DIESEL LTDA, CNPJ/CPF n° CNPJ: 41.919.957/0001-13, torna público que
requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença
Ambiental de Instalação e Operação para as seguintes  atividades : serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores , recondicionamento e
recuperação de motores para veiculos automotores, serviços de manutenção e
reparação  elétrica  de  veículos  automotores,  comércio  a  varejo  de  peças  e
acessórios novos para veículos automotores,   localizada na Rua Monte Cristo,
Número 84, Quadra B, Lote AREA, Vila Regina, CEP:74453570, Goiânia – GO.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 09 de agosto de 2021, às
14:00 horas,  em sua sede na Av. Bernardo Sayão nº476, Centro,
Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Tomada de Preços, do tipo
MENOR  PREÇOS,  SOB  O  REGIME  DE  EXECUÇÃO  DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa
especializada  para  prestação  de  serviço  de  engenharia  civil,
compreendendo material e mão de obra, para execução da reforma da
praça matriz. 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, 19 de julho de
2021.

Luiza Dayana Marques
Pregoeira

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
AGRICULTORAS  FAMILIARES  DE  SIMOLÂNDIA  E
BURITINÓPOLIS-GO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares de Simolândia e Buritinópolis-GO, (CNPJ n°
05.101.844/0001-42),  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  em
conformidade com o Estatuto Social,  Regimento Eleitoral,  e  a  Lei
vigente,  convoca  todo  o  seu  quadro  social  para  reunir-se  em
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede do Sindicato, na
Rua 02, quadra 08, lote 13, Bairro: Jardim Brasil, CEP: 73930-000, na
cidade de Simolândia–GO, no dia 20 de agosto de 2021, em primeira
convocação as 08:00 horas com a presença de no mínimo metade mais
um dos  sócios  em dias  em condições  de  votar  e  ser  votado,  em
segunda convocação as 09:00 horas com a presença de no mínimo
10% dos associados em condições de votar e ser votado, em terceira e
última convocação as 10:00 horas com aqueles associados que estiver
presente,  para  deliberar  sobre  a  seguinte  pauta:  I  -  Eleição  dos
Membros  da  Diretoria  Executiva  e  Conselhos  Fiscal  e  respectivos
Suplentes; II - Posse dos Membros da Diretoria Executiva e Conselhos
Fiscal e respectivos Suplentes; III - Palavra a critério da Assembleia. A
eleição para a  Diretoria  Executiva e  Suplentes,  Conselho Fiscal  e
Suplentes do Sindicato para o quadriênio 2021/2025, será realizada
na sede do Sindicato, no dia 20 de agosto de 2021, com início às 08:00
horas e término às 12:00 horas. O registro das Chapas concorrentes
poderá ser feito até às 16:00 horas do dia 17 de agosto de 2021, na
sede do Sindicato, perante a Comissão Eleitoral Sindical.

Simolândia-GO, 20 de Julho de 2021.
 

ADEMILSON RIBEIRO DE ARAUJO
 Presidente e Diretor de Políticas Agrárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 78/2021
O Município  de  Uruaçu-GO torna público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  fará  licitação  no  dia  02/08/2021  às  08h  na
modalidade Pregão Presencial n° 078/2021, Processo Administrativo
N° 15850/2021, tipo menor preço por item, a realizar-se em sua sede,
na sala de Licitações, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, Centro,
Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000, em sessão pública,  na forma da Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93,
objetivando a Contratação de serviços especializados de consultoria e
assessoria  administrativa,  contábil  e  tributária,  com  vistas  à
realização de auditoria para identificação e Recuperação de crédito
tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) devidos por instituições financeiras do município nos últimos
60  (sessenta)  meses  e  não  recolhidos,  de  acordo  com  o  edital
respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, das 08:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no site: www.uruacu.go.gov.br ou
no  e-mail:  pregoes@uruacu.go.gov.br.  Maiores  informações  pelo
telefone (62) 3357-3066.

Uruaçu-GO, 19 de julho de 2021.
 MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 016/2021
 
O  Município  de  Uruaçu-GO torna público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  fará  licitação  no  dia  06/08/2021  ás  8h  na
modalidade Tomada de Preço n° 016/2021, Processo Administrativo
Nº 15759/2021, 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 unidade escolar Professora
Lastênia Fernandes de Carvalho, 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 horas,  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 CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 014/2021
 
O  Município  de  Uruaçu-GO torna público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  fará  licitação  no  dia  05/08/2021  ás  8h  na
modalidade Tomada de Preço n° 014/2021, Processo Administrativo
Nº 13896/2021, 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 Praça da Paróquia São
Sebastião  no  Município  de  Uruaçu-GO,  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 horas, 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 de julho de 2021.
 

MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA
Presidente da CPL



Terça-feira, 20 de julho de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 7Classificados

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 Brasília-
DF, 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 DA
ESCREVENTE

EDITAL DE INTIMAÇÃO

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 4388976-
SDP/PE e CPF/MF 008.585.474-30 e sua c njuge EDILMA
DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA - RG CTPS-11679000056-
SRTE/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).

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,

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 Brasília-
DF, 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 Goiânia-
GO, 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.

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 Brasília-
DF, 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 Goiânia-
GO, 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

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 Brasília-
DF, pelo presente edital, INTIME: FRANCIELE FERNANDES
DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, cozinheira, portadora da
CI.RG nº 6130570 SSP/GO, inscrita no CPF/MF nº 056.096.041-
76, 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 Goiânia-
GO, 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.

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 DA
ESCREVENTE

EDITAL DE INTIMAÇÃO

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 6023532-
SSP/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).

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,

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 Brasília-
DF, 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
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 Brasília-
DF, 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 025.189.381-
25, 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 Goiânia-
GO, 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.

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 Brasília-
DF, 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 R-
2, 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.
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VBA
COTARACIAL
HOMOHABILIS

AUDITORCSI
VIGORPET

NASAAIRBAG
ATADMIRADO
CRIPTAVIGER

DITAMELAST
DARSEEC

MALLETGANHO
MACROBIOTICA

BITEGON
OSOELODDC

LATIRATRELAR

SOOUACUERA

A Mônica,
em relação
à Magali

(HQ)

"Drive My
(?)", músi-

ca dos
Beatles

Atriz da
série "A

Rainha do
Sul"

Vantagem
dada a

alguém em
particular

Reduto de 
brasileiros
no oeste

da Irlanda

Começar a
ter valida-
de (a lei)

Último, 
em inglês

Marechal
(?),

patrono da
Artilharia

Sigla da
Otan, no
endereço
da internet

Constru-
ção no
interior 
da taba

Nível da
psique

reforçado
pelo elogio

Discagem
Direta a
Cobrar
(sigla)

Com (?) 
de tacho:
decepcio-
nado (pop.)

Ligar o
reboque 
ao auto-
móvel

(?) bem:
causou

boa
impressão

Coisa
antiga ou 

abandona-
da (bras.)

Proposta eleitoral da
reforma política

Fenômeno típico de
zonas industriais

Hominídeo
que viveu
na África

Medida de
inclusão 

implantada
em univer-

sidades

Perito
contábil
Força
física

Longa de
Spielberg
ganhador
do Oscar
de Melhor
Filme de

1994

(?) de feijão, ingredi-
ente do "chop suey"
Romance de Clarice 

Lispector 

A 14ª letra
grega

Garrafa
reciclável

Protege o
motorista
na colisão
Surpreso

Símbolo de
Atmosfera

Física
Locutório

Agência
espacial
dos EUA

Ordem;
regra

O escon-
derijo de
Drácula 

Lucro; ren-
dimento

Capital da
Colômbia

Ver, em
inglês

Radical
(abrev.)

Doou
O alimento
vetado ao 
hipertenso

Dieta alimentar 
que visa equilibrar o

yin e o yang

Imitar a
voz do cão

(?) festas, mensagem
de cartões
de Natal

Dígito
binário

(Inform.) 

3/csi — see. 4/gort — last. 6/acuera — mallet.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Dinheiro sobrando 
e pinto pequeno, 
nenhum homem 
assume que tem.

O dia te desafia 
a ser leve e des-
preocupado, o que 
pode ser difícil. 

Você pode querer controlar 
tudo, principalmente os re-
lacionamentos amorosos, 
portanto tome cuidado com 
o ciúme. É importante fazer 
escolhas neste dia.

As relações estão 
em foco hoje, prin-
cipalmente as fa-
miliares. O desafio 

não será entrar em discussão 
com eles, querendo decidir tudo, 
mesmo que com as melhores in-
tenções. Vale a pena dialogar e 
ceder. Hoje o dia não flui e vale a 
pena diminuir o ritmo.

O desafio deste 
dia é fazer antes 
de falar e, mais im-

portante ainda, terminar o que 
já começou antes de iniciar 
novas coisas. Tome cuidado 
com as discussões, com que-
rer estar sempre com a razão 
e com o excesso de teimosia, 
que poderão levá-lo ao erro. 

Hoje, você pode 
sentir que as 
coisas estão 

mais desafiadoras e cansa-
tivas. O dia te desafia a fazer 
atividades das quais não gos-
ta muito ou que nem sempre 
são prazerosas, principal-
mente no trabalho. O dia de 
hoje traz desafios. 

O desafio deste 
dia será desa-
pegar das ex-

pectativas, buscar controlar 
suas emoções e não querer 
controlar os outros. A família 
também pode trazer preocu-
pações e excesso de trabalho. 
Será importante ajudá-los, 
ainda que não queira.

O dia te desa-
fia a ter calma, 
aquietar a mente 

e descansar mais o corpo, 
seguindo para um dia de 
mais contemplação. Pode 
ser difícil lidar com todas as 
situações ao mesmo tempo. 
O ideal é parar e fazer uma 
coisa de cada vez. 

Hoje o dia pode 
trazer algum 
desgaste entre 

você e as pessoas do seu 
trabalho. As críticas ou falta 
de ajuda poderão te deixar 
chateado. Vale a pena não se 
deixar levar pelo excesso de 
drama e também não vale a 
pena guardar mágoas. 

O dia te desafia a 
realizar em conjunto 
e a ceder os louros 

dos seus esforços a outras pes-
soas. Você poderá ficar chatea-
do quando não te valorizam 
ou quando as pessoas fluem 
numa onda que você criou. É 
importante manter o foco no 
que é essencial e importante. 

O dia te desafia a 
manter o bom hu-
mor mesmo quan-

do tudo te leva para o cami-
nho oposto do que planejou, 
portanto o dia pode ser car-
regado de pessoas pedindo 
sua atenção e sua ajuda, além 
de situações que surgem para 
serem solucionadas. 

O dia te desafia a 
liderar sem impor, 
sem ser cruel ou 

autoritário. Você pode querer 
se isolar para focar no que 
precisa fazer. Estará comple-
tamente sem paciência para 
discussões ou terá dificulda-
de de encontrar equilíbrio em 
suas emoções. 

O desafio deste 
dia será se man-
ter em equilíbrio 
e se harmonizar 

com as pessoas à sua volta. 
Tome cuidado com o ex-
cesso de julgamento, a di-
ficuldade de compreender 
as pessoas e a tendência a 
criar conflitos e discussões.

O dia traz o desafio 
do foco. Seus dese-
jos neste dia podem 

ir contra as suas próprias metas 
pré-estabelecidas ou os com-
promissos assumidos, portanto 
pode ser que acabe cancelando 
atividades marcadas em nome 
de outras tarefas mais impor-
tantes que chegam.

Peanuts


