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“Brasil é o primeiro colocado na América Latina em registro   
de trabalho análogo à escravidão”, vereadora Aava Santiago
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de trabalho análogo à escravidão”, vereadora Aava Santiago
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ESPORTE
Campeonato de skate 
movimentará atletas de 5 a 40 anos 
em Aparecida no sábado,18

Enio Medeiros

AÇÃO DO BEM
Seciju inicia campanha de 
arrecadação de materiais para 
produção de bonecas de crochê a 
serem doadas no Dia das Crianças

ECONOMIA 

Comitiva da GoiásFomento 
visita a Fomento Paraná
Propósito é conhecer programa de financiamento do setor público da instituição paranaense. Agência de Fomento goiana se 
credenciou junto à Caixa para operar com recursos do FGTS nesta área
Fomento Paraná/Higor Paulino

Equipe da GoiásFomento em reunião com diretores da Fomento Paraná em Curitiba

GOIÂNIA
Procon se prepara para o retorno 
do atendimento presencial
Divulgação/Procon

Seciju/Governo do Tocantins
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n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Modernização
Prefeito de Goiânia, 

Rogério Cruz (Republi-
canos), tem investido no 
‘discurso’ da moderniza-
ção em Goiânia. 

Bilhões
Os investimentos bei-

ram R$ 2 bilhões a serem 
investidos em projetos 
na capital.  

Alinhado 
O discurso de urbani-

zação e cidade moderna 
também está alinhado en-
tre os auxiliares do primei-
ro escalão da Prefeitura.

Confrontante
Senador Luiz Carlos 

do Carmo (MDB) admitiu 
deixar o partido, caso o go-
vernador Ronaldo Caiado 
(DEM) tenha um emede-
bista como vice na chapa 
ao governo em 2022. 

Declaração
A declaração ontem 

durante evento “munici-
palista”, promovido pelo 
congressista no Tatersal 
de Elite, em Goiânia. 

Beneficiados
Comissão de Assun-

tos Sociais (CAS), do Se-
nado, aprovou projeto de 
lei que concede isenção 
de Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) 
na compra de motocicle-
tas por mototaxistas, co-
operativas de trabalho e 
pessoas com deficiência. 

Devolvido
Presidente do Senado 

e do Congresso Nacional, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), devolvei, ao Exe-
cutivo, a Medida Provisó-
ria 1068/21, que limitava 
a remoção de conteúdos 
em redes sociais. 

Encerrado
Medida foi rejeitada 

sumariamente e perdeu 
seu efeito legal, tendo sua 
tramitação encerrada no 
Congresso Nacional.

Modernização 
Prefeitura de Goiânia 

iniciou treinamento para 
modernização de contro-
le patrimonial de bens da 
rede pública de ensino. 

Formação
As formações vão até 

17/9 e contemplam di-
retores das instituições 
educacionais e chefes de 
departamento.

Educação exclusivamente 
para mulheres 

Prefeitura de Goiânia realiza na próxima segunda e 
terça-feira (20/9 e 21/9) matrícula, exclusivamente de 
mulheres, para o programa de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Além da proposta de ensino para o ensino 
fundamental e médio, serão ofertadas vagas para alfabe-
tização em língua portuguesa para mulheres imigrantes.

Situação de calamidade hídrica 
em Caldas Novas

Prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra, decretou, na 
terça-feira, 14, decreto municipal que declara situação de 
calamidade hídrica no município. Marra informou que a 
medida é em razão da prolongada estiagem que reduziu 
drasticamente os níveis de água acumuladas nas bacias 
do Ribeirão Pirapitinga. “Agora, contamos com a cons-
cientização da população. Neste momento, precisamos 
da união de todos”, disse.

Não sei se existem coisas 
novas. Existem formas novas 
de fazer coisas antigas”. 

Roberto Carlos
Combate ao trabalho análogo 
à escravidão em condomínios 

Vereadora Aava 
Santiago (PSDB) pro-
tocolou, na Câmara 
de Municipal de Goi-
ânia, projeto que ob-
jetiva campanha per-
manente de combate 
ao trabalho análogo 
à escravidão em con-
domínios. A medida, 
conforme a matéria, 
deve valer tanto para 
condomínios residen-
ciais, quanto para co-
merciais e mistos. 

O texto busca tor-
nar obrigatório a fixa-
ção de cartazes, placas 
ou comunicados com 
a tipificação criminal 

do trabalho análogo à escravidão. Ainda, informar 
canais de denúncia como o disque 100, do Governo 
Federal, ou o 190, da Polícia Militar.  “Em função do 
nosso passado escravagista, infelizmente é comum 
a troca de trabalho por comida e moradia, o que pro-
duz relações de trabalho profundamente indignas e 
inaceitáveis, muitas vezes marcadas também pela 
violência física e psicológica”, conta.

A parlamentar alerta que o crime é tipificado no 
decreto-lei nº 2.848, de dezembro de 1940, do Código 
Penal. Aava comenta ainda que o artigo 149 também 
fixa pena de reclusão de dois a oito anos, além de 
multa e pena correspondente à violência. A matéria 
vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça 
antes da apreciação no Plenário da Câmara. 

A lei deve ter nome de Raiana Ribeiro da Silva, em 
homenagem à babá, de 25 anos, que pulou do tercei-
ro andar de um prédio em Salvador para escapar de 
cárcere privado a que era submetida pela patroa. “O 
Brasil é o primeiro colocado na América Latina em 
registro de trabalho análogo à escravidão”, alerta.

Jogadas rápidas 

n Prefeita Rita de Cássia, de Itaberaí, participa de aula 
inaugural do Projeto LaLiga, a partir das 8h30 da manhã 
de hoje. 
n Programa de Iniciação Esportista atende atletas de 6 a 
16 anos da cidade itaberino.
n Cerca de R$ 290 milhões do gasto anual do SUS decorre 
de inatividade física, diz estudo da Estudo da Universida-
de Federal Fluminense (UFF).
n Deputados federais de diversos partidos cobraram mu-
dança na política de preços de combustíveis da Petrobras.
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SEM FORMALIDADE

Contratação ou dispensa de 
empregado por WhatsApp é 
caminho válido para a Justiça
A lei não prevê formalidade específica para comunicação da dispensa aos empregados

ITÁTILA MOURA - No Jor-
nal da Gazeta Edição do 
Almoço desta quarta-
-feira,15, o apresentador 
Thiago Mendes conver-
sou com o médico Oftal-

mologista, Dr. Fernando 
Pacheco Veríssimo. Na 
ocasião, o médico falou 
sobre a conjuntivite. Tiago 
conversou também com o 
presidente metropolitano 

do MDB Goiânia, Carlos 
Júnior. O presidente falou 
sobre o futuro do MDB. 
Para assistir estas entre-
vistas acesse o portal no 
YouTube Gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

DA REDAÇÃO COM ROTA JURÍDICA 
- Salvo se houver previsão 
diferente no contrato de 
trabalho ou em norma 
coletiva, o aviso de dispensa 
pode ser feito de forma 
verbal ou escrita. Portanto, 
para especialistas em 
Direito Trabalhista é lícita 
a utilização do WhatsApp 
para tal finalidade, tanto 
por parte do empregado 
como pelo empregador.

“Tempos atrás, utiliza-
va-se o telegrama e esse 
procedimento nunca foi 
questionado. Ele era um 
meio comumente utiliza-
do para dar notícias mui-
to boas ou muito ruins, 
que poderia ser a rescisão 
do contrato de trabalho, a 
morte de um parente ou 
felicitações pelas bodas ou 
um prêmio de um sorteio. 
E o WhatsApp já tem sido 
utilizado para a transmis-
são dessas mensagens”, 
explica Gisela Freire, só-
cia na área Trabalhista do 
Cescon Barrieu.

A questão talvez seja o 
fato de que a formalidade, 
o rito, confere ao destina-
tário da mensagem uma 
ilusória sensação de pro-
teção e cuidado. Mas esse 
efeito dependerá muito 
dos costumes e da cultura 
organizacional. “Em uma 
empresa cuja comunica-
ção é preponderantemen-
te digital, em que a aprova-
ção em processo seletivo já 
é feita por WhatsApp, a uti-
lização dessa ferramenta 
para comunicar a resilição 
contratual pode ser vista 
como um procedimento 
absolutamente natural”, 
conclui a advogada.

O trauma não decor-
re da ferramenta utilizada 
para a dispensa, mas do 
conteúdo da mensagem, 
que por si só já constitui 
uma má notícia, por mais 
respeitosa que seja a forma 
de comunicá-la.

“Penso que o risco ju-
rídico maior em relação 
ao emprego dessa ferra-

menta para a terminação 
de contrato de trabalho é 
a comprovação de recebi-
mento da mensagem pelo 
receptor, porque a prova 
da entrega, e muitas vezes 
até mesmo o dia e horário 
desta, podem gerar efei-
tos jurídicos importantes 
na relação contratual”, ex-
plica Gisela.

Para a advogada, a 
comprovação de recebi-
mento do aviso de dispen-
sa pode definir, por exem-
plo, a existência ou não de 
direito à estabilidade no 
emprego e o montante das 
verbas rescisórias. Nesse 
aspecto, ainda segundo 
ela, o velho e bom telegra-
ma ou a carta escrita em 
papel A4, ainda conferem 
maior segurança jurídica 
ao empregador, embora a 
comprovação da existên-
cia desses documentos, se 
necessária, ironicamente 
será feita de forma digital, 
via upload em um proces-
so judicial eletrônico.
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ECONOMIA 

DA REDAÇÃO COM SECOM/GO 
- O Governo de Goiás, por 
meio da GoiásFomento, vai 
começar a financiar proje-
tos de infraestrutura muni-
cipal. Para isso, a Agência de 
Fomento conseguiu recen-
temente se cadastrar junto 
à Caixa Econômica Fede-
ral para realizar operações 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). 
Os recursos do Fundo po-
derão ser destinados ao 
financiamento de projetos 
das prefeituras goianas na 
área de infraestrutura.

Com o intuito de co-
nhecer o programa de fi-
nanciamento público da 
Fomento Paraná, uma mis-
são liderada pelo presiden-
te da GoiásFomento, Riva-
el Aguiar, está visitando a 
instituição paranaense, em 
Curitiba. Também com-
põem a comitiva o diretor 
de Operações, Fernando 
Freitas; o gerente de Ris-
cos Corporativos, Porthos 
Albuquerque; o gerente 
de Parcerias e Operações 

Estruturadas, Alexsander 
Oliveira; e o assessor de 
Estratégia e Planejamento, 
Paulo Paiva.

A visita da GoiásFo-
mento teve início na última 
segunda-feira (13/09) e se 
encerrará nesta quarta-fei-
ra (15/09). O grupo goiano 
foi recebido em Curitiba  
pelo diretor-presidente da 
Fomento Paraná, Heraldo 
Neves,  e pelos diretores de 
Operações do Setor Públi-
co, Wellington Dalmaz, e de 
Operações do Setor Priva-
do, Renato Maçaneiro.

REFERÊNCIA NACIONAL
De acordo com o pre-

sidente da GoiásFomento, 
Rivael Aguiar, a Fomento 
Paraná é referência nacional 
de financiamento público, 
especificamente na área 

de infraestrutura munici-
pal. A Agência de Fomento 
paranaense já possui uma 
carteira de mais de R$ 950 
milhões em operações de 
crédito realizadas com as 
prefeituras daquele Estado. 

Como a GoiásFomento 
também irá financiar o se-
tor público, o presidente e 
equipe pretendem conhe-
cer em detalhes o trabalho 
realizado pela Fomento 
Paraná, por meio do seu 
Sistema de Financiamen-
to aos Municípios (SFM), 
para poder replicá-lo em 
Goiás. O objetivo é reali-
zar um benchamarking, 
que consiste no proces-
so de busca das melhores 
práticas de gestão de uma 
entidade ou instituição, 
visando alcançar um me-
lhor desempenho. 

Comitiva da GoiásFomento 
visita a Fomento Paraná
Agência de Fomento 
goiana se credenciou 
junto à Caixa 
para operar 
com recursos
 do FGTS nesta área

GOIÂNIA

Procon se prepara para o retorno 
do atendimento presencial

Após sanitização no 
prédio do Procon Goiâ-
nia no final da tarde desta 
terça-feira (14/9), o aten-
dimento presencial ao con-
sumidor será retomado a 
partir da próxima segunda-
-feira (20/9). Para ser aten-
dido, o usuário terá que 
agendar um horário por 
meio dos telefones 3524-
2936 ou 3524-2942. O agen-
damento já pode ser feito 
a partir desta sexta-feira 
(17/9), das 8h às 17h.

O atendimento presen-

cial está suspenso desde o 
dia 2 de setembro, depois 
que 10 servidores do ór-
gão testaram positivo para 
Covid-19. Desse total, 8 
funcionários já tinham to-
mado a segunda dose da 
vacina e ninguém apre-
sentou sintomas graves da 
doença. O Procon Munici-
pal também adotou esca-
la de revezamento para os 
demais servidores.

Os servidores que tes-
taram positivo já se recu-
peraram e estão sendo li-

berados para o trabalho. 
A partir desta sexta-feira 
(17/9), todos os funcio-
nários do Procon Muni-
cipal voltam a trabalhar 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, sem escala 
de revezamento. 

O consumidor que 
não optar pelo atendi-
mento presencial pode-
rá enviar a sua demanda 
para o e-mail: atendepro-
con@goiania.go.gov.br ou 
pelo aplicativo Prefeitura 
24h. ANDERSON MARCELO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM TRINDADE-GO

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado na Av Raimundo 
de Aquino, entre as ruas Av Manoel Monteiro e Rodovia dos Romeiros OU Avenida Manoel Monteiro, entre as ruas Avenida da Pecuária e 
Rua 17, bairro Centro, município de Trindade-GO. Deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente 
em torno de 10 (dez) anos, no máximo, possuir área de aproximadamente 928,57m2 (Térreo) ou 1.027,43m2 (sendo 2 pavimentos), com 
pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir sanitários e 
área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção deverá obedecer às normas de 
acessibilidade, à legislação do município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento 
e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta proposta assinada contendo os dados para contato, endereço 
completo do imóvel, área construída em m², preço da locação por m² da área construída e preço mensal da locação, anexando plantas 
baixas com as respectivas áreas, cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias, mapa de localização comprovando que o imóvel 
ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta publicação e a manifestação sobre ser ou não responsável por execução de obra 
se houver necessidade de adaptação no imóvel. Caso isso ocorra, poderá ser solicitado nosso Caderno de Especificações Técnicas através 
do endereço eletrônico ceogi04@caixa.gov.br. Os documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das 
Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br (se forem 
digitais e respeitando o tamanho máximo de 10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Fomento Paraná/Higor Paulino

Equipe da GoiásFomento em reunião com diretores da 
Fomento Paraná em Curitiba

n Marco Aurélio
Siga:

St
a�

Sta�
Sta� Estado

Estado G
az
et
a

Gazeta

Gazeta
Gazeta Empresa

Empresa Política

Política

Responsabilidade

Responsabilidade

Responsabilidade

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

AÇÕES 

Em ato do 7 de Setembro, podemos avaliar que em discurso o Presidente 
da República poderia ter contido suas palavras ao enfrentamento, não se bus-
ca aliança atacando; o povo brasileiro necessita de união entre os poderes. 

Sua pauta poderia ser usada pedindo união entre os poderes, convocando 
os presidentes do Senado e da Câmara para uma boa conversa com os Minis-
tros do STF. É preciso apagar o fogo e não colocar mais lenha. 

O País enfrenta uma alta inflação, jamais vista! Pontos deveriam ser ava-
liados pelos três poderes. 

DIRETO AO PONTO 
Já está na Câmara e no Senado uma proposta para tirar o cargo vitalício 

dos ministros do STF, para 10 anos. 
Isso sim iria mudar os rumos e trajetórias dos homens da capa preta. 
Baixar a inflação, um ponto urgente que se deveria ter colocado no ato de 

7 de Setembro. 

UNIÃO 
O povo brasileiro precisa ficar bem atento nos oportunistas, já que em 

2022 teremos eleições, Presidente, Senado, Governadores, Deputados Fede-
rais e Estaduais. Quem muda as leis e o Legislativo. É preciso alterar a cons-
tituição brasileira, o povo precisa entender e saber que seu voto é decisivo 
para mudança da nossa 

nação. 

LUIZ FUX MINISTRO STF 

Em 1º de fevereiro de 2011, foi indicado pela Presidente Dilma Rousseff 
para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF), vaga desde 
agosto de 2010 com a aposentadoria do então ministro Eros Grau.

“Tente sempre enxergar o lado 
positivo da vida, pois quem 
se concentra no negativo 
só aumenta as dificuldades”.
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Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Amanhã, sexta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro 

aterrissa em Mara Rosa (GO), acompanhado do ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para o lançamento das 
obras da Ferrovia Centro-Oeste (Fico). O projeto prevê 383 
quilômetros de trilhos, ligando a cidade goiana a Água Boa, 
no Mato Grosso, e também à Ferrovia Norte-Sul.

2. De acordo com a Valec, que assumiu as obras com a 
Vale S/A, os investimentos na ferrovia devem chegar à casa 
dos R$ 2,7 bilhões e vão gerar 1,5 empregos diretos e indiretos 
com a construção da Fico e mais de 3 mil relacionados com 
o apoio e suporte às obras. Somam-se a esta conta, hotéis, 
restaurantes e serviços diversos.

Brinquedoteka
O dia das crianças está chegando e o Shopping Bou-

gainville convida pais e filhos para um mergulho no túnel 
do tempo com a exposição interativa BRINQUEDOTEKA 
que conta com réplicas gigantes do Genius, Aquaplay, Fu-
tebol de Pinos, Cai não Cai e Pula Pirata, entre outros brin-
quedos clássicos que marcaram os anos 80 e 90. O espaço 
com brinquedos das décadas de 80 e 90 estarão no tercei-
ro piso do shopping de até o dia 12 de outubro, de 12h ás 
20h, e a exposição promete encantar adultos e crianças, 
divertindo e despertando a nostalgia das pessoas.

Vitrine

 Arquivo

n PODE ENTRAR - O 
presidente da Sicredi 
Planalto Central, Pedro 
Caldas, comemora 
a reinauguração da 
agência de cooperativa 
de crédito de Formosa 
(GO. Em um ambiente 
amplo, confortável e 
com design moderno, 
a agência está 
localizada na Vila Bela, 
numa área de 810,52 
m², oferecendo um 
espaço para café, 
sala de reuniões 
e estacionamento 
exclusivo, O Sicredi 
oferece mais de 300 
produtos e serviços 
financeiros (www.
sicredi.com.br)

Arquivo

BATE-PAPO SOBRE ESTÉTICA 
Na sexta-feira (17), a partir das 19 horas, no 
espaço The Clinic, na Casa Cor Goiás 2021, o 
dentista Rogério Penna vai protagonizar um bate-
papo com o biomédico especialista em estética, 
Dieick de Sá, e o estrategista em marca pessoal e 
imagem masculina, Alexandre Taleb, paciente dos 
dois profissionais goianos. A pauta da conversa, 
aberta ao público, será estética, com foco em 
lentes de contato dentais e harmonização facial. 
No registro, Rogério Penna e Dieick de Sá

n VOCÊ SABIA? 
O açúcar de coco 
possui baixo índice 
glicêmico.

n CONGRESSO - Em 
evento 100% online, 
nos dias 16, 17 e 
18 deste setembro, 
será realizada a 
26ª Edição do 
Congresso Nacional 
de Administração, 
que contará com 
grandes palestrantes. 
Inscrições: www.
conad.adm.br  
#conad2021

n NO RANKING - A 
Larco distribuidora 
de petróleo que vai 
inaugurar uma nova 
base em Senador 
Canedo (GO), em 
novembro deste 
ano, figura na 12ª 
colocação entre as 50 
maiores companhias 
do Nordeste, com 
uma variação positiva 
de 20,4 % de uma 
receita líquida e 
4.372,5 milhões reais.

DESCANSO EM FAMÍLIA 
O cirurgião plástico Fernando de Nápole e a auditora em 
enfermagem Ana Paula Marmori, com o filho Lorenzo 
Marmori de Nápole, de 03 aninhos, curtiram dias de 
merecidas férias, no Nannai Resort - Muro Alto, em Ipojuca, 
no Pernambuco. Retornaram com as energias renovadas

Jonhy Cândido
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Campeonato de skate 
movimentará atletas de 5 a 40 
anos em Aparecida no sábado,18
Competição organizada pela Associação Goiana de Skateboard com apoio da 
prefeitura será realizada a partir das 9h na Feira Coberta do Setor Cidade Vera Cruz

RODRIGO AUGUSTO - Neste sá-
bado,18, atletas entre cinco 
e 40 anos de idade irão par-
ticipar do Aparecida Skate-
board. A competição, que 
é organizada pela Associa-
ção Goiana de Skateboard 
(GSK8), contará com apoio 
da Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude 
e será disputada na Feira 
Coberta do Setor Cidade 
Vera Cruz a partir das 9h.

A expectativa dos or-
ganizadores é reunir entre 
150 e 200 competidores 
divididos nas categorias 
mirim, iniciante, amador, 
feminino e master. Ainda 
de acordo com a organiza-
ção, competidores de Apa-
recida, Goiânia, Anápolis, 
Catalão, Cristalina e cida-
des do Entorno de Brasília 
devem marcar presença na 
disputa que será realizada 
ao longo de todo dia.

O Aparecida Skatebo-
ard também contará com 
a presença de dois skatistas 

profissionais. Nego Bala, 
de Brasília-DF, e Izael, de 
Cuiabá-MT, serão os árbi-
tros oficiais da competição. 
Hookah-Thug será o apre-
sentador da competição.

“Vamos apoiar este 
evento assim como apoia-
mos diversas modalidades 
esportivas em nossa cida-
de. Colocamos à disposição 
dos organizadores o local, 
que é coberto e arejado, 
banheiros químicos, água 

mineral, assistência médi-
ca com presença do Samu 
e também vamos atender 
outras demandas apresen-
tas à secretaria. Essa é uma 
competição que também 
fomenta a prática da moda-
lidade esportiva em nossa 
cidade, pois o skate tende 
a crescer muito após o de-
sempenho do time Brasil 
nas Olímpiadas de Tóquio”, 
destaca o secretário de Es-
porte, Geferson Aragão.

Enio Medeiros

AÇÃO DO BEM
Seciju inicia campanha de arrecadação de 
materiais para produção de bonecas de crochê 
a serem doadas no Dia das Crianças

Para alegrar o Dia das 
Crianças e fortalecer laços 
entre as unidades penais e 
comunidade, a Secretaria de 
Estado da Cidadania e Justi-
ça (Seciju) iniciou nesta ter-
ça-feira, 14, uma campanha 
de arrecadação de materiais 
para confecção de bonecas 
de crochê, a fim de doá-las 
para crianças em situação de 
vulnerabilidade socioeconô-
mica de Palmas e Miranorte, 
no dia 12 de outubro. Qual-
quer pessoa pode fazer uma 
doação e entregar no ponto 
de coleta no hall de entrada 
da Seciju ou entrar em conta-
to e pedir para buscar.

As bonecas serão produ-
zidas pelas custodiadas da 
Unidade Penal de Miranorte, 
que se prontificaram a fazer 
parte da ação social. O proje-
to foi idealizado pela Polícia 
Penal do Tocantins.

O superintendente de 
Administração dos Sistemas 
Penitenciário e Prisional, 

Orleanes Alves, explicou a 
importância de levar para a 
sociedade os resultados dos 
projetos de trabalho e rein-
serção social que vêm sendo 
realizados no Sistema Penal. 

Conforme a chefe da 
Unidade Penal de Miranorte, 
Lilian Moreira, a intenção é 
produzir o máximo de bo-
necas que forem possíveis 
de acordo com o resultado 
das doações advindas de 
cidadãos, sociedade civil 
organizada, empresas e or-
ganizações parceiras. “A im-
portância deste tipo de tra-
balho para a nossa Unidade 
Penal é imensa. Apenas com 
um tipo de projeto consegui-
mos atingir demandas im-
portantes no âmbito emo-
cional, social, na remição da 
pena. Tanto a equipe da dire-
ção, quanto as custodiadas, 
abraçaram este projeto, pois 
é algo de extrema relevância 
para a sociedade e, principal-
mente, para as crianças que 

iremos presentear”, destaca.
A previsão de materiais 

para confecção de 45 bone-
cas são: 3 quilos de barbante 
cru nº 2; nove novelos de li-
nha Anne ou Charme (preto 
ou marrom); 12 novelos de 
linha Anne ou Charme co-
res várias para os vestidos; 45 
pares de olhos com trava de 
segurança nº 8; três quilos de 
enchimentos barbante cru 
nº 2; nove novelos de linha 
Anne ou Charme (preto ou 
marrom); 12 novelos de linha 
Anne ou Charme cores várias 
para os vestidos; 45 pares de 
olhos com trava de segurança 
nº 8 e três quilos de enchi-
mentos.

Para solicitar a busca dos 
materiais doados, entre em 
contato com a Assessoria da 
Superintendência de Admi-
nistração dos Sistemas Pe-
nitenciário e Prisional, pelo 
telefone (63) 3218 – 6944.

LAUANE DOS SANTOS/
GOVERNO DO TOCANTINS
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Municípios em Pauta

VALPARAÍSO DE GOIÁS
Obras na rodovia GO-577 
que liga Valparaíso/Novo Gama 
estão à todo vapor

Na última terça-feira (14), foi iniciado o 
projeto de reconstrução da via recém-esta-
dualizada GO-577, localizada no Setor de 
Chácara Araguaia, que liga Valparaíso de Goi-
ás à Novo Gama. O projeto foi autorizado 
pelo Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transporte 
(Goinfra) que em breve irá 
beneficiar mais de 50 mil 
moradores da região.

Com o recapeamento 
da via, a economia local 
tende a ter melhorias e o 
turismo também será be-
neficiado, pois a rota dá 
acesso direto ao Lago Co-
rumbá IV, valorizando as 
belezas naturais e melhorando a acessibili-
dade de turistas e visitantes.

O prefeito de Valparaíso de Goiás, Pábio 
Mossoró, presenciou o pontapé inicial das 
obras acompanhado do prefeito do Novo 
Gama, Carlinhos do Mangão. “Fomos con-
templados com a GO-577, uma obra que vai 
beneficiar tanto a população de Valparaíso 

de Goiás, quanto a população do Novo 
Gama, melhorando o acesso para quem 
mora na região e se tornando referência”, 
pontuou Mossoró.

Ao todo serão 6,7 quilômetros de recape-
amento asfáltico e sinalização, que irão me-
lhorar a qualidade de vida para comerciantes, 
motoristas, pedestres, moradores e visitantes.  

NOVO GAMA   
Faça o descarte correto de lixos cortantes 

A população não imagina que esses ob-
jetos cortantes jogados de qualquer manei-
ra possam machucar esses trabalhadores. 
Existem diversas formas de acondicionar 
os objetos cortantes, como vidros, louças, 
facas, lâminas de barbear, latas vazias, além 
de seringas com agulhas que são encon-
tradas com frequência pelos garis. Esses 
objetos cortantes devem ser empacotados 
em jornais, caixas, caixas de leite, embrulhar 
em papel ou papelão reciclável. As agulhas e 
lâminas podem ser armazenados em garra-
fas PET. Os palitos, quebrados ao meio. No 
caso das latas, virar a tampa para dentro. 
Em seguida, o ideal é que seja utilizado fita 
para dar maior resistência e escrever algo 
indicando conter o objeto. Todos usam os 

equipamentos de segurança para se prote-
ger, como bota e luvas de borracha. Mas não 
garante a segurança total ao manusear um 
objeto cortante.

CATALÃO
Passeio ciclístico BrincaBike reúne mais de 200 pessoas em Catalão

O fim de semana foi 
movimentado e com ati-
vidade gratuita ao ar livre 
para a comunidade cata-
lana. Numa parceria com 
a Faculdade UNA a Prefei-
tura Municipal, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer, promoveu no úl-
timo domingo (12), o 1º 
Passeio Ciclístico Brinca-
Bike. Mais de 200 pessoas 
participaram completan-
do o percurso de 10 quilô-
metros. Ao todo foram 10 

quilômetros de diversão 
entre amigos e famílias. O 
ponto de partida foi a Fa-

culdade UNA. No percurso 
ainda as principais ruas e 
avenidas da cidade.

TRINDADE        
XII Conferência de Assistência Social 

Com o tema “Assis-
tência Social: Direito do 
povo e dever do Estado, 
com financiamento pú-
blico para enfrentar as 
desigualdades e garan-
tir proteção”. O objeti-
vo foi discutir políticas 
públicas para o setor. A 
conferência foi realizada 
na modalidade híbrida, 
para profissionais da 
área de assistência so-
cial, participantes de ins-
tituições não governa-

mentais e de áreas como 
educação e saúde. Foi 
comandada pela confe-
rencista Sueli das Graças 

Freitas e pela presidente 
do Conselho Municipal 
de Assistência Social, Re-
gina Marta Morais.

Fotos: divulgação

Localizada em Santa Maria, a área ganhou subestação de energia elétrica e 
obras de urbanização avançam

GDF

DA REDAÇÃO - As obras de in-
fraestrutura e urbanização 
do Polo JK, Área de Desenvol-
vimento Econômico (ADE) 
localizada em Santa Maria, 
continuam a todo vapor. 
Alguns serviços, como a su-
bestação de energia elétrica, 
já foram finalizados e estão 
prontos para uso. Além disso, 
operários atuam na cons-
trução de estacionamentos, 
abertura e pavimentação de 
ruas, instalação de meios-
-fios e calçadas, benefician-
do empresários e funcioná-
rios que trabalham na região.

Com o intuito de garantir 
infraestrutura de qualidade 
para que empresas conti-
nuem a se instalar e investin-
do no DF, gerando emprego 
e renda para a população, 
o Governo do Distrito Fe-
deral (GDF) destinou quase 
R$ 100 milhões nas obras de 
requalificação de cinco áreas 
de desenvolvimento econô-
mico. Além da ADE de Santa 
Maria, o GDF está executan-
do obras de requalificação 
em três locais em Ceilândia 
e em outro no Gama.

Recém-concluída, a su-
bestação de energia elétrica 
do Polo JK era antiga deman-
da das empresas da região, 
como explica o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, José Eduardo Pereira 
Filho. “Este local é um sonho 
absoluto dos empreende-
dores daqui. Inclusive, há 
alguns anos, empresas dei-
xaram de investir aqui por 

falta de energia de qualida-
de. Por isso, o governador 
Ibaneis concentrou forças 
na subestação, que agora vai 
trazer energia de qualidade 
pra cá”, ressalta.

Para que a subestação 
comece efetivamente a fun-
cionar, falta a implantação 
da linha de alimentação, 
etapa que já está sendo exe-
cutada. A rede está sendo 
instalada às margens da 
BR-040 e encontra-se 15% 
executada. Além disso, as 
obras do sistema de drena-
gem pluvial encontram-se 
com cerca de 25% dos tra-
balhos também já executa-
dos, mesma porcentagem 
da pavimentação e urbani-
zação das ruas do Polo JK.

Quem trabalha na região 
já percebe as melhorias. Ra-
fael Góes Dutra é coordena-
dor da planta de fabricação 
de uma empresa de panifi-
cação instalada no Polo JK 
e que, hoje, possui cerca de 

300 funcionários. “Já tivemos 
problema de queda de ener-
gia uma vez, e isso é compli-
cado porque gera um impac-
to econômico muito grande 
para a companhia. Quanto 
aos estacionamentos, vai ser 
muito bom porque realmen-
te aqui faltavam vagas, até 
para os caminhões estacio-
narem”, avalia.

OBRAS CONFORME 
A VOCAÇÃO

Os trabalhos realizados 
nas ADEs do DF estão sen-
do feitos de acordo com as 
características de cada uma 
delas. O Polo JK, por exem-
plo, possui vocação para 
instalação de indústrias de 
grande porte e de sistemas 
de logística. Por conta disso, 
as obras no local são vol-
tadas para a melhoria nos 
sistemas de energia elétrica 
e de mobilidade.

COM INFORMAÇÕES DA FLÁVIO 
BOTELHO/ AGÊNCIA BRASÍLIA

Polo JK ganha infraestrutura 
para atrair mais empresas

Sebastião Salgado 
conquista o Prêmio Imperial do Japão

Mundialmente conhe-
cido por suas intensas 
imagens em preto e bran-
co, o fotógrafo Sebastião 
Salgado é um dos vence-
dores da 32º edição do 
Prêmio Imperial do Japão, 
considerado o Nobel das 
artes. A lista de agraciados 
foi anunciada nesta terça-
-feira (14), em Paris.

Nascido na cidade mi-
neira de Aimorés e radi-
cado na França, Salgado, 
aos 77 anos, foi destaca-
do na categoria pintura 
–o prêmio não tem uma 
categoria específica de fo-
tografia. Suas imagens re-
tratam o estado dos mais 
pobres e a degradação do 
meio ambiente com gran-
de senso estético.

Seu último projeto, 
“Amazônia”, resultou de 
uma exploração do ecos-
sistema amazônico e da 
vida de seus povos indíge-
nas que durou sete anos.

Criado em 1988 pela 
Japan Art Association e 
chamado oficialmente de 
Praemium Imperiale, o 
Prêmio Imperial do Japão 
concede ¥ 15 milhões, cer-
ca de R$ 720 mil, a cada 
um dos artistas laureados.

Os únicos outros brasi-
leiros a receberem a hon-
raria foram os arquitetos 

Paulo Mendes da Rocha, 
em 2016, e Oscar Nie-
meyer, em 2004.

Tradicionalmente, a 
cerimônia de entrega dos 
prêmios acontece em Tó-
quio e é feita pelo príncipe 
Hitachi, irmão mais novo 
do imperador Akihito. De-
vido à pandemia, o evento 
não será realizado de for-
ma presencial neste ano.

Nesta edição, tam-
bém receberam troféus 
o escultor americano 
James Turrell, que usa o 
espaço e a luz como meio 
de expressão; o arquiteto 
australiano Glenn Mur-
cutt, conhecido por suas 
casas modernistas inte-
gradas ao ambiente rural 
e vencedor do Pritzker, o 
maior prêmio da arquite-
tura, em 2002; e o violon-
celista americano Yo-Yo 
Ma, que conquistou 18 
prêmios Grammy ao lon-
go de sua carreira.

Acácio Pinheiro/Agência Brasília
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O ORR A 002/2021
O MUNICPIO DE INHUMAS torna público que realizará, na sala de
reuniões do Centro de Cultura e Convenções Nelo Egídio Balestra (Rua
23, Qd. 13, Vila São José, Inhumas), no dia 18/10/2021 às 08h30min,
procedimento licitatório modalidade concorr ncia pública tipo menor
preço global, objetivando a contratação de empresa de engenharia para
a execução do serviço de Construção de Centro de Conviv ncia, Centro
Dia e Casa Lar, objeto de conv nio com o Ministério da Cidadania no
884083/2019. Mais informações na sede da Prefeitura Municipal das
08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones
(62)3511-2121 / 99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.br no campo
licitação oupeloe-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.

TOMADADEPREÇOS006/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMAS-GO torna
público que realizará, na sala de reuniões do Centro de Cultura e
Convenções Nelo Egídio Balestra (Rua 23, Qd. 13, Vila São José,
Inhumas), no dia 04/10/2021 às 08h30min, procedimento licitatório
modalidade tomada de preços tipo menor preço global, objetivando a
contratação de empresa de engenharia para a execução do serviço de
reforma do Prédio da Escola Municipal Moacir Luiz de Paula Brandão,
situada no endereço, Rua Avelino João Bernardes Qd. 03 APM 01,
Residencial Ana Brandão. Mais informações na sede da Prefeitura
Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min,
pelos telefones (62) 3511-2121 / 99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO JARDINS ATENAS
 
A  Associação  Jardins  Atenas,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
05.754.980/0001-31, situada na Avenida Diógenes Dolival Sampaio,
s/n,  Goiânia,  Goiás,  por  meio  do  seu  Presidente  do  Conselho
Deliberativo,  Roberto Aleixo e  Silva,  nos termos do artigo 18º do
Estatuto Social desta Associação, CONVOCA  os Associados para a
AGE – Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no Pergolado da
Associação,  no  dia  29 de setembro de 2021 (quarta-feira),  às
19h30min, em primeira convocação, com a presença da metade mais
um dos Associados, e às 20h, em segunda convocação, com qualquer
número de Associados presentes, nos termos do artigo 23º do referido
Estatuto, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
 
1 - Apresentação dos projetos de gestão da atual administração
para o biênio 2021/2023;
2 - Situação financeira do condomínio;
3 - Ações adotadas pela atual diretoria;
4 - Definição sobre a forma de rateio referente a gastos não
provisionados (13º salário e outros);
5 - Plano de manutenção e investimentos do condomínio;
6 - Venda das motos usadas;
7 – Utilização do Pergolado.
 

IMPORTANTE
 
Artigo 15º - A Assembleia Geral é o órgão soberano da Associação,
sendo constituída por todos os Associados, sendo que para ser votado
e  votar  deverá  estar  quites  com  a  tesouraria  da  ASSOCIAÇÃO.
(Estatuto Social).
OBS.:
Os Associados que não se fizerem presentes na Assembleia  Geral
Extraordinária poderão ser representados por outra pessoa, por meio
de  procuração  com  poderes  específicos  para  tal  e  com  firma
reconhecida em cartório ou instrumento público.
O  uso  de  máscara  será  obrigatório  na  Assembleia  Geral
Extraordinária.
 
Goiânia – GO, 15 de setembro 2021.
 

Roberto Aleixo e Silva
Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Jardins

Atenas

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2021
 
O Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO, que alienará
em hasta pública, Modalidade Leilão de conformidade, e com a Lei nº
8.666/93,  que  no  dia  01/10/2021  às  14:00  horas,  na  Garagem
Municipal,  bens  inservíveis  a  administração,  como:  máquinas,
caminhões, ônibus, veículos e outros de sua propriedade, conforme
edital  afixado  no  placar  da  sede.  Maiores  informações,  bem  como  o
edital, poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Goiás,
sito na Praça da Bandeira, no. 01, Centro, Goiás-GO, no horário de
expediente ,  fone  (62)  3371-7726  /  (62)  98544-3261.
www.lkleiloes.com.br.  DORIVAL  SALOMÉ  DE  AQUINO.  Gestor  da
Administração.
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE IVO GOMES 
DE SOUZA, CPF: 057.591.431-90.

Requerimento nº 49771

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). IVO GOMES DE 
SOUZA, CPF: 057.591.431-90, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, LOTE 13, QUADRA 11, RUA 16, PARQUE NÁPOLIS A, 
APARTAMENTO Nº 104, RESIDENCIAL BELGA, CIDADE OCIDEN-
TAL/GO, CEP:  72885152, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança LOTE 13, QUADRA 11, RUA 16, PARQUE 
NÁPOLIS A, APARTAMENTO Nº 104, RESIDENCIAL BELGA, 
CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72885152
QUADRA 112, LOTE 14, NÚMERO 6, CASA 04, MANSÕES DE RE-
CREIO ESTRELA DALVA III, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72885152, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 32.658 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data do paga-
mento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 
6.024,86 ( seis mil vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio 
situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., 
onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último 
dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não 
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o 
direito de consolidação de propriedade do  imóvel em favor da credora 
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SAMANTHA CRISTINA 
MARINHO MACIEL, CPF: 035.395.511-66.

Requerimento nº 49805

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). SAMANTHA CRISTINA MARI-
NHO MACIEL, CPF: 035.395.511-66, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, CHÁCARA 04, QUADRA 01, RECREIO MOSSORÓ, RUA 
DUQUE DE CAXIAS, APARTAMENTO Nº 001, TORRE 9, CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL VILA PARK, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72885460, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CHÁCARA 
04, QUADRA 01, RECREIO MOSSORÓ, RUA DUQUE DE CAXIAS, 
APARTAMENTO Nº 001, TORRE 9, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA 
PARK, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72885460
RUA 1 0, CONJUNTO A, CHÁCARA 16, CONDOMÍNIO VENCEDOR, 
SETOR INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP: 72135020, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imó-
veis de Cidade Ocidental/GO, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
22.761 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 2.719,08 ( dois mil setecentos e dezenove 
reais e oito centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 
9:00 às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Cen-
tro, Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do  imóvel em favor 
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FERNANDO SILVA BISPO, 
CPF: 006.140.141-23.

Requerimento nº 49888

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FERNANDO SILVA 
BISPO, CPF: 006.140.141-23, devedor(a) fiduciante do imóvel alie-
nado, CASA 02, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RÍGIDA, MANSÕES 
DE RECREIO ESTRELA DALVA I, LOTE 06, QUADRA 23, RUA 15, 
CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72880000, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança CASA 02, CONDOMÍNIO RESI-
DENCIAL RÍGIDA, MANSÕES DE RECREIO ESTRELA DALVA I, LOTE 
06, QUADRA 23, RUA 15, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72880000
QNN 17, CONJUNTO C, LOTE 29, BRASÍLIA-DF, CEP: 72880000, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 14.495 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a 
efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades 
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 5.021,24 ( cinco mil vinte e um reais e vinte 
e quatro centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de prestações anterio-
res”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 
11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta pu-
blicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do  imóvel em favor da credora 
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ROMARIO DE FRANCA 
MOURA, CPF: 020.277.313-26.

Protocolo: 112.151
Requerimento nº 49966

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ROMARIO DE FRANCA MOURA, CPF: 
020.277.313-26, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA E, RE-
SIDENCIAL VIDIGAL, LOTE 962 DA QUADRA 42, CHÁCARAS QUEDAS 
DO DESCOBERTO, NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança CASA E, RESIDENCIAL VIDIGAL, LOTE 962 DA 
QUADRA 42, CHÁCARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, NESTA CIDADE
EQNP 8 12 BLOCO D LOTE 06, APART. 101, CEILÂNDIA EM BRASÍLIA/
DF 72230524, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atri-
buições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 71.225 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.727,55 ( quatro mil 
setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, 
Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GEOVANE PEREIRA 
DE SOUSA, CPF: 055.762.313-84.

Requerimento nº 50004

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ SA-
BER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). GEOVANE PEREIRA DE 
SOUSA, CPF: 055.762.313-84, devedor(a) fiduciante do imóvel alie-
nado, CHÁCARA15, QUADRA 03, RUA OSWALDO CRUZ, RECREIO 
MOSSORÓ, APARTAMENTO Nº 1301, BLOCO 13, CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL PRIVILLEGIE, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72885480, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CHÁCA-
RA15, QUADRA 03, RUA OSWALDO CRUZ, RECREIO MOSSORÓ, 
APARTAMENTO Nº 1301, BLOCO 13, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
PRIVILLEGIE, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72885480
QUADRA 09 A, LOTE 05, CASA D, CENTRO, RES.REMANSO, CIDADE 
OCIDENTAL-GO, CEP: 72885480, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/
GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 
3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 26.426 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e 
os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tribu-
tos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 5.504,03 ( cinco mil quinhentos e quatro reais e três 
centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é 
lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 
às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, 
Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. 
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do  imóvel 
em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, 
da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ILZANE AMORIM 
DE OLIVEIRA, CPF: 020.301.383-20.

Requerimento nº 50091

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ILZANE AMORIM DE 
OLIVEIRA, CPF: 020.301.383-20, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, CASA 05, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA, LOTE 13, 
QUADRA 118, MANSÕES DE RECREIO ESTRELA DALVA - III, CIDA-
DE OCIDENTAL/GO, CEP: 70770000, a qual não tendo sido encontra-
da no endereço de cobrança CASA 05, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ITÁLIA, LOTE 13, QUADRA 118, MANSÕES DE RECREIO ESTRELA 
DALVA - III, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 70770000
QUADRA 102, CONJUNTO 03, LOTE 18, APARTAMENTO 101, SÃO 
SEBASTIÃO, BRASÍLIA/DF71691014, fica, por este edital, INTI-
MADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis de 
Cidade Ocidental/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula 
nº. 2.913 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 5.039,71 ( cinco 
mil trinta e nove reais e setenta e um centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferen-
ça de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. 
para que se dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último 
dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não 
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante 
o direito de consolidação de propriedade do  imóvel em favor da 
credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FRANCISCO EDCLEIDE 
DE SOUSA, CPF: 885.599.983-49.

Protocolo: 112.186
Requerimento nº 50120

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FRANCISCO EDCLEIDE DE 
SOUSA, CPF: 885.599.983-49, devedor(a) fiduciante do imóvel alie-
nado, LOTE 01A-15 DA QUADRA 56, JARDIM DA BARRAGEM VI, 
NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança LOTE 01A-15 DA QUADRA 56, JARDIM DA BARRAGEM 
VI, NESTA CIDADE, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor res-
pectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 
3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliá-
rio garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 34.858 deste 
Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho 
INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as 
que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos le-
gais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao 
imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.838,74 ( quatro mil oitocentos 
e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos ), além das despe-
sas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio 
situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, 
Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta pu-
blicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora 
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 
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Entretenimento

Mercado e Marketing
CAMPANHA BRETAS - A campanha “Juntou selos Ganhou descontos” está nas 81 lojas Bretas, em Goiás e 
Minas Gerais. A cada R$ 30 em compras o consumidor ganha um selo para preencher a cartela e trocar pelos 
eletroportáteis: prancha alisadora, cortador de cabelo e barba, chaleira elétrica, balança digital, pipoqueira e 
aspirador de pó vertical. É possível aumentar o número de selos recebidos com o cadastro no App bretas; 
com a compra de um produto da marca Bretas; um produto das marcas parceiras ou com cartão cencosud/
bretas. Mais detalhes sobre o regulamento acesse: www.bretas.com.br/juntouselosganhoudescontos

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Embalagens da Marajoara trazem novidade com 
foco na sustentabilidade
PRODUTOS VIRÃO COM QR CODES - A partir deste 
mês de setembro todas as embalagens do Leite Integral 
Marajoara e do Leite Condensado Marajoara de 395g 
chegam aos pontos de venda em todo Brasil, com QR 
Code, visando criar um novo canal de comunicação 
e interatividade com o consumidor final. Na dinâmica, 
basta apontar a câmera do celular para o QR, e o cliente 
será direcionado a um hotsite que trará conteúdos 
exclusivos sobre lançamentos, receitas, ações 
institucionais e de sustentabilidades desenvolvidas 
pela empresa. O hotsite de estreia é sobre uma das 
ações de sustentabilidade da Marajoara: o Projeto de 
Fertirrigação, sistema que começou a funcionar em 
março deste ano, que recebe a água residual oriunda 
dos processos fabris da indústria, já devidamente 
tratada pela própria Estação de Tratamento de Resíduos 
(ETE) da empresa. A água é direcionada para um pasto 
de aproximadamente 14 hectares.

Cervejaria Louvada chega a Goiânia
CERVEJA ARTESANAL - A Cervejaria Louvada, já bastante reconhecida no Mato Grosso, inaugurou 
a sua taproom e distribuição em Goiânia, disponibilizando cerca de 20 rótulos de cervejas e chopes 
artesanais, sem glúten, como as premiadas Louvada IPA e Louvada Bergamot, eleitas as melhores do 
Brasil. A cervejaria já é tradicional no Centro-Oeste, e de olho nas tendências mundiais, traz uma novidade, 
adicionada como uma integrante especial à família: a Louvada Low - uma das primeiras cervejas artesanais 
do Brasil que é leve de verdade, com teor de álcool reduzido, menos carboidrato e sem glutém, mas 
mantém o mesmo padrão e sabor das cervejas Louvadas.  A Cervejaria Louvada está localizada na Avenida 
Laudelino Inácio, número 214, Setor Bela Vista. Telefone (62) 98231-4511.

Boticário lança linha Aroma & Terapia
SÃO TRÊS OPÇÕES DE OLFATIVOS - 
A novidade do Boticário é a linha Aroma 
& Terapia inspirada na aromaterapia, 
apresenta três opções de olfativos: Calma 
na Alma, um floral cítrico que acalma, 
trazendo tranquilidade e conforto; Menos 
Stress, Por Favor, aroma oriental floral que 
relaxa; e Energia pro Dia, um floral frutal, que 
energiza e aumenta a sensação de alegria 
e positividade. Cada olfativo conta com um 
Desodorante Colônia e um Home Spray. 

Fotos: Divulgação/Ilustração

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Gael comemora a gravi-
dez de Dandara. Karina vis-
ita o apartamento de Gael e 
Bete ouve quando a menina 
confessa sentir saudades 
do pai. Os alunos da aca-
demia de Gael são hostis 
com Wallace. Lucrécia avisa 
a Edgard e Jade que sua 
cirurgia foi marcada. João 
descobre que Dandara está 

grávida e tem uma crise. 
Lobão confessa a Nat que 
armou para brigar com 
Gael. Nat afirma que gos-
ta de Duca. Karina sente 
saudade de sua casa. Jade 
e Henrique se aproximam 
e Cobra observa os dois. 
Lobão manipula Karina para 
que a menina lhe chame de 
pai na frente de Gael.

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Dolores se arrepende te 
ter mentido para a irmã. 
Pilar confronta Samu-
el, e Tonico comemora a 
discussão entre os dois. 
Eudoro estranha o com-
portamento de Dolores. 
Germana e Licurgo denun-
ciam Quinzinho e Clemên-
cia para Borges. Pilar não 
acredita nas explicações 
de Samuel e os dois ter-

minam o relacionamento. 
Dolores decide contar a 
verdade a Pilar, mas Tonico 
arma para que as duas não 
se encontrem. Pilar decide 
aceitar a bolsa de estudos 
e viajar para os Estados 
Unidos. Teresa aconselha 
Pilar e desconfia de seus 
motivos para viajar. Para 
não ser detido, Quinzinho 
suborna Borges.

Malagueta beija Maria 
Pia. Luiza pede que Pe-
drinho lhe relate o dia do 
acidente de Mirella. Isa-
bel revela a Eric que está 
sendo procurada pela 
polícia. Eric se preocu-
pa ao saber que Luiza 
e Antônia estão atrás 
da ex-babá de Bebeth 
e dá dinheiro para Isa-

bel se afastar da cidade. 
Pedrinho conta a Luiza 
que, segundo Athaíde, 
as provas do acidente de 
Mirella foram adultera-
das. A foto de Mônica 
é divulgada na mídia 
como foragida da polí-
cia. Domênico e Antônia 
interceptam o ônibus de 
Mônica e Evandro.

Gênesis
Sheshi tenta salvar 

um ente querido. Judá 
deixa o acampamento. 
No palácio, o empenho 
de José chama atenção. 
Judá é recebido por Hirá. 
Asenate arma um plano 
para rever José. Hirá faz 
um acordo com Judá. 
José sofre com a lem-

brança dos irmãos. Am-
arilis se incomoda com 
Kamesha. Zilpa aconselha 
Israel e ele autoriza Judá 
a seguir um novo camin-
ho. José e Asenate se 
encontram. José e Abu-
mani ficam aliviados com 
a atitude de Issad. Potifar 
cruza o caminho de José. 

Império
Cristina deixa Genève. 

Carmem conta para Orville 
sobre os planos de Helena. 
Ismael e Lorraine sugerem 
que Naná se case com Antô-
nio para adotar Luciano. 
Marta assusta Téo. Helena 
dá um ultimato em Orville. 
Magnólia e Severo se con-
vidam para jantar na casa 
de Cláudio e Beatriz. José 
Alfredo vai para a casa de 
Maria Ísis. Reginaldo retorna 
à casa de Jurema. Cristina 

volta de viagem. Batista e 
Kelly se surpreendem com a 
presença de José. Maria Ísis 
ampara Kelly. José Alfredo 
conversa com Batista. Kelly 
pede uma explicação a José 
Alfredo. Cristina liga para 
Manoel e pergunta pelo pai. 
Cora ouve a conversa en-
tre Cristina e Manoel. Maria 
Marta deixa Maurílio des-
confiado. Téo Pereira pensa 
na conversa que teve com 
Maria Marta.

O jovem queria entrar 
para a polícia. Inscreveu-se 

e foi chamado para um teste.
– Neste teste é necessário ter raciocínio 

rápido – alertou o examinador.
– O que foi que disse?
– Que está dispensado.
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