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Lucas Lucco admite uso de 
anabolizantes e desabafa 
sobre sexualidade

Divulgação

OPORTUNIDADE

Concursos abrem 2.031 vagas na 
administração pública estadual
Oportunidades estão concentradas nos setores de Segurança Pública 
(Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Superintendência de Polícia 
Técnico-Científica), mas haverá seleção para outros quatro órgãos: 
Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral, Universidade Estadual 
de Goiás e Agência Goiânia de Infraestrutura e Transportes. Estado 
também anuncia concessão de promoções, nomeações e progressão 
salarial que inclui servidores do Fisco, bem como posse de 28 auditores 
fiscais aprovados em certame no final da gestão passada. Acréscimos da 
folha de pagamento para 2022 com ativos serão de R$ 490.761.146,00. 
“Temos o compromisso de fazer um governo com transparência e boa 
gestão”, garante governador Ronaldo Caiado

CULTURA 

Associação Berimbau de Ouro realiza 
o encerramento do projeto Batukê

ENTREVISTA – ARTISTA 
VISUAL EBERT CALAÇA

“O design cosmopolita 
das grandes marcas 
com a linguagem de 
artistas locais”



Sábado, 9 de outubro de 2021
Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal2

ENTREVISTA – ARTISTA VISUAL EBERT CALAÇA

Fotos: Arquivo pessoal

Artista visual expõe o seu trabalho na mostra CasaCor Goiás 2021 e fala sobre tendências

“O design cosmopolita das grandes marcas 
com a linguagem de artistas locais”
RONALDO MARINHO  - Através 
das artes plásticas as expres-
sões culturais ganham visi-
bilidade na edição da Casa-
Cor Goiás 2021. No período 
compreendido entre 28 de 
agosto e 17 de outubro, no 
Shopping Flamboyant, a 
mostra de arquitetura, de-
coração e ambientes mobi-
liza as atenções do público 
goiano, de patrocinadores e 
marcas. A exposição é pre-
parada para garantir os pro-
tocolos sanitários.

O artista Ebert Calaça, de 
40 anos, residente na capital 
goiana, expõe o seu traba-
lho na CasaCor Goiás 2021. 
Formado em Design Gráfico, 
pela Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, especialis-
ta em Cinema pela Cambury. 
O profissional destaca-se 
através das mensagens trans-
mitidas pelas suas obras. Ad-
mirado pelo público aprecia-
dor da arte urbana. As suas 
criações, independente da 
plataforma utilizada, garan-
tem a ressignificação e a revi-
talização dos ambientes.
Confira a íntegra 
da entrevista:
 Jornal Gazeta do Estado – 
‘Genésio Maranhão – Galeria 
de Arte’, em 100 m², o pro-
fissional faz uma homena-
gem para os artistas goianos, 
consagrados e novos. Quais 
os ganhos esta iniciativa pro-
move às artes visuais?

Ebert Calaça – A proposta 
do Genésio Maranhão é lou-
vável no sentido de levar arte 
aos ambientes da CasaCor 

que mescla o design cosmo-
polita das grandes marcas 
com a linguagem de artis-
tas locais, onde a soma desse 
casamento é esse ambiente 
contemporâneo cheio de 
vida. E, é sempre bom estar 
entre amigos e outros artistas 
goianos, essa curadoria foi 
feita com muito carinho pela 
dupla de galeristas Sandro 
Torre e a Wanessa, sua esposa 
e sócia, esse cuidado é algo 
que me deixa muito honrado.

JGE – Quais as caracterís-
ticas em seu fazer artístico 
que propiciaram o convite 
para participação na Casa-
Cor Goiás 2021?

Calaça – Creio que 
os traços fortes e as cores 

cheias de vida e também 
por suas singularidades.

JGE – O graffiti é uma ten-
dência para os ambientes 
internos? Quais as dicas você 
transmite para quem deseja 
incluir este conceito na de-
coração de um espaço?

Calaça – O graffiti não é 
graffiti em outro lugar que 
não seja a rua, pode usar to-
dos os componentes mate-
riais que se usa nas ruas, mas 
são coisas diferentes. O design 
se apropria das linguagens, 
então você pode ter um pai-
nel de “street art”. A inclusão 
da “street art” em ambientes 
eu acho super louvável, com 
isso você fomenta um mer-
cado, mas graffiti e “street art” 

são coisas muito diferentes.

JGE – Observa-se o trabalho 
diferenciado quanto ao uso 
da linguagem em suas pos-
tagens nas mídias sociais. 
Uso de trocadilhos bastante 
inteligentes. Como surge a 
inspiração para as legendas?

Calaça – Sou introspec-
tivo e volta e meia me vejo 
vagando pelos pensamentos, 
pelos meus mundos parale-
los nesses labirintos de ruas 
do TDAH e fico lendo pa-
lavras que se juntam e for-
mam fragmentos, com isso 
estou sempre fazendo piadas 
internas do cotidiano, seja 
ele real ou não, às vezes, dou 
sorte de poder compartilhar 
isso com alguém.

AINDA NESTE MÊS DE OUTUBRO, 
O MINISTÉRIO DA INFRAESTRU-
TURA DEVERÁ ABRIR A CONSULTA 
PÚBLICA PARA A DESESTATIZAÇÃO 
DO PORTO DE SANTOS, A MAIS 
AGUARDADA DO SETOR PORTU-
ÁRIO, POIS DEVERÁ TRANSFERIR 
PARA A INICIATIVA PRIVADA A GES-
TÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO, 
que hoje é realizada pela 
empresa estatal Santos Port 
Authority (SPA), que subs-
tituiu a Companhia Docas 
do Estado de São Paulo 
(Codesp), que, por sua vez, 
havia substituído a antiga 
Companhia Docas de San-
tos (CDS), que funcionou 
de 1886 a 1980. A previsão 
é que o leilão ocorra apenas 
no segundo semestr e de 
2022 e que o contrato com a 

Porto de Santos: o que esperar da privatização

Artigo

n Liana Lourenço 

aos ambientes da CasaCor 

nova concessionária tenha 
35 anos de duração

Ainda que o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, uma das raras estre-
las de primeira grandeza do 
atual governo federal, tenha 
alardeado que o modelo de 
desestatização para o por-
to de Santos incorporou as 
lições aprendidas com a 
estruturação do projeto da 
Companhia Docas do Espíri-
to Santos (Codesa), a verdade 
é que esse tipo de concessão 
nunca ocorreu no País. Ou 
seja, ao contrário de outros 
modais submetidos à priva-
tização, como o rodoviário 
e o aeroportuário, em que a 
concessionária é ao mesmo 
tempo administradora e ope-
radora, no modal portuário, 
a partir de agora, a empresa 
vencedora do leilão será ape-
nas administradora, já que os 
terminais localizados no por-
to de Santos já são privados.

Privatizada, a SPA deverá 
ampliar sua área terrestre dos 
atuais 8 quilômetros quadra-
dos para 14 quilômetros qua-
drados, incorporando zonas 
ainda inexploradas, que hoje 
estão fora dos limites de ope-
ração, mas que poderão dar 
origem a novos terminais ou 
projetos. O novo traçado de-
verá incorporar também 10 
quilômetros quadrados de 
extensão aquaviária. As prin-
cipais áreas agregadas são a 
Ilha dos Bagres, na margem 
esquerda do porto, e a área 
ao redor do Largo do Canéu, 
que nos documentos do sé-
culo XVIII aparece como Lar-
go do Caniú e que fica próxi-
mo ao canal de Piaçaguera e 
ao porto Alemoa.

É de se lembrar que es-
sas áreas já despertaram o 
interesse de grupos privados, 
mas que nenhum projeto foi 
avante, provavelmente por 
falta de melhor definição no 

modelo de privatização dos 
terminais. Para a Ilha dos Ba-
gres já se cogitou a instalação 
de um terminal para a mo-
vimentação de contêineres, 
iniciativa que não prosperou 
diante da dúvida quanto a 
uma possível demanda para 
mais um terminal com esse 
perfil no porto. Aliás, segun-
do previsão do Ministério 
da Infraestrutura, os termi-
nais hoje em funcionamen-
to atenderiam a demanda 
prevista para os próximos 
20 anos, mas, obviamente, 
sempre podem surgir outras 
necessidades. De qualquer 
modo, para aquela área, a 
ideia mais consistente é a que 
prevê a criação de um porto-
-indústria, com a instalação 
de indústrias ligadas direta-
mente ao comércio exterior. 

A princípio, a privatiza-
ção da SPA deverá envolver 
investimentos ao redor de R$ 
16 bilhões, o que incluiria a 

construção de um túnel sub-
merso entre Santos e Guaru-
já, que passaria a ser obriga-
ção da nova concessionária, 
já que a ideia de uma ponte 
entre os dois municípios, 
cujo projeto chegou a ser 
apresentada publicamente 
pelo governo do Estado em 
2010, foi afastada devido à 
possibilidade de que, no fu-
turo, constitua um obstáculo 
às manobras dos navios no 
canal do estuário. 

À nova concessionária 
caberá também a respon-
sabilidade pelo trabalho de 
aprofundamento do canal 
de navegação, que hoje 
tem um calado estimado 
em 14,5 metros. A ideia é 
que o calado chegue até 17 
metros, o que possibilita-
ria a entrada de cargueiros 
de 340 metros, capazes de 
transportar até 9 mil TEUs 
(twenty foot equivalent 
unit ou unidade equiva-

lente a um contêiner de 20 
pés).  Já para a entrada do 
HMM Algeciras, o maior 
navio-porta-contêineres 
do mundo, com capacida-
de para 24 mil TEUs, seria 
necessária a construção de 
uma plataforma offshore 
(afastada da costa) , ainda 
que com o aporte de capi-
tais estrangeiros, ideia que, 
aparentemente, não faz 
parte dos planos do Minis-
tério da Infraestrutura.

LIANA LOURENÇO 
MARTINELLI, ADVOGADA, 

PÓS-GRADUADA EM GESTÃO 
DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO 

INTERNACIONAL, É GERENTE DE 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO 
GRUPO FIORDE, CONSTITUÍDO 

PELAS EMPRESAS FIORDE 
LOGÍSTICA INTERNACIONAL, 

FTA TRANSPORTES E ARMAZÉNS 
GERAIS E BARTER COMÉRCIO 

INTERNACIONAL. E-MAIL: FIORDE@
FIORDE.COM.BR. SITE: WWW.

FIORDE.COM.BR

JGE – De modo geral, em 
Goiás, os editais públicos 
contemplam as demandas 
dos artistas visuais?

- Calaça – Hoje não posso 
responder essa pergunta. Eu 
não posso dizer que traba-
lho com arte, tenho alguns 
amigos que trabalham com 
arte, mas de maneira mais 
independente e o mercado 
goiano é muito peculiar. Mas, 
os editais requerem muita or-
ganização do artista, precisa 
seguir regras para ser contem-
plado, são concursos públicos 
e que, em muita das vezes, 
não contemplam a todos.

JGE – Em quais localidades 
o público pode apreciar as 
suas intervenções artísticas?

Calaça – Hoje os locais 
mais fáceis para encontrar 
minhas obras são no Ateliê 
do Renka, um estúdio cole-
tivo, bem legal que divido 
com os meus amigos (na 
verdade sou fantasma que 

assombra o estúdio); André 
Morbeck, Danilo Itty, Dojla 
e Renatinho (duo Bicicleta 
sem Freio) e meu “cumpadi” 
Matheus Dutra. No Shiva 
Altbar tem uma paredinha 
bem legal e provavelmente 
será palco de uma individu-
al ainda esse ano. E, na Ga-
leria Arte Plena que também 
são grandes parceiros.

JGE – Quais os seus próxi-
mos projetos artísticos e no-
vidades em andamento?

Calaça – Estou organi-
zando uma exposição para 
esse ano no Shiva Altbar, 
agora em Novembro e em 
Dezembro, provavelmente 
teremos novidades para o es-
paço do Renka. Espero que 
todos estejam vacinados e, 
que no ano que vem, possa-
mos refazer a Semana de 22 
com os Novos Modernos.

RONALDO MARINHO É 
ARTICULISTA, FORMADO EM GESTÃO 

DE EMPRESAS E AUTOR DO LIVRO 
“DIAS FORA DO EIXO”
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CULTURA TOCANTINS

Associação Berimbau de Ouro realiza 
o encerramento do projeto Batukê

Com incentivo do Governo, exposição 
resgata registros de Palmas do acervo 
fotográfico de Edson LopesDivulgação

Em janeiro de 2020 a 
Associação Berimbau de 
Ouro deu início às ativi-
dades do projeto Batukê, 
apoiado pelo Fundo de 
Arte e Cultura do Esta-
do de Goiás. Entretanto, 
por conta das medidas 
restritivas e de isolamen-
to social impostas pela 
pandemia da Covid-19, 
o projeto foi paralisado. 
Para cumprir seu obje-
tivo de valorizar as ma-
nifestações da cultura 
popular e proporcionar 
atividades formativas 
para crianças e adoles-
centes da cidade de Ca-
talão e Três Ranchos, o 
projeto foi adaptado para 
as plataformas digitais. 

Mesmo com as difi-
culdades enfrentadas, a 
Associação Berimbau de 
Ouro, coordenada pelos 
professores Pablo Dino e 
Flávia Sereia, conseguiu 
cumprir os objetivos do 
projeto e realizará, neste 
final de semana, o encer-
ramento das atividades 
com apresentações cul-
turais de Maculelê, Jongo, 
Samba de Roda e Coco, 
Ciranda e Rodas de Ca-
poeira. Além dessas atra-
ções, os beneficiários do 
projeto Batukê participa-
rão do Batizado de Ca-

poeira e receberão seus 
respectivos certificados. 

O evento de encerra-
mento do projeto Batukê 
acontecerá de forma hí-
brida, com atividades 
presenciais nas cidades 
de Catalão e Três Ran-
chos e de modo on-line, 
contando com a presen-

ça do Mestre Flávio Ca-
ranguejo de São Paulo e 
do Mestre Marcos Feinho 
do Rio de Janeiro. 

Para mais informações 
basta acessar as páginas 
da Associação Berimbau 
de Ouro no Facebook, Ins-
tagram e Youtube. 

DA REDAÇÃO

Com incentivo do Go-
verno do Tocantins, por 
meio da Agência de De-
senvolvimento do Turis-
mo, Cultura e Economia 
Criativa (Adetuc), ocorre 
nesta segunda-feira, 11, no 
salão de exposição do Es-
paço Cultural José Gomes 
Sobrinho, em Palmas, com 
entrada gratuita, a expo-
sição fotográfica “Palmas 
Tocantins - Registro Do-
cumental da Câmera de 
Edson Lopes”. A exposição 
poderá ser visitada até 31 
de outubro.

O evento é uma reali-
zação da Associação Ami-
gos da Cultura e do Meio 
Ambiente - Taquaruçu, 
Canto das Artes, e a expo-
sição é um presente pe-
los 33 anos de criação do 
Tocantins, celebrados no 
último dia 5 de outubro, 
permitindo um resgate da 
memória do Estado. 

As fotografias contam 
a história da capital Pal-
mas, entre os anos de 1989 
e 1994, feitas pelo primei-
ro fotógrafo oficial da Pre-
feitura de Palmas, Edson 
Lopes (in memorian). Ele 
acompanhou, ao longo de 
20 anos, a construção da 
cidade de Palmas, desde 

o lançamento da pedra 
fundamental em 1989 até 
o ano de 2010. Capturou 
ao longo desse período, 
o Cerrado dando lugar a 
avenidas, o vai e vem das 
máquinas e das pessoas 
que chegavam de todos os 
cantos do país em busca 
de uma nova vida. O acer-
vo do fotógrafo conta com 
aproximadamente 15 mil 
fotos, feitas em película 
preto e branco.

A exposição tem como 
objetivo a aquisição de 
equipamentos necessários 
para a digitalização de par-
te do acervo do fotógra-
fo. Nesta primeira fase do 
projeto já foram digitali-
zadas 3 mil imagens, das 
quais 50 fotografias resul-
taram na exposição.

O projeto foi contem-
plado no edital emer-

gencial pelo Governo do 
Tocantins, por meio da 
Adetuc, e Ministério do 
Turismo, por meio da 
Secretaria Especial da 
Cultura e Fundo Nacio-
nal de Cultura.

Natural da cidade de 
Tocantins, em Minas Ge-
rais, Edson Lopes foi pio-
neiro no Estado do To-
cantins sendo o primeiro 
fotógrafo oficial da Prefei-
tura de Palmas. Dono de 
um olhar sensível e apura-
do, suas imagens materia-
lizaram um grande acervo 
histórico do qual com re-
gistros de momentos me-
moráveis do crescimento 
da nova Capital. Edson 
Lopes faleceu em abril de 
2010, aos 66 anos.

DA REDAÇÃO COM 
WLADIMIR MACHADO/

GOVERNO DO TOCANTINS

OPORTUNIDADE

Oportunidades estão concentradas nos setores de Segurança Pública (Polícias Militar e Civil, Corpo de 
Bombeiros e Superintendência de Polícia Técnico-Científica), mas haverá seleção para outros quatro órgãos: 
Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral, Universidade Estadual de Goiás e Agência Goiânia de 
Infraestrutura e Transportes

Concursos abrem 2.031 vagas na 
administração pública estadual

DA REDAÇÃO COM SEE/GO  -  O 
Governo de Goiás preten-
de realizar pelo menos oito 
concursos públicos em 2022, 
com 2031 vagas. Elas estão 
concentradas principal-
mente nos setores de Segu-
rança Pública, onde estarão 
disponíveis 1.565 oportu-
nidades. Além disso, ain-
da estão previstas seleções 
para Secretaria de Estado de 
Administração (Sead), Pro-
curadoria-Geral do Estado 
(PGE), Universidade Estadu-
al de Goiás (UEG) e Agência 
Goiânia de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra).

Os recursos para a con-
tratação estão previstos na 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2022, já encami-
nhada pelo governador Ro-
naldo Caiado à Assembleia 
Legislativa. No documento 
também estão previstas pro-
moções e progressões de car-
reira para determinadas áre-
as do setor público estadual.

De acordo com o gover-

nador Ronaldo Caiado, os 
anúncios de agora refletem 
o trabalho sério e com-
prometido de sua gestão, 
já que para o ano de 2022, 
como prevê a LOA, não há 
previsão de déficit no Esta-
do, com a superação de dí-
vidas deixadas pela gestão 
anterior. “Temos o compro-
misso de fazer um governo 
com transparência e boa 
gestão”, ressaltou.

Pelo cronograma do Go-
verno de Goiás, o primeiro 
concurso a ser realizado 
está previsto para maio para 
contratar 720 soldados e 150 
oficiais da Polícia Militar de 
Goiás (PM-GO).

O segundo será em ju-
lho para selecionar 140 sol-
dados e 20 oficiais que vão 
integrar o Corpo de Bom-
beiros Militar (CBM).

O terceiro certame tam-
bém será em julho para a 
contratação de 20 auxilia-
res de autópsia, 10 peritos e 
35 médicos legistas para a 

Superintendência de Polícia 
Técnico-Científica (SPTC) 
da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP).

O último concurso será 
em outubro e permitirá à 
Diretoria-Geral da Polícia 
Civil (DGPC) selecionar 
350 agentes, 100 escrivães 
e 20 papiloscopistas.

Mas a Segurança Pública 
não será a única beneficiada 
pelo cronograma feito pela 
Sead para o próximo ano.

A própria Secretaria de 
Administração pretende re-
alizar concurso em junho 

para contratar 329 analistas 
para o Poder Executivo e a 
Procuradoria-Geral do Es-
tado pretende selecionar 32 
procuradores, em abril.

A Universidade Estadual 
de Goiás (UEG) também irá 
realizar concurso. Serão dis-
ponibilizadas 95 vagas para 
docentes de Medicina, com a 
contratação de forma parce-
lada dos novos professores. 
Também haverá concurso 
público para 10 gestores de 
engenharia da Goinfra para 
janeiro do próximo ano.

Ainda dentro da progra-
mação feita pelo Governo de 
Goiás, a Secretaria de Estado 
da Economia dará posse a 28 
auditores fiscais aprovados 
em concurso público no fi-
nal da gestão passada e pro-
gressão para os servidores do 
Fisco estadual. Há previsão 
também de nomeação de 
aprovados em certame da 
Secretaria de Estado da Saú-
de, além de progressão para 
os servidores da pasta.

Ainda conforme a LOA 
de 2022, o Governo de Goiás 
vai conceder promoção ao 
longo de todo ano para ofi-
ciais e praças da Polícia Mili-
tar e do Corpo de Bombeiros; 
para os servidores da DGAP; 
delegados e demais policiais 
civis da Delegacia-Geral da 
Polícia Civil; Polícia Técnico-
-Científica; além de promo-
ções para todos os servidores 
abrangendo demais órgãos 
do Poder Executivo Estadual.

Já as progressões que 
serão concedidas estão des-
tinadas para servidores da 
DGAP; delegados e demais 
policiais civis da DGPC; au-
ditores fiscais da Secretaria 
da Economia; administra-
tivos e docentes da Univer-
sidade Estadual de Goiás; 
professores e administra-
tivos das secretarias de Es-
tado da Educação e Saúde; 
além de promoções para 
todos os servidores abran-
gendo os demais órgãos.

VALORES
Os acréscimos da folha 

de pagamento para 2022 
com os ativos serão de R$ 
490.761.146, sendo destes R$ 
149.715.628 para a Educação, 
R$ 6.246.929 para a Saúde, R$ 
116.229.440 para a Seguran-
ça Pública e R$ 218.569.149 
para as demais categorias.

Dos cerca de R$ 149,7 mi-
lhões da Seduc, R$ 12.987.489 
serão para progressão de 
professores e administrativo, 
e R$ 136.728.139 serão desti-

nados para reajuste salarial 
para professores, adminis-
trativos e temporários.

Para os servidores da 
Saúde, R$ 3.264.140 tra-
tam de recursos para a 
progressão salarial e R$ 
2.862.789 com a nomea-
ção dos concursados.

Já para a Segurança Pú-
blica haverá um acréscimo 
na folha de pagamento de 
2022 de R$ 116.229.440, sen-
do R$ 51.358.429 para pro-
moções de praças e oficiais 
da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros, para DGAP, 
delegados e demais policiais 
civis da DGPC, e na SPTC.

Os valores adicionais e 
que constam na PLOA de 
2022 destinados para con-
curso da SSP são de R$ 
64.871.011 com os concur-
sos para soldados e oficiais 
da PM e Corpo de Bombei-
ros, para o de agentes, es-
crivães e papiloscopistas 
da DGPC, e de auxiliares de 
autópsia, peritos e médicos 
legistas da SPTC.

Para o Fisco estadual, 
o governo estará destinan-
do R$ 19.262.831, sendo R$ 
7.493.395 com a convocação 
dos 28 aprovados no último 
concurso e R$ 11.769.436 
para o pagamento das pro-
gressões salariais.

A UEG terá destinado na 
LOA de 2022 para concurso 
dos docentes e para a pro-
gressão salarial dos docentes 
e administrativos um recurso 
de R$ 13.195.672.

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO PRAZO DE 20 DIAS PROTOCOLO : 5291462-57.2018.8.09.0051 NATUREZA : PROCES-
SO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Execução -> Execução de Título Extrajudicial -> Execução de Título Extrajudicial 
EXEQUENTE : Banco Bradesco S/a EXECUTADO : Milao Imports Pecas E Servicos Ltda VALOR DA CAUSA : R$ 269.772,36 O 
Doutor Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. DETERMINA que, por este meio cita o executado 
acima qualificado, que ora se encontra em lugar incerto e não sabido para todos os termos, ate final sentença, da ação acima 
especificada que se processa perante este juízo, bem como para que pague em juízo o valor reclamado pelo credor, no montante de 
R$ 269.772,36, acrescidas das cominações legais, no prazo de 03 (três) dias, contados da dilação deste Edital, sob pena de serem 
penhorados, tantos bens quantos bastem necessários forem para garantia do juízo (Art. 652 do C.P.C.). ADVERTÊNCIAS: I - No caso 
de pagamento atempado e integral, a verba honorária será reduzida pela metade. II - A partir da juntada aos autos da prova de citação 
fluirá o prazo de 15 dias para que a parte devedora oponha, querendo, Embargos à Execução, independentemente de penhora, 
depósito ou caução (art. 915 do C.P.C.). III - No prazo para embargos, uma vez reconhecido o crédito do exequente e comprovado o 
depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer 
o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, monetariamente corrigido, com juros de 1% (um por cento) aos mês, 
cujo deferimento levará ao levantamento do valor depositado em favor do credor e a suspensão da execução. Em caso de não paga-
mento de qualquer das prestações, ocorrerá o vencimento antecipado das subsequentes e o prosseguimento da execução, inclusive 
com imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas, sendo vedada, neste caso, a oposição de 
Embargos. IV - A parte executada deverá, obrigatoriamente, no prazo fixado pelo juiz, indicar onde se encontram os bens sujeitos a 
execução, exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que 
dificulte ou embarace a realização da penhora (art. 656, §1 do C.P.C.). DESPACHO: Goiânia, 25 de maio de 2021.
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Dois tempos
1. Segundo a pesquisa "Theme Index and Musem 

Index 2020", pelo sexto ano consecutivo, o Hot Park, 
maior parque aquático da América Latina, ocupa a 
terceira posição no ranking "Top 10 Parques Aquáticos 
da América Latina", que foi divulgada recentemente 
pela Themed Entertainment Association (TEA/AE-
COM), associação internacional sem fins lucrativos que 
representa os principais criadores, desenvolvedores, 
designers e produtores de lugares e experiências inte-
ressantes.

2. Em uma área de 55 mil m² abastecidos por águas 
quentes naturais e correntes, o Hot Park oferece entrete-
nimento por meio de diferentes atrações que atendem 
as famílias como: Hotibum, Acqua River e Lazy River, e 
aos que buscam adrenalina, como o Xpirado e o Half 
Pipe. Visando oferecer ainda mais segurança, nesse 
período de pandemia e tão desafiador, o complexo 
redobrou os cuidados para com o público, que busca 
contato com a natureza, diversão e momentos únicos 
com a família e com os seus colaboradores.

Arrecadação de brinquedos
Shopping Bougainville lança campanha de arreca-

dação de brinquedos que serão doados para crianças 
em situação de vulnerabilidade de Goiânia. A ação 
acontece na loja Brincanto, no piso 2, aberto para rece-
ber doações até o dia 12 de outubro, Dia das Crianças. 
Os brinquedos novos ou conservados serão entregues 
para as crianças do CMEI Jardins do Cerrado. A campa-
nha é uma parceria do Bougainville com o projeto social 
Nunca Desista dos Seus Sonhos.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? Aveia 
com leite retira as 
impurezas e ainda 
hidrata a pele.
n VERNISSAGE 
INFANTIL - Alunos 
da Escola Infantil São 
José transformaram 
músicas em arte e, na 
semana da criança, 
as telas deram um 
toque mais infantil ao 
Shopping Bougainville. 
As pessoas se 
contagiaram com 
a cor, criatividade 
e alegria das obras 
expostas no piso 2 do 
centro de compras.
n PRA VOCÊ VER - O 
Shopping Passeio 
das Águas abriga a 
exposição fotográfica 
“Pra Você se Ver”, 
chancelada pela 
Sociedade Brasileira 
de Mastologia – 
Regional Goiás (SBM-
GO),, objetivando  
manter a integração 
social da paciente 
com câncer de mama 
e conscientizar a 
população sobre o 
diagnóstico precoce 
nos resultados 
promissores do 
tratamento. A ação 
tem participação de 30 
pacientes, homem e 
mulheres, com o apoio 
da Unimed Goiânia.

n MESA DE BAR 
- Noite dessas, 
Valdirene Marinho 
e Nilva Martins 
ambas dos quadros 
da SEDHS (antiga 
Semas), fizeram um pit 
stop no Velho Texas, 
no Marista, para 
colocar a conversa em 
dia, em nome 
da amizade

FESTIVAL DE CARNES 
Hoje, os empresários Hugo Siqueira e Carlos Naves 
pilotam a 1ª edição do curso “American BBQ – 
Pirenópolis”, no Buteko do Chaguinha Piri, que 
será o pano de fundo, do encontro de renomados 
chefs do American BBQ Brasil, comandado pelo 
palestrante Bruno Panhoca, com técnicas, teorias 
e práticas que valorizam o valor do churrasco 
brasileiro, além do cardápio e muita música ao vivo 
com Eli e Carol Colombini

Divulgação

FEIJOADA AMIGA 
No sábado (02), o empresário e gourmet Elpidio 
Fiorda pilotou o lançamento da tradicional Feijoada 
do Elpídio, no The Rock Steak House prestigiada 
por  vários amigos. Na foto com ele, Edna Gomes, 
Janeth Caixeta,  Jacqueline Fidelis, Julia Caixeta 
Oliveira e Rosemary Fidelis

Elpídio Fiorda

Divulgação

Emily, que nada! A mais nova série 
favorita da web é "Jojo em Paris"

Em plena Semana de 
Moda, Paris foi tomada 
por uma enxurrada de 
celebridades brasileiras, 
como Bruna Marquezi-
ne, Sasha Meneghel, Taís 
Araujo e Isis Valverde. 
Mas Jojo Todynho, em 
sua primeira visita à ca-
pital francesa, a convite 
da grife Jean Paul Gaul-
tier, é que tem garantido 
a dose de entretenimen-
to necessária para mui-
tos brasileiros. 

A funkeira ostentou 
nos looks, tietou Cauã 
Reymond, Neymar e Na-
omi Campbell e fez ques-
tão de compartilhar cada 
momento especial de 
seus passeios pela Cida-
de Luz nas redes sociais, 
para alegria da nação. E 
a web agora só pensa em 
uma coisa: qual será o 
serviço de streaming que 
vai produzir a série "Jojo 

em Paris"?
Afinal, a campeã do 

reality "A Fazenda 12" 
não se deixa abalar por 
uma chuvinha qualquer 
e faz festa no meio da 
rua, sem se importar com 
a opinião alheia. Quer 
melhor companheira de 
viagem do que essa?

Não dominar o idio-
ma também não é uma 
barreira para Jojo, que 

é boa de papo falando 
português com sotaque, 
mímica e onomatopeias. 
É um talento nato!

Aliás, bastou uma 
boina para a funkeira 
se misturar aos locais. 
A Torre Eiffel foi só mais 
um detalhe.

E nem é preciso se 
preocupar com trilha so-
nora, porque Jojo dá con-
ta do recado.

Lucas Lucco admite uso de 
anabolizantes e desabafa sobre sexualidade

Lucas Lucco, 30, tirou as 
dúvidas de vários fãs sobre 
sua vida pessoal. O cantor, 
que participou do podcast 
"Podpah", admitiu no ba-
te-papo que já usou ana-
bolizantes. Disposto a falar 
sobre tudo, ele ainda abriu 
uma caixinha de perguntas 
no Instagram e respondeu 
sobre sua sexualidade.

Sobre os anabolizantes, 
Lucas confessou que pre-
cisou parar por causa dos 
efeitos colaterais. Os pais 
dele ficaram preocupados 
e contrataram um médico 
que acompanha o cantor até 
hoje. "Antes da carreira, eu 
enchia o c* de bomba. Mole-
que, né? Aí, quando comecei 
a carreira de fato, as bombas 
começaram a dar um negó-
cio na minha cabeça. Bom-
ba mexe com o emocional e 
tal", afirmou ele.

Já a sexualidade, 
muito questionada por 
causa de boatos envol-
vendo Luan Santana, 
Lucas Lucco negou que 
as histórias sejam ver-
dadeiras e garantiu que 
não teria problema em 
assumir caso se interes-
sasse por homens. "Vou 
falar pra vocês um ne-
gócio. Se eu gostasse de 
homem vocês já esta-
riam sabendo há muito 
tempo. Vocês não me 
conhecem, não. Hoje 
estou casado, graças a 
Deus, com um filho lin-

do", encerrou o cantor.
No podcast, a saú-

de mental do sertanejo 
também foi um assun-
to abordado. Lucas re-
lembrou o período em 
que conciliou a carreira 
musical com o papel que 
ganhou em "Malhação". 
Segundo ele, a vontade 
de trabalhar sumiu e isso 
o deixava triste.

"Estava gravando de 
segunda a sexta até a 

noite, para sair do Pro-
jac, pegar um avião e 
fazer show sexta, sába-
do e domingo. No meio 
do esquema, eu dei um 
'burnout'. É uma coisa 
que não só a galera que é 
artista, todo mundo está 
suscetível. É o excesso de 
estresse do trampo que 
te leva a ter gatilhos para 
despertar uma 'deprê', 
uma síndrome do pâni-
co", explicou.
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De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Mercado e Marketing
PRÊMIOS ASSAÍ – Até o final do mês de outubro, o Assai Atacadista vai sortear mais de R$ 7 milhões em 
prêmios para os seus clientes cativos, cadastrados no site ou no aplicativo Assaí Clientes. O cliente Assaí 
poderá participar do sorteio de R$ 47 mil por dia, e mais de 35 mil vales-compra instantâneos no valor R$ 
100 na hora, direto no caixa. Para isso, basta se cadastrar ou atualizar o seu cadastro, por meio do site 
www.aniversarioassai.com.br, ou no app Assaí Clientes. Assista ao filme: https://youtu.be/smY0Ex0cXgE

A professora pergunta para o Jorge:
– Onde fica a América?

E o Jorge responde apontando 
   no mapa.
     A professora então pergunta para o Pedrinho:
– Quem descobriu a América?
E Pedrinho responde:
– Foi o Jorge, professora!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Circulação em Goiás, Tocatins e Distrito Federal

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Ondas Praia Resort  é o primeiro 
empreendimento All Inclusive da 
WAM Goup
SISTEMA DE HOSPEDAGEM 
COM TUDO INCLUSO - O Ondas 
Praia Resort, em operação há quatro 
meses na cidade de Porto Seguro 
(BA), será o primeiro empreendimento 
da WAM Group 100% All Inclusive, 
ou seja, sistema de hospedagem 
com “tudo incluso”. Desde setembro, estão à disposição quatro locais para alimentação diferentes, sendo que ao 
longo do dia poderá ocorrer numa estação de café, em dois bares ou no restaurante principal. A modalidade “All 
Inclusive” estará disponível das sete da manhã à meia noite e o atendimento pode ser feito presencialmente ou via 
room service. Além da nova modalidade de pensão, o resort ainda oferece muita diversão e boa localização, que 
tornam a hospedagem ainda mais divertida, nos 484 apartamentos, em mais de  32 mil m2 de área e quartos a 
partir de 44,5 m2, projetados para acolher confortavelmente uma família.

Boticário traz lançamentos inspirados em personagens da Disney

PARA O DIA DAS CRIANÇAS - O Boticário traz a linha Sophie Moana pensada para acompanhar as mais 
incríveis jornadas e aventuras de crianças, a partir de 7 anos. A fragrância Quasar Next Star Wars foi criada para 
os aventureiros, que curtem os personagens de uma galáxia distante.

Novomundo.com 
abriu duas lojas em 
Aparecida de Goiânia
CONCEITO 
MULTICANAL - 
Aparecida de Goiânia 
recebeu mais duas 
unidades multicanal da 
varejista,  Novomundo.
com, importante player 
do Centro-Norte do 
País. Localizadas no 
Setor Garavelo e no 
Aparecida Shopping, as 
novas lojas oferecem 
vantagens como: o 
mesmo preço praticado 
no e-commerce e APP 
em todos os produtos; a função de adquirir os itens por meio de totens de autoatendimento, além de oferecerem 
mais praticidade ao cliente que pode realizar a compra pelo site e retirar o produto nas lojas. A rede Novomundo.
com contratou mais de 600 admissões no ano de 2021 para atuar em suas lojas no Estado. Para se candidatar, 
basta cadastrar o currículo no portal www.gentederesultado.com.br.

Fotos: Divulgação/Ilustração

Não há exibição. 
Malhação “Sonhos”

resumo de novelas

Nos Tempos do Imperador

Reality Show

Pega Pega

Império

O ateliê de Madame 
Lambert é atacado, e Zay-
la a ajuda. Pedro rejeita o 
pedido de Mauá para um 
acordo com os ingleses. 
Pilar defende um homem 
inglês e acaba sofrendo 
um acidente. Samuel so-
corre Pilar. Teresa, Ce-
lestina e Nino se abrigam 
da confusão das ruas no 
cassino de Quinzinho. 
Leopoldina ameaça cortar 
relações com Isabel ca-

so a irmã conte para Te-
resa sobre Bernardinho. 
Tonico orienta Nino a se 
aproximar de Celestina. 
Os ingleses recuam. Ton-
ico se revolta ao ver Pe-
dro ovacionado pelo po-
vo. Cândida desconfia do 
comportamento de Sam-
uel e Zayla. Pedro decide 
expulsar Christie do Brasil 
e romper as relações do 
país com a Inglaterra. Zay-
la ameaça Guebo. 

Lígia pergunta a Athaíde 
se foi ele quem colocou as 
provas na pasta de Eric. 
Malagueta quer saber se 
Maria Pia está envolvida na 
morte de Mirella. Antônia 
comenta com Domênico 
que ficou intrigada com os 
questionamentos de Arlete. 
Expedito conta a Domênico 
que Athaíde está sendo in-
vestigado pela Polícia Fed-
eral. Arlete confessa a Júlio 

que encobriu um crime de 
morte. Júlio pergunta à mãe 
se o crime está relaciona-
do a Eric. Júlio aconselha 
Arlete a revelar tudo o que 
sabe para Antônia, a fim 
de livrar Eric. Sandra Hel-
ena devolve a Pedrinho o 
dinheiro que faltava para 
complementar o valor rou-
bado por ela. Arlete explica 
à polícia como trocou o lau-
do do acidente de Mirella 
para salvar a vida de Júlio.

Raul Gil - Raul Gil 
com seu bom humor e 
irreverência inova com 
as revelações da músi-
ca brasileira no concur-
so Jovens Talentos, a 
polêmica do Pra Quem 
Você tira o Chapéu? e os 
talentos da molecada.
A Fantástica Máquina 
de Sonhos - Depois de 
descobrirem que a tele-
dramaturgia está parada, 
e talvez nunca mais volte 

a produzir novelas, Naty, 
Joca, Beto e Luna entram 
nos estúdios do SBT com 
uma missão: achar a lâm-
pada mágica e fazer com 
que a Máquina de Son-
hos volte a funcionar.
Bake off Brasil - A Cereja 
do Bolo -  Os momentos 
marcantes, os resultados 
mais surpreendentes, os 
truques culinários e os bas-
tidores das receitas da ten-
da mais doce do Brasil.

José Alfredo cobra ex-
plicações de Maria Marta 
sobre seu casamento com 
Silviano. Du conversa com 
João Lucas. Antoninho 
convida José Alfredo para 
desfilar na escola União de 
Santa Tereza. Silviano chora 
olhando foto de seu casa-
mento com Maria Marta. 
Josué e José Alfredo procur-
am álbum que Maurílio deu 
para Maria Marta. Magnólia 
decide comprar um cama-
rote para o carnaval. Érika 
parabeniza Téo por sucesso 

da campanha de doação de 
sangue para Cláudio. Xênia 
arma plano para boicotar 
fantasia de Juju. Xana e 
Naná levam Luciano para 
casa de acolhimento. Ma-
ria Marta conta para Maria 
Clara que José Alfredo 
descobriu seu segredo 
com Silviano. Naná conta 
para Xana que quer casar 
com Antônio para adotar 
Luciano e Xana fica de-
cepcionada. Maria Isis, 
Antônio e Vicente visitam 
Cláudio no hospital.
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21 de outubro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 03 de novembro de 2021, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER 
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, 
cumprindo as exigências legais, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 29/08/2019, cujo 
Fiduciante é ALAN RAMIRO SILVA OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob nº 080.293.826-42, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 1.243.107,81 (Um Milhão Duzentos e uarenta e Três Mil Cento e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos - 
atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Uma casa residencial, perfazendo a área total construída de 226,57m² e 
seu respectivo terreno, com a área total de 360,00m², situado à Avenida josé Gonçalves Ataídes (Lado Direito), lote 12 da quadra 02, Residencial 
Solar dos Ataídes - Rio Verde/GO, melhor descrito na matrícula nº 76.171 do Ofi cial do Registro de Imóveis de Rio Verde/GO”. Imóvel ocupado. 

enda em caráter ad corpus  e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado 
o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 857.680,98 (Oitocentos e uarenta e Sete Mil Seiscentos e 
Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 - (17292_BC_1507-02).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 21 de Outubro de 2021, às 09h00min *. 2º LEILÃO: 28 de Outubro de 2021, às 14h00min *. - *(horário de Brasília)

ALE ANDRE TRA ASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, 
Edifício Berrini One - Broo lin Paulista - CEP  04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento 
tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento com 
efi cácia de escritura pública, alienação fi duciária de imóvel em garantia, venda e compra de imóvel, datado em 21/11/2013, fi rmado com o 
Fiduciante Renan Henrique Oliveira Vieira, CI nº M -14.304.533-SSP/M  e CPF nº 097.743.936-43, residente e domiciliado em oi nia/

O, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 755.966,59 (Setecentos e cinquenta e 
cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel 
constituído pelo Um apartamento nº 1903, do Residencial Palazzo Bianco, no Condomínio ran Swiss Palazzo Bianco, do lote de terras 
nº 12/13/14/15/16/17/18/19/20/21, da quadra 593, sito as Ruas C-259, C-263 e C-235, no Bairro Nova Suíça em oi nia/ O, com área total de 
141,410m , sendo 82,88m  de área privativa e 58,530m  de área comum e Um boxe de garagem nº 112/112A, com área total de 38,500m , 
sendo 25,00m  de área privativa e 13,500m  de área comum, melhor descrito nas matrículas nºs 194.851 (apto) e 194.852 (box) do 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 30802404523515 (apto) e 
30802404524805 (box). Imóveis ocupados. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontram. Caso não 
haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 344.141,41 (Trezentos e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos - nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de 
modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEIL ES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MAR ETPLACE (www.superbid.net), 
e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia da CO ID-19 o evento será realizado 
exclusivamente on line atrav s da Loja SOLD LEIL ES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MAR ETPLACE (www.superbid.net). 
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEIL ES (www.sold.superbid.net) 
E NO SUPERBID MAR ETPLACE (www.superbid.net). Informações 11-4950-9400 / / imoveis.sac superbid.net - (17175 - Dossiê). 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 21 de outubro de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 03 de novembro de 2021, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER 
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a PÚBLICO LEILÃO cumprindo as exigências legais, conforme 
as datas redesignadas de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 31/03/2015, cujo 
Fiduciante é WAGNER FRANCISCO DE JESUS, CPF n. 548.468.111-15, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 362.389,55 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais),
o imóvel constituído pelo “Apartamento de n. 2801 - Box nº 618 - Torre A, com a área privativa  de 35,88m² e área total de 82,1159m² do ‘’Brookfi eld Towers’’, 
situado à Avenida Deputado Jamel Cecílio, da quadra B-27, no loteamento denominado Jardim Goiás, Goiânia/GO, melhor descrito na matrícula nº 91.922 
do Serviço de Registro de Imóveis da 4º Circunscrição de Goiânia/GO”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. Pendência sobre o Imóvel: Consta ação em andamento, processo n° 5407639-07.2018.8.09.0051. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 258.879,83 (Duzentos 
e Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, 
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (11699_AL_1507-01).

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

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

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, 
Oficial do 1° Ofício do Registro de Imóveis, 

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

Registro de Imóveis da Comarca 
de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 08 (oito) 
lotes menores que serão deno-
minados: “Lote 01-A da quadra 
99 Conjunto B, Setor 11, situ-
ado no loteamento denominado 
Parque da Barragem, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área 
de 537,50m²”, “Lote 01-B da 
quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento deno-
minado Parque da Barragem, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 537,50m²”, “Lote 02-A 
da quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento denomi-
nado Parque da Barragem, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 537,50m²”, “Lote 02-B 
da quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento deno-
minado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 537,50m²”, “Lote 
03-A da quadra 99 Conjunto B, 
Setor 11, situado no loteamento 
denominado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 537,50m²”, “Lote 
03-B da quadra 99 Conjunto B, 
Setor 11, situado no loteamento 
denominado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 

com a área de 537,50m²”, “Lote 
04-A da quadra 99 Conjunto B, 
Setor 11, situado no loteamento 
denominado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 537,50m²” e o 
“Lote 04-B da quadra 99 Con-
junto B, Setor 11, situado no 
loteamento denominado Parque 
da Barragem, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área de 
537,50m²”, conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Mu-
nicipal de Aprovação do Parcela-
mento expedida em 21/09/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021241125. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, po-
dendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que ATLÂN-
TIDA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS, 
CNPJ27.262.558/0001-00; 
com sede em Águas Claras, 
Brasília - DF, depositou nes-
ta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal n. 
6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, para registro de 
um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado 
Lote 01-A1 da quadra 99 

Conjunto B, Setor 11, si-
tuado no loteamento deno-
minado Parque da Barra-
gem, em Águas Lindas de 
Goiás - GO, com a área de 
4.300,00m². Confrontan-
do pela Frente com a Rua 
08, com 50,00 metros, pelo 
fundo com a Rua Amazonas 
com 50,00 metros, pelo lado 
direito com a Rua 34, com 
86,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 01A2, 
com 86,00 metros, objeto 
da matrícula n°. 90.690 do 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE VILMA 
ROCHA SANTOS, CPF: 006.877.841-40.

Protocolo: 122.045
Requerimento nº 56824

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). VILMA ROCHA SANTOS, CPF: 006.877.841-40, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 31, DA QUADRA 18, JARDIM 
PÉROLA DA BARRAGEM I, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 31, DA QUADRA 
18, JARDIM PÉROLA DA BARRAGEM I, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QUADRA 65 CASA 18, SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO 72910340, fica, por este edital, INTIMADO(A) 
do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Docu-
mentos 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 imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 31.322 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 condo-
miniais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 2.488,95 ( dois 
mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa 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-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 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. 

LABIRRA  BAR  E  RESTAURANTE  LTDA,  CNPJ/CPF  n°
41.680.708/0001-18 torna público que está requerendo na
Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para  as
seguintes atividades : restaurantes e similares, bares e outros
estabelecimentos  especializados  em  servir  bebidas,  com
entretenimento,  localizado  na  Avenida  C255,  Quadra  586,
Lote 07, Número 243, Setor Nova Suiça, Goiânia – GO, CEP:
74.280-010.

HS  FERREIRA  SOUSA  –  AUTO  PECAS,  CNPJ/CPF  n°
41.030.798/0001 - 00, torna público que está requerendo
na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para  as
seguintes  atividades  :  comércio  a  varejo  de  peças  e
acessórios usados para veículos automotores, localizado na
Avenida Araxá, Número 477, Quadra 15, Lote 03, Jardim Ana
Lucia, Goiânia – GO, CEP: 74.315 – 020.

CARRETAS  BANDEIRANTES  LTDA,  CNPJ/CPF  n°
01.482.332/0001-12, torna público que esta requerendo da
Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para  as
seguintes atividades :  fabricação de cabines,  carrocerias e
reboques  para  outros  veículos  automotores,  exceto
caminhões e ônibus , serviços de manutenção e reparação
mecânica  de  veículos  automotores,  localizado  na  Avenida
Ipiranga, Número 184, Quadra 61, Lote 03, Bairro Ipiranga,
Goiânia – GO, CEP: 74.453-140.

CARRETAS  BANDEIRANTES  LTDA,  CNPJ/CPF  n°
01.482.332/0001-12, torna público que esta requerendo da
Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a
Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para  as
seguintes atividades :  fabricação de cabines,  carrocerias e
reboques  para  outros  veículos  automotores,  exceto
caminhões e ônibus , serviços de manutenção e reparação
mecânica  de  veículos  automotores,  localizado  na  Avenida
Ipiranga, Número 184, Quadra 61, Lote 03, Bairro Ipiranga,
Goiânia – GO, CEP: 74.453-140.

EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF n° 
07.642.426/0001-98, torna público que esta recebendo da Agência Municipal do 
Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Operação para as se-
guintes  atividades: comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 
comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente, transporte rodoviário de carga , exceto produtos perigosos e mudanças 
municipal , intermunicipal , interestadual e internacional e depósitos de mercadorias para 
terceiros , exceto armazéns gerais e guarda – moveis, empresa localizada na ROD BR – 
153, Quadra ÁREA, Lote 01 , Galpão 03, Jardim da Luz , CEP: 74.850-681, Goiânia – GO.

EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF n° 
07.642.426/0001-98, torna público que esta recebendo da Agência Municipal do 
Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Operação para as se-
guintes  atividades: comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 
comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente, transporte rodoviário de carga , exceto produtos perigosos e mudanças 
municipal , intermunicipal , interestadual e internacional e depósitos de mercadorias para 
terceiros , exceto armazéns gerais e guarda – moveis, empresa localizada na ROD BR – 
153, Quadra ÁREA, Lote 01 , Galpão 03, Jardim da Luz , CEP: 74.850-681, Goiânia – GO.
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O fim de semana do Gazeta é assim. 
Com cuidados para saúde e beleza

Conheça os produtos indispensáveis de 
Mustela® para a rotina de higiene e cuidados 
com a pele dos pequenos
Produtos cuidam e hidratam a pele das crianças 
com segurança e naturalidade
A primeira marca de dermo-bebê do Brasil, especializada 

nos cuidados com a pele de bebês, crianças e 
mamães, possui produtos naturais, seguros e 
específicos para cada fase e ocasião da vida. Eles 
transformam a rotina de cuidados com a pele em 
momentos agradáveis e divertidos.

Hydra Bebê: É um hidratante corporal com abacate orgânico, 
que hidrata a pele dos pequenos de maneira imediata e 
duradoura. Ele possui 97% de ingredientes de origem natural 
e ajuda a proteger e fortalecer a barreira cutânea da pele 
infantil, podendo ser utilizado desde o nascimento. Preço 
sugerido: R$79,35 (300ml)

Hidratante Calmante: Desenvolvido especialmente para os 
cuidados com a pele muito sensível, o Hidratante Calmante 
é uma loção sem fragrância e de textura leve, que hidrata 
de forma imediata e ajuda a 

diminuir e acalmar irritações e vermelhidões do corpo. Ele 
possui 97% de ingredientes de origem natural e fórmula 
hipoalergênica, também podendo ser utilizado desde o 
nascimento. Preço sugerido: R$68,83 (200ml)

Creme Emoliente Stelatopia®: Com textura leve e fluida 
e à base do ativo de girassóis orgânicos, o Creme 
Emoliente Stelatopia foi feito para peles suscetíveis ao 
ressecamento extremo e com tendência atópica. Com 
89% de ingredientes de origem natural, ele hidrata de 
forma imediata e duradoura e ajuda no alívio da coceira. 
Para uso diário. Preço sugerido: R$105,00.

Bálsamo Emoliente Stelatopia®: Com textura rica e cremosa 
e à base do ativo de girassóis orgânicos, o Bálsamo 
Emoliente Stelatopia foi feito para peles suscetíveis ao 
ressecamento extremo e com tendência atópica. Com 89% 
de ingredientes de origem natural, ele hidrata de forma 
imediata e prolongada e ajuda no alívio da coceira. Sua 
utilização é ideal para o momento de crise da dermatite 
atópica. Preço sugerido: R$105,00.

Gel Higiene Áreas Delicadas: Este produto foi desenvolvido 
especialmente para a higiene da área íntima e delicada 
dos pequenos, principalmente para os que estão 
passando pela fase do desfralde, período onda há um 
leve desconforto na região. Com 97% de ingredientes de 
origem natural, fórmula biodegradável, sem fragrância e 
pH fisiológico, ele limpa a região de forma suave e ajuda a 
acalmar pequenas irritações, proporcionando sensação de 
conforto instantânea. Preço sugerido: R$58,30 (200ml)

Cicastela® Creme Reparador Hidratante: Aliado nos 
cuidados com os pequenos dodóis, o Cicastela é um 
creme reparador multiuso sem fragrância que hidrata, 
repara, acalma e purifica a pele. Pode ser utilizado em picadas 
de insetos, arranhões, região da boca, queimaduras superficiais 
e áreas ressecadas e avermelhadas. Ele possui 91% de 
ingredientes de origem natural, textura leve e pode ser utilizado 
por bebês, crianças e toda a família. Preço sugerido: R$58,00.

Gel Arnica e Calêndula BIO: Um dos últimos lançamentos da 
marca para os cuidados com pequenos dodóis, este gel ajuda 
a aliviar e acalmar as áreas afetadas por pequenas batidas 
e quedas que apresentam, ou não, pequenas vermelhidões 
e roxinhos. Sua ação refrescante e hidratante age de forma 
imediata proporcionando alívio instantâneo à pele dos pequenos. 
Pode ser aplicado em bebês a partir dos 9 meses de idade. 
Sem perfume e sem álcool, a novidade é dermatologicamente 
testada, tem embalagem prática (spray) e 100% reciclável. Preço 
sugerido: R$58,00.

Saiba mais em: https://www.mustela.com.br | www.expanscience.
com | Website: www.mustela.com.br | Instagram: www.instagram.
com/mustelabrasil | Facebook:  www.facebook.com/mustelabrasil | 
Youtube: https://www.youtube.com/mustelabrasil

MUITO SE SABE DO PESO EXPRESSI-
VO DO AGRONEGÓCIO NA ECONOMIA 
BRASILEIRA E, PORTANTO, DO SEU PA-
PEL ESTRATÉGICO PARA O DESENVOL-
VIMENTO DO PAÍS. Nesse sentido, 
linhas de financiamento que 
impulsionam a produtivida-
de no campo são fundamen-
tais para que o setor possa 
se desenvolver de maneira 
sustentável e gere benefícios 
macroeconômicos. O Plano 
Safra (PS) vem garantindo 
financiamento de insumos e 
outros custos que viabilizam 
o plantio e a criação animal 
- principalmente por parte 
de pequenos e médios pro-
dutores. Para o ciclo 2021/22, 
a iniciativa foi lançada com 
algumas regras alteradas, so-
bre as quais as instituições fi-
nanceiras podem agir como 
esclarecedoras e consultoras 
para os interessados em ob-
ter crédito rural.

Lançado anualmente e 
com vigência sempre entre 
o início de julho de um ano 
até o final de junho do ano 
seguinte, o PS sintetiza as 
diretrizes da política agríco-
la e orienta o produtor rural 
quanto aos mecanismos de 
financiamentos que permi-
tem a continuidade de sua 
produção. O volume total de 
recursos programado para 
o PS 2021/22 é de R$ 251,2 
bilhões, valor 6,3% maior do 
que o disponibilizado no ci-
clo passado, que se encerrou 
em 30 de junho deste ano. 
Deste total, R$ 177,8 bilhões 
são destinados ao custeio, 
comercialização e industria-
lização, enquanto R$ 73,4 bi-
lhões são direcionados para 
operações de investimento 
- finalidade que recebeu 29% 
a mais de recursos do que na 
safra passada.

Ainda em relação ao PS 
2021/22, vale ressaltar que, 
devido ao cenário econômi-
co afetado pela pandemia 
e a necessidade de se equi-
librar as contas públicas, 
foram definidas alterações, 
como o aumento do teto da 
renda, e, portanto, do per-
fil de quem pode acessar o 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
(Pronaf) e o Programa Na-
cional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp). 
Porém, também houve au-
mento das taxas a serem 

Plano Safra: como se preparar para 
alterações no ciclo 2021/22

Artigo

n Marcelo Válio  
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cobradas, o que o produtor 
deve levar em conta na hora 
de planejar sua produção.

Explico melhor: para os 
programas destinados aos 
pequenos e médios produto-
res rurais, Pronaf e Pronamp, 
houve aumento da renda 
bruta de enquadramen-
to do beneficiário (para R$ 
500 mil no Pronaf, e para R$ 
2,4 milhões, no Pronamp). 
No Pronaf, houve também 
aumento do limite de inves-
timento de R$ 330 mil para 
R$ 400 mil para as atividades 
de suinocultura, avicultura, 
aquicultura, carcinicultura e 
fruticultura, e de R$ 165 mil 
para R$ 200 mil para demais 
empreendimentos. Por outro 
lado, se determinou a redu-
ção para oito anos do prazo 
de amortização dos emprés-
timos para aquisição isolada 
de matrizes, reprodutores, 
animais de serviço, sêmen, 
óvulos e embriões.

Em outras frentes, como 
o Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária (Pro-
agro) e Proagro Mais, seguros 
públicos destinados a aten-
der os pequenos produtores 
vinculados ao Pronaf, o limite 
de enquadramento foi altera-
do de R$ 300 mil para R$ 335 
mil. Essa regra, que até então 
era definida por safra e fina-
lidade, agora passa a ser por 
ano agrícola. Assim, o médio 
ou grande produtor que na 
regra antiga poderiam en-
quadrar até R$ 1,5 milhão no 
Proagro, de acordo com suas 
atividades, agora podem en-
quadrar somente R$ 335 mil.

Também merece desta-
que o direcionamento maior 
do PS 2021/22 para investi-
mentos, com linhas voltadas 
principalmente para peque-
nos e médios produtores. 
Esse é um reflexo do apoio 
direcionado à agricultura 
familiar e dos esforços para 
que sejam aprimoradas a 
capacidade de armazena-
mento e as tecnologias que 
minimizem os impactos ne-
gativos das atividades sobre 
o meio ambiente. É aí que 
entra em cena o papel das 
instituições financeiras não 
apenas como financiadoras 
da atividade, mas principal-
mente como orientadoras 
dos investimentos a serem 
realizados por esse público, 
e, nesse contexto, merece 
destaque a atuação do coo-
perativismo de crédito.

O Sicredi, por exemplo, 
segunda instituição finan-

ceira que mais concede cré-
dito rural no Brasil, sendo a 
primeira colocada entre as 
instituições privadas, desta-
ca-se pela proximidade com 
os associados, o que torna 
possível avaliar a melhor so-
lução para cada produtor, 
estabelecendo uma relação 
de confiança. Diferencia-se 
também pela capacidade de 
oferecer opções variadas de 
financiamentos e pelo foco 
no apoio à agricultura fami-
liar - público que concentra 
em média mais de 80% das 
operações realizadas pela 
instituição nas últimas safras 
e garante aproximadamente 
70% dos alimentos que che-
gam à mesa do brasileiro.

Postas as condições do 
novo ciclo, é importante que 
o produtor rural, que ainda 
não fez, não demore para 
solicitar a contratação de li-
nhas de financiamento por 
meio do Plano Safra, princi-
palmente aquelas destina-
das para investimentos, pois 
os recursos controlados pelo 
governo para essa finalidade 
costumam não durar até o 
fim do ciclo - que ocorrerá 
em junho de 2022. Também 
é importante atentar para a 
contratação de seguro para a 
produção, o que costuma ser 
exigido para aprovações de 
financiamentos. É recomen-
dável que seja feito o plane-
jamento da safra, conside-
rando o que será produzido 
e o orçamento necessário, 
para, a partir dessas informa-
ções, dar andamento à soli-
citação e aos procedimentos 
para aprovação e liberação 
do crédito.

A interação entre diversos 
atores econômicos - desde a 
disponibilização do crédito 
por instituições financeiras 
até a ponta, os produtores 
rurais - é fundamental para 
garantir a manutenção e o 
desenvolvimento da ativi-
dade produtiva no campo 
e de toda a cadeia do agro-
negócio. Essa dinâmica tem 
contribuído com o desen-
volvimento de economias 
locais, com reflexos positivos 
na economia brasileira como 
um todo e o Sicredi, enquan-
to instituição financeira coo-
perativa que tem como pro-
pósito gerar prosperidade 
na sociedade, estará sempre 
pronto para cumprir o seu 
papel nessa cadeia.

LUIS HENRIQUE VEIT, 
SUPERINTENDENTE DE 

AGRONEGÓCIO DO SICREDI

O único diário 
que circula na capital e no interior,
atende a Lei de Publicação Legal

Jornal Gazeta do Estado
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Gênio brasileiro da Comédia
Considerado por muitos como o maior GÊNIO da COMÉDIA que o BRASIL já 
teve, o cearense de Maranguape, Chico ANYSIO, conquistou popularidade 
através de seu HUMOR fino em programas televisivos como “CHICO Total”, 
“Chico Anysio SHOW” e “A Escolinha do PROFESSOR Raimundo”. Confira 
uma LISTA com seus personagens mais FAMOSOS:
•	ALBERTO Roberto
•	BENTO Carneiro
•	BOZÓ
•	 COALHADA
•	 JUSTO Verissimo
•	NAZARENO
•	PAINHO
•	PANTALEÃO
•	 Primo	RICO
•	 Professor	RAIMUNDO
•	 SALOMÉ
•	 TAVARES

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Quando te vêem deitado, 
de olhos fechados, na sua 

cama, com a luz apagada, e te 
perguntam: Você tá dormindo?

— Não, tô treinando 
pra morrer.

A Lua Minguante exi-
ge de você desape-
go e desconstrução 
de situações que 

fogem do seu controle. O céu 
pede conexão com valores dife-
rentes, mas para isso é preciso 
ter novas posturas e comporta-
mentos. Busque vibrar a verda-
de e agir dentro da ética sempre.

A Lua Minguante 
exige de você, neste 
momento, aprimo-
ramento emocional 

para interagir com situações que 
fogem do seu controle. O au-
toconhecimento, aliado a infor-
mações, deve ser filtrado com 
sabedoria e ética para que seja 
possível encontrar a verdade.

A Lua Minguante 
traz desconstrução 
e eliminações de 

experiências com um grupo de 
pessoas. Você está passando 
por uma fase importante de de-
senvolvimento do seu valor e da 
forma como transmite informa-
ções, entretanto as pessoas à 
sua volta estão descontroladas.

A Lua Minguan-
te traz destaque 
para a relação 

e exige da pessoa tocada 
novas posturas na forma de 
lidar com o futuro e as res-
ponsabilidades. É uma perío-
do desafiador para interagir 
com pessoas, principalmente 
sócios, parceiros e o cônjuge.

A Lua Minguante 
pede que você exa-
mine as suas postu-

ras no trabalho e na forma como 
se relaciona com os colaborado-
res. É um dia para mudar normas 
e avaliar como a rotina deve ser 
reconstruída. Por agora, é impor-
tante eliminar e soltar tudo aquilo 
que não está sob o seu controle.

A Lua Minguan-
te traz reflexões 
profundas sobre 

como você deve interagir com os 
filhos, com o namoro ou com o 
desenvolvimento dos seus pró-
prios talentos. Tudo passa por uma 
desconstrução e está, de alguma 
forma, exigindo de você uma nova 
consciência sobre si mesmo.

A Lua Minguante 
traz eliminações 
de experiências 

em família e, com isso, pode 
trazer desafios para se rela-
cionar com algumas pessoas. 
O cônjuge ou uma pessoa em 
especial é quem sente o im-
pacto de frente. É preciso sa-
bedoria e entendimento.

A Lua Minguante 
pede reflexão na 
forma de interagir 

com as pessoas do seu con-
vívio, incluindo colaboradores 
ou parentes. O cenário pede 
mudanças e traz encerramen-
tos importantes entre as pes-
soas. É preciso mudar a rotina 
e a forma de produzir.

A Lua Minguante 
pede reflexão e en-
cerramentos signi-

ficativos com investimentos e 
com a forma de administrar os 
recursos materiais. A experiência 
traz preocupações que afetam 
os filhos, o namoro e a autoesti-
ma. É importante desapegar de 
situações que não cabem mais.

A Lua Minguante 
traz encerramen-
tos profundos na 

forma de interagir com a família 
ou com pessoas que impactam 
o seu desenvolvimento pes-
soal. Um novo comportamento 
é essencial para interagir com 
as experiências. O aprimora-
mento está no desapego.

A Lua Minguante 
exige de você desa-
pego de situações 
que não devem 

mais ser carregadas no seu ín-
timo. O autoconhecimento é 
essencial para lidar com pes-
soas e informações que afetam 
o seu estado emocional. Não 
permita que o medo entre.

A Lua Minguante 
traz encerramen-
tos importantes na 

sua atuação com um grupo de 
pessoas. Você está fragiliza-
do emocionalmente e precisa 
manter a calma e a serenidade 
emocional para continuar a sua 
jornada. Solte os ressentimen-
tos, as culpas, os medo.

Maurício de SousaTurma da Mônica


