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“Goiás é apontado como um dos mais vulneráveis 
em roubos bovinos”, deputado Zé Carapô 
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Rituais de funeral dessa importante etnia são 
destaque na exposição

TRADIÇÕES INDÍGENAS
Cultura dos bororos do Centro-
Oeste é tema de mostra virtual 

Kim-Ir-Sen Pires Leal

GOIÂNIA
Novo decreto flexibiliza shows
Prefeitura libera shows desde que 
autorizados antecipadamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde

UIRAPURU E NOVA CRIXÁS

Junior Guimarães e André Saddi

O governador Ronaldo Caiado, durante lançamento do Programa Goiás em Movimento-Eixo Municípios, em Uirapuru e 
Nova Crixás, na região Norte do Estado: “É um apoio aos prefeitos que foram duramente penalizados”

O resultado de todo esse trabalho reflete em 
atendimentos humanizados com priorização da vida, da 
escuta e do diálogo

Marcos Miranda/Governo do Tocantins

ESPORTE

Acesso inédito 
da Aparecidense 
eleva nome de 
Aparecida no 
cenário nacional

Wigor Vieira

Goiás em Movimento-Eixo 
Municípios e entrega 200 
Chromebooks a estudantes

Transformação de vida dos 
adolescentes em cumprimento 
de medida passa pela atuação 
dos servidores do 
Sistema Socioeducativo

EDUCAÇÃO TRASNFORMA
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n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Articulando
Governadores Eduardo 

Leite (RS) e João Doria (SP) 
mantêm articulações po-
líticas para consolidarem 
candidaturas.

Agendas
Os “tucanos” têm dividido 

agendas entre os partidários, 
encontros com empresários e 
lideranças de outras legendas.

Animais
Vereador Isaías Ribeiro 

(Republicanos) defende o 
ingresso de animais domés-
ticos e de estimação em esta-
belecimentos de saúde.

Gados
Segundo dados do Ob-

servatório de Segurança Ru-
ral do Conselho Nacional de 
Agricultura (CNA), Goiás está 
em 6º lugar no ranking de 
roubo de gado.

Autismo
Senadora Mara Gabrilli 

(PSDB-SP) comemorou a 
aprovação do projeto de Lei 
que obriga a criação de cen-
tros de assistência integral à 
pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).

SUS 
Pela proposta, todas as 

unidades da Federação, no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), têm que ofer-
tar o serviço.  

Mamãe
A proposta 169/2018 é re-

sultado de ideia apresentada 
ao Senado por uma mãe de 
uma jovem autista. 

Clubes
A Lei 14.193 que permi-

te aos clubes de futebol ser 
transformados em empresas 
já está vem vigor.

‘Futebolando’
A estrutura específica 

para o futebol ficou caracte-
rizada como Sociedade Anô-
nima do Futebol (SAF). 

Gestão
A novidade é que pessoas 

físicas podem participar da 
gestão de times. 

Castelo
O Castelo Monalisa, 

construído pelo ex-deputado 
Edmar Moreira, em São João 
Nepomuceno (MG), vai a lei-
lão no dia 30 de dezembro. 

Leilão
A construção, que conta 

com 37 suítes e extensão de 268 
campos de futebol, tem lance 
mínimo de R$ 30 milhões. 

Projeto objetiva combater crimes nas 
zonas rurais do Estado 

Deputado estadual Zé Carapô (DC) apresentou pro-
jeto, na Assembleia Legislativa (Alego), que objetiva 
combater o número crescente de crimes que acontecem 
nas zonas rurais do Estado. Segundo ele, a “aprovação do 
projeto é de grande relevância para a população do cam-
po”. Carapô diz que Goiás é apontado como um dos mais 
vulneráveis aos roubos ou furtos de rebanhos bovinos, 
causando prejuízos financeiros ao homem do campo, 
como também colocando em risco a vida dos familiares.  

Servidores estaduais mobilizam 
manifestação na Alego

Servidores civis e militares do Estado de Goiás plane-
jam manifestação no dia 28 de outubro, às 14h, em frente 
à Assembleia Legislativa, requerendo data-base do gover-
no. Na informação do presidente do Sindifisco-GO, Paulo 
Sérgio Carmo, são 32 entidades unidas e que a pauta é 
comum a todos os servidores estaduais. “No próximo dia 
28 de outubro estaríamos comemorando o dia nacional 
do servidor público e, em vez disso, iremos para as ruas 
demonstrar a nossa insatisfação”, disse. 

Ser corajoso é amar alguém 
incondicionalmente sem esperar 
nada em troca”, Madonna

Plano Plurianual para novo 
quadriênio considera efeitos da pandemia

O Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 
2025 foi publicado pela Prefeitura de Goiânia. O do-
cumento regula as diretrizes, objetivos e as metas dos 
investimentos e políticas públicas prioritárias para a 
gestão municipal nos próximos quatro anos.

A previsão para 2022 é de que a saúde receba a 
maior fatia de investimentos no valor de R$ 1,6 bilhão. A 
educação também terá orçamento superior a R$ 1,2 bi-
lhão na retomada pós-pandemia. O plano prevê ainda 
recursos para transporte, habitação, segurança pública, 
cultura e demais necessidades do poder público.

A elaboração do PPA 2022-2025 envolve 72 progra-
mas estruturados em três diferentes eixos: Qualidade 
de Vida, Competitividade e Gestão Eficiente. O primei-
ro traz abordagens sobre saúde, segurança, proteção 
social, sustentabilidade e meio ambiente, mobilidade 
urbana e integração metropolitana, habitação e or-
denamento urbano, além de lazer, esporte e cultura. 
Já o segundo envolve desenvolvimento econômico, 
turismo, tecnologia e educação. O último eixo trata de 
gestão pública, fiscal e tributária e, também, do concei-
to de cidade inteligente.

O PPA leva em consideração o contexto socioeco-
nômico ocasionado pela pandemia do novo Coronaví-
rus, que evidenciou desigualdades e a necessidade de 
gestão e coordenação eficientes para mitigá-las. Por-
tanto, a agenda após a crise sanitária consta, além da 
recuperação econômica, a redução das desigualdades 
sociais impostas pela crise sanitária.

Jogadas rápidas 

n Cogita-se que João Campos, deputado federal do Re-
publicanos, poderá fazer chapa com Gustavo Mendanha. 
n Médicos aconselharam a rainha Elizabeth II, do Reino 
Unido, a interromper o hábito de ingerir bebida alcoólica 
diariamente, segundo de amigos. 
n Movimentação intensa entre caminhoneiros, após 
decisão de paralisação nacional, que deve acontecer em 
1º de novembro.
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ITÁTILA MOURA - No Jor-
nal da Gazeta edição do 
almoço desta terça-fei-
ra, 19,  o apresentador 
Thiago Mendes conver-
sou com o especialista 
em mercado de trabalho 

e gerente de inovação 
do Hub Cerrado, Carlos 
Magno. Na ocasião, o 
especialista falou sobre 
como se preparar para 
o mercado de trabalho. 
Thiago conversou tam-

bém com o coordenador 
da semana  nacional da 
conciliação da prefeitura 
de Goiânia, Sávio Hercí-
lio. Para assistir estas en-
trevistas acesse o portal 
no YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO
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Seguro de vida x 
veículo: STJ vai discutir 
indenização por 
embriaguez

A embriaguez do se-
gurado não exime a se-
guradora do pagamento 
da indenização prevista 
em contrato de seguro 
de vida - é isso o que diz a 
súmula 620, do STJ. Para 
o ministro Antonio Car-
los, todavia, está haven-
do confusão acerca da 
indenização decorrente 
de seguro de vida e de 
seguro de dano material. 

A 4ª turma do STJ 
apregoou processo sobre 
o tema - a seguradora ale-
ga que não deve conceder 
a cobertura securitária, 
nos termos de apólice de 
seguro de vida, em caso 
de homem falecido em 
acidente de carro, quan-
do estava alcoolizado. O 
julgamento foi suspenso 
por pedido de vista do mi-
nistro Salomão.

MIGALHAS

Juiz Moro proíbe que advogados 
gravem vídeos das audiências

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Magistrado afirmou que as gravações precisam 
de autorização do juízo

O juiz Federal Sérgio 
Moro, da 13ª vara de Curi-
tiba/PR, proibiu na últi-
ma quinta-feira, 9, que os 
advogados façam grava-
ções das audiências.

Na ocasião da de-
cisão, o ex-presidente 
Fernando Henrique 
Cardoso foi ouvido 
como testemunha de 
defesa arrolada pelos 
advogados do ex-pre-
sidente Lula e do presi-
dente do Instituto Lula, 
Paulo Okamotto.

    “Na última audi-
ência, houve uma grave 

irregularidade consis-
tente na gravação de 
vídeo da audiência por 
um dos presentes sem 
que tivesse havido auto-
rização do juízo. Nenhu-
ma parte tem direito de 
gravar áudio ou vídeo 
da audiência sem auto-
rização expressa deste 
juízo. Ficam advertidas 
as partes, com base no 
artigo 251 do Código de 
Processo Penal que não 
promovam gravações de 
vídeo de audiência sem 
autorização do juízo.”

Ao divulgar nota 
acerca da decisão, o ad-
vogado Cristiano Zanin 
Martins (escritório Tei-
xeira, Martins & Advo-
gados), que atua na de-
fesa do ex-presidente 
Lula, sustentou que o 
dispositivo legal citado 
por Moro para proibir 
a gravação “não con-
tém qualquer dispo-
sição sobre o tema”. O 
causídico informa que 
formalizou à OAB/PR 
pedido para que seja 
analisada a decisão.

MIGALHAS

&&

DESRESPEITO

Parque tecnológico do HGG foi 
renovado com novos equipamentos

O governador Ronaldo 
Caiado entregou, nesta se-
gunda-feira (18/10), Dia do 
Médico, a renovação do par-
que tecnológico do Hospital 
Estadual Dr. Alberto Rassi 
(HGG). O investimento do 
Estado na melhoria da uni-
dade de saúde é de R$ 16 
milhões. Entre os destaques 
estão um novo aparelho de 
ressonância nuclear magné-
tica e outros equipamentos 
que vão modernizar os aten-
dimentos no local.

Caiado percorreu as ins-
talações para vistoriar os no-
vos itens e também esteve em 
alas da unidade hospitalar. “É 
o que se tem de mais avan-
çado hoje. Dá aos colegas 
médicos que trabalham aqui 
condições de melhor atendi-
mento ao paciente. Com me-
nor tempo de internação, nós 
vamos conseguir ter um giro 
maior entre leitos e pacientes 
no HGG”,  destacou.

A reestruturação do hos-
pital garante mais qualida-
de para usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O 
novo aparelho de ressonân-
cia nuclear magnética, de 
1,5 Tesla, propicia conforto e 
diagnóstico mais preciso. A 
máquina substitui um equi-
pamento já obsoleto e deve 
realizar aproximadamente 

350 exames por mês.
O Estado também ad-

quiriu um moderno apare-
lho de raio X digital, capaz 
de realizar até 2,5 mil pro-
cedimentos por mês. Ainda, 
duas ambulâncias, 215 ca-
mas hospitalares elétricas, 
100 microcomputadores, 
mesas de cirurgia motoriza-
das e outros equipamentos 
para o pleno funcionamen-
to da unidade de saúde.

Na avaliação do governa-
dor, a nova aparelhagem, so-
mada à perícia dos profissio-
nais, contribui para garantir 
melhores condições de rece-
ber a população. “Isso tudo 
me anima muito a continuar 
nossa luta em prol da saúde, 
da qualidade de  vida e da ci-
dadania que todos nós deseja-
mos ao nosso povo”, concluiu.

Caiado destacou ainda 

o padrão de qualidade insti-
tuído na unidade hospitalar. 
“Hoje é referência no cená-
rio nacional pela qualidade 
de atendimento às pessoas e 
pelas cirurgias que aqui são 
feitas. Nós temos hoje um 
patamar altíssimo”, reforçou 
ao citar procedimentos reali-
zados, como transplantes de 
órgãos. “Esse hospital tem a 
validação de todos os institu-
tos, tanto brasileiros quanto 
internacionais, o padrão da 
medicina que se faz aqui é 
algo que dá orgulho para nós, 
goianos”, destacou.

O secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino, 
pontuou que os recursos des-
tinados à unidade hospitalar 
se converterão em “qualida-
de, segurança e bem-estar 
para os pacientes”. COM 
INFORMAÇÕES DA SECOM/GO

UIRAPURU E NOVA CRIXÁS

COMEMORAÇÃO

DA REDAÇÃO - O governa-
dor Ronaldo Caiado lan-
çou, nesta segunda-feira 
(18/10), o Programa Goiás 
em Movimento - Eixo Mu-
nicípios em Uirapuru e 
Nova Crixás, na região Nor-
te. Nos dois municípios, o 
governo estadual, por meio 
da Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes 
(Goinfra), investiu mais 
de R$ 2,5 milhões na recu-
peração de 84.250 metros 
quadrados de asfalto de 
ruas e avenidas. Ele tam-
bém entregou 200 Chro-
mebooks a alunos do ter-
ceiro ano do Ensino Médio 
da rede estadual de ensino.

“Assinamos ordem de 
serviço e a obra já está acon-
tecendo. Esse é o estilo do 
nosso governo”, relatou o 
governador sobre o com-
promisso da gestão. A fala 
refere-se ao fato de que o 
maquinário da Goinfra está 
nos locais e os trabalhos de 
recuperação já começaram 
nos dois municípios. “Minha 
responsabilidade é transfor-
mar essa região do Vale do 
Araguaia, que a vida toda 
foi esquecida. Vamos traba-
lhar, buscar união, unidade 
e aglutinar forças”, pontuou.

Inicialmente, o progra-
ma prioriza os 100 muni-
cípios com menor Índice 

de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH). “O Goiás em 
Movimento é um apoio que 
nós damos principalmen-
te aos prefeitos que foram 
duramente penalizados e 
não têm recursos para re-
cuperar as vias urbanas que 
estavam intransitáveis”, ex-
plicou Caiado. 

Presidente da Goinfra, 
Pedro Sales destacou o 
compromisso do Governo 
de Goiás com o desenvolvi-
mento do Vale do Araguaia, 
que tem sido beneficiado 
com obras estratégicas e, 
agora, recebe mais serviços 
por meio do Goiás em Mo-
vimento - Eixo Municípios. 
“Nosso programa é uma 
mão amiga que o Estado 
estende às prefeituras, nes-
se momento de dificulda-
de, para a recuperação da 
trafegabilidade das vias 
dentro das cidades”, fri-
sou. “Garantimos obras de 
qualidade, executadas pela 
agência, desde o contrato 
até a prestação de contas, 
para atender a população 
com a infraestrutura que o 

cidadão deseja”
Uirapuru foi o primei-

ro município a receber a 
comitiva do governador. 
Pela manhã, Caiado per-
correu a Avenida Perdi-
zes, na Praça Central. 
Com investimento de R$ 
1.079.329,59 do tesouro 
estadual, a ação vai recu-
perar 14 trechos de ruas e 
avenidas da cidade. A obra 
terá área total de 36.900,92 
metros quadrados. 

Também presente na 
solenidade de Uirapuru, 
o ex-deputado federal, 
Daniel Vilela, relembrou 
os objetivos em comum 
com Caiado no sentido 
de fazer com que Goiás 
pudesse voltar aos goia-
nos. Segundo ele, o go-
vernador tem, de fato, 
trabalhado com muito 
entusiasmo e disposição 
para alcançar grandes 
transformações. “Es-
tamos juntos, de mãos 
dadas, unindo pessoas 
de bem, para fazer o me-
lhor por nosso Estado”, 
disse Vilela. 

Goiás em Movimento-Eixo 
Municípios e entrega 200 
Chromebooks a estudantes

Aniversário de Goiânia: Secult 
promove exposição e eventos 

Projeto contempla 
recuperação asfáltica 
de 84.250 metros 
quadrados de ruas 
e avenidas 
nas duas localidades

Em comemoração ao 
aniversário de Goiânia, ce-
lebrado no dia 24 de outu-
bro, a Secretaria de Estado 
de Cultura realiza dois even-
tos na próxima quarta-feira 
(20/10): a exposição fotográ-
fica “Eu Vi Goiânia Crescer” 
e a mesa redonda “Memó-
rias Identitárias da Mulher 
na Literatura Goiana”. Or-
ganizados pelo Museu da 
Imagem e do Som e pela Bi-
blioteca Estadual Pio Vargas, 
unidades da Secult Goiás, as 
comemorações terão início 
às 8h30, no Centro Cultural 
Marietta Telles, localizado 
na Praça Cívica. 

Marcando a abertura 
da I Semana das Narrativas 
Goianas, organizada pela Bi-
blioteca Estadual Pio Vargas, 
a mesa redonda será uma 
homenagem a três grandes 
escritoras goianas – Marietta 

Telles Machado, Ada Cura-
do e Rosarita Fleury. Com-
posta pelos palestrantes 
Miguel Jorge, Bento Fleury 
e Beth Fleury, estudiosos 
das obras das escritoras, a 
mediação será da professo-
ra Thaíse Monteiro.

O evento em formato 
presencial integra a I Sema-
na das Narrativas Goianas, 
que contará, ainda, com 
outras atrações realizadas, 
entre os dias 20 e 22 de ou-
tubro, em formato online, 
por meio de transmissões ao 
vivo no canal oficial da Se-
cult Goiás no YouTube e pelo 
Facebook. Além da mesa 
redonda em homenagem 
a escritoras goianas, outro 
homenageado no evento de 
quarta-feira será o fotógrafo 
Hélio de Oliveira, que regis-
trou Goiânia e o dia a dia dos 
governadores por mais de 40 

anos, desde Pedro Ludovico 
Teixeira. Parte do rico acervo 
do fotógrafo, que é compos-
to por mais de 100 mil fo-
tografias, será apresentado 
pelo Museu da Imagem e 
do Som na exposição “Eu Vi 
Goiânia Crescer”.

Ao todo são 22 foto-
grafias em preto e branco 
feitas entre as décadas de 
1950 e 1970 e que conta-
rão com descrição voltada 
para a política de inclusão 
das populações deficien-
tes visuais como parte da 
iniciativa #ParaCegoVer. A 
exposição ficará em cartaz 
até 31 de dezembro na Sala 
Belkiss Spenziere do Museu 
da Imagem e do Som, com 
visitas de terça a sexta-feira, 
das 9h às 17h.

COM INFORMAÇÕES DA 
SECRETARIA DE CULTURA 

(SECULT-GO)

Junior Guimarães e André Saddi
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Corte
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Dois tempos
1. A BRK Ambiental, uma das maiores empresas de 

saneamento do País, abriu novas vagas de emprego em 
Aparecida de Goiânia e Trindade, estendidas também para 
as pessoas com deficiência (PCDs). No Estado, a empresa é 
subdelegada pela Saneago para a operação e ampliação dos 
serviços de esgotamento sanitário em Aparecida, Trindade, 
Jataí e Rio. São vagas para auxiliar de manutenção, técnico 
em segurança do trabalho, técnico para projeto e controle 
de obras, agente comercial e analista de T.I.

2. Para se candidatar, basta acessar a plataforma de cadas-
tramento de currículos pelo site www.brkambiental.com.br/
trabalhe-conosco , clicar na opção Recrutamento Externo e 
procurar pelas vagas da regional de Goiás. As oportunidades 
envolvem profissionais com curso superior, técnico ou En-
sino Médio. Além do salário compatível com o mercado, a 
empresa também oferece benefícios como vale-alimentação, 
plano de saúde (nacional), plano odontológico, seguro de 
vida, participação nos lucros e previdência privada.

Processo seletivo
A Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Es-

tado de Goiás (SIC). abriu inscrições para a realização de 
processo seletivo simplificado para a contratação de 24 
servidores temporários. As vagas são para engenheiro civil 
(10), engenheiro eletricista (01), engenheiro mecânico (01), 
engenheiro ambiental (01), advogado (03), arquiteto e ur-
banista (04), economista (03), tecnológico em agrimensura 
(01). A carga horária é de 40 horas. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas até o dia 03 de novembro, exclusivamente 
pelo site: (www.industriaecomercio.go.gov.br).  

Vitrine

Arquivo

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA - Quarta-feira, 
20 de outubro, dia de 
mimos e afagos para 
Thais Faria, ex-secretária 
executiva do jornalista 
Arthur Rezende Filho. 
Desejamos que o seu 
dia seja de muitas 
alegrias e que o seu 
novo ano recheado de 
sucesso e de vitórias 
infinitas. Feliz aniversário 
e que a vida lhe 
sorria sempre!

Divulgação

GESTÃO DE EXCELÊNCIA NA ABC 
O novo projeto da Agencia Brasil Central (ABC), 
Gestão de Excelência em Contratos e Serviços, será 
executado e coordenado pelo presidente da Comissão 
de Termo de Referência, Leandro Franco e pelo 
assistente de Gestão Administrativa e coordenador 
da Divisão de Transporte, Alexandre Alves. O projeto 
é um conjunto de medidas administrativas para um 
melhor controle e maior transparência dos contratos e 
serviços firmados com empresas terceirizadas

n VOCÊ SABIA? A 
berinjela é fonte de 
cálcio, magnésio e 
potássio.
n EXPOSIÇÃO 
FOTOGRÁFICA - 
Segue até o dia 27 
de outubro, no Evoé 
Café, no Setor Sul, 
a exposição coletiva 
“Olhares de Goiânia”, 
em comemoração ao 
aniversário da cidade.
n TREINAMENTO 
DE BRIGADA - Trinta 
profissionais da Usina 
Uruaçu, localizada 
no norte de Goiás, 
participaram de um 
treinamento de Brigada 
de Incêndio Florestal, 
desenvolvido para 
promover uma nova 
brigada de incêndio 
dentro da unidade 
sucroenergética 
e capacitar  os 
profissionais que 
atuam no campo, 
desde encarregados a 
auxiliares de caminhões 
pipa. O curso, com 
carga horária de 12 
horas, contou com 
aulas teóricas e práticas 
e foi ministrado pelo 2º 
Sargento do CBMGO, 
Luiz Fernando 
Gusmão Viana.

PARA CELEBRAR 
Com a chancela do WAM Hotéis, foi iniciado uma parceria 
com o Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf, no 
Ceará, que envolve os grupos internacionais “Saviotti”, 
“Violas” e “CIF”. No registro, o encontro do sócio da WAM 
Group, Frederico Palmerston juntamente com o diretor 
dos grupos “Violas” e “CIF”, Joel Paes, o diretor do grupo 
“Saviotti”, Dennis de Souza e do diretor executivo da 
WAM Hotéis, Eduy Azevedo, celebrando a parceria
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Acesso inédito da Aparecidense 
eleva nome de Aparecida no 
cenário nacional
Time garantiu vaga na Série C do futebol nacional e, agora, busca título 
inédito de campeão da Série D para coroar temporada vitoriosa

RODRIGO AUGUSTO E ALLAN 
DAVID  - No último sábado, 
16, a Associação Atlética 
Aparecidense conquistou 
acesso inédito à Série C do 
Campeonato Brasileiro. O 
triunfo do Camaleão, que 
avançou à semifinal da 
Série D, ganhou repercus-
são nacional, colocando o 
nome da cidade de Apa-
recida de Goiânia em evi-
dência em diversos pro-
gramas esportivos.

Agora, a Aparecidense 
busca o título nacional de 
campeão da série D para 
coroar ainda mais a tem-
porada vitoriosa. Na semi-
final, o Camaleão do Cerra-
do irá enfrentar o ABC-RN. 
Os outros dois semifinalis-
tas são Campinense-PB e 
Atlético Cearense-CE.

Ao celebrar o acesso do 
time local, a população apa-
recidense também celebra 
o orgulho e o sentimento de 
pertencimento às conquis-
tas da cidade. Às vésperas 
de completar 100 anos de 
fundação e com mais de 600 
mil habitantes, o municí-

pio que décadas atrás era 
motivo de vergonha, agora, 
enche de orgulho sua gente 
que aqui nasceu e também 
aqueles que o adotaram 
como terra do coração.

Ao longo do caminho 
até conquistar o acesso, 
a Aparecidense, contou 
sempre com apoio e in-
centivo da administra-
ção municipal. Ciente da 
importância do esporte 
como ferramenta de in-
clusão e transformadora, 
a Prefeitura de Aparecida 
e empresas locais garan-
tiram condições para que 
o time pudesse disputar 

competições importantes 
nos últimos anos.

“O acesso não represen-
ta apenas a conquista de 
um time de futebol. Esse 
acesso, representa mais 
uma conquista importante 
para nossa cidade. Agora, 
o Brasil vai conhecer mais 
sobre Aparecida de Goiânia, 
pois quando um time se 
destaca as pessoas também 
querem saber de onde ele é, 
o que tem naquela determi-
nada cidade. Sem dúvida, 
nosso Camaleão será um 
grande divulgador de nossa 
cidade”, aponta o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Ancorada nos princí-
pios do Sistema Nacional 
de Atendimento Socioe-
ducativo (Sinase) e no 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) que 
norteiam a execução das 
medidas socioeducativas, 
a Secretaria de Estado da 
Cidadania e Justiça (Seci-
ju) atua em diversos eixos 
adotando princípios, re-
gras e critérios que levam 
a transformações dura-
douras na vida dos ado-
lescentes que passam pela 
medida de socioeducação.

Neste sentido, o Sistema 
Socioeducativo dispõe de 
uma equipe multiprofis-
sional formada por psicó-
logos, assistentes sociais, 
pedagogos, preparador físi-
co, médico, técnicos de en-

fermagem, terapeutas ocu-
pacionais, nutricionistas e 
agentes de segurança que 
atuam na prestação das as-
sistências aos adolescen-
tes nas áreas de educação, 
saúde, assistência social, 
cultura, capacitação para 
o trabalho, esporte, rodas 
de conversas, orientações, 
assistência religiosa e no 
fortalecimento dos víncu-
los com familiares e com 
a comunidade local, ga-
rantindo todos os direitos 
a eles reservados a fim de 
gerar estímulos e despertar 
novos recomeços no mo-
mento pós medida.

A superintendente de 
Administração do Sistema 
de Proteção dos Direitos 
da Criança e Adolescente, 
Rute Andrade, reforça o po-

der transformador dos pro-
jetos desenvolvidos pelo 
Sistema Socioeducativo 
voltados aos adolescentes. 
“O trabalho de atendimen-
to socioeducativo visa dar 
oportunidade ao adoles-
cente de ressignificar suas 
vidas e isso é possível a 
partir das atividades de-
senvolvidas pelas equipes 
técnicas, bem como com 
os agentes que estimulam 
a reflexão e novas perspec-
tivas. Durante a interna-
ção, os adolescentes têm a 
oportunidade de viver ex-
periências pedagógicas que 
favorecem uma nova visão 
de mundo, instigando-os a 
repensar suas vidas”, desta-
ca a superintendente.

MÁRCIA ROSA/
GOVERNO DO TOCANTINS

Transformação de vida dos 
adolescentes em cumprimento de 
medida passa pela atuação dos 
servidores do Sistema Socioeducativo

EDUCAÇÃO TRASNFORMA

Wigor Vieira



Quarta-feira, 20 de outubro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 5

Classificados&Editais (62) 3249-8883
editais@gazetadoestado.com.br

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 05-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 05-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 06-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 06-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 07-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 07-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 08-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 08-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”, conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem par-
te integrante da Certidão Municipal 
de Aprovação do Parcelamento ex-
pedida em 21/09/2021, onde cons-
ta o processo administrativo de n° 
2021241127. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se 
este edital que será publicado no 
jornal local, por 03 (três) dias con-
secutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do arti-
go 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 
DESMEMBRAMENTO do 
imóvel denominado Lote 
01-A2 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 4.300,00m². 
Confrontando pela Frente 
com a Rua 08, com 50,00 
metros, pelo fundo com a 
Rua Amazonas com 50,00 
metros, pelo lado direito com 
o lote 01-A1, com 86,00 me-
tros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 11-A e 12-A, 
com 86,00 metros, objeto 
da matrícula n°. 90.691 do  
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O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que ATLÂNTIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ-
27.262.558/0001-00; com sede em Águas Claras, Brasília - DF, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para registro de 
um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 01-A2 da quadra 99 Conjunto B, Setor 11, 
situado no loteamento denominado Parque da Barragem, em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 4.300,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 08, com 50,00 metros, pelo fundo 
com a Rua Amazonas com 50,00 metros, pelo lado direito com o lote 01-A1, com 86,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 11-A e 12-A, com 86,00 metros, objeto da matrícula n°. 90.691 do 
Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 08 (oito) lotes 
menores que serão denominados: “Lote 05-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 05-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 06-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 06-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 07-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 07-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 08-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 08-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”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante 
da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 21/09/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021241127. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei 
Federal n. 6.766.  

Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 
 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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Federal n. 6.766.  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4029/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar UARE DOS
AN OS PEREIRA ALVES, brasileiro, mestre e contramestre,
CI n° 3666569 SSP/GO e CPF/MF n° 858.252.711-04, casado
sob o regime da comunhão parcial de bens com ANDREA
ALVES BATISTA PEREIRA, brasileira, do lar, CI nº 4034606
SSP/GO e CPF nº 003.883.971-79, residentes e domiciliados
na Rua Sacupira, quadra 46, lote 02, Jardim Mariliza, Goiânia-
GO, estando em local ignorado, incerto ou inacessível, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o
pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e
não pagas do instrumento particular de compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária em garantia, devidamente
registrado nesta serventia imobiliária na matrícula n° 229.224,
cujo débito principal corresponde, a R$104.604,74 (cento e
quatro mil e seiscentos e quatro reais e setenta e quatro
centavos), devendo ser acrescido das parcelas que vencerem
até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos
encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na APARTAMENTO n 305
no 3 PAVIMENTO TIPO da TORRE M do CONDOMÍNIO
SPA IO GRAN OLYMPUS, com direito a UNMA VAGA
PARA ESTACINAMENTO n 135 DESCOBERTA localizada
no T RREO, edificado na C CARA 129 138/1 0 1 8 do
loteamento C ACARAS BELA VISTA, de frente para a Rua
da Sede, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 401 /2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar LU ILENE
LIBERATO, brasileira, solteira, cabeleireira, CI n° 6893669
PC/GO e CPF/MF n° 875.253.802-87, residente e domiciliada
na Rua Moacir Camilo Nascimento, Quadra 41, Lote 03, Jardim
Dom Bosco II, Aparecida de Goiânia/GO, estando em local
ignorado, incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste
edital, efetue a purgação da mora, mediante o pagamento das
importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas do
instrumento particular de compra e venda de imóvel com
alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado nesta
serventia imobiliária na matrícula n° 251.520, cujo débito
principal corresponde, a R$23.645,53 (vinte e tr s mil e
seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e tr s
centavos), devendo ser acrescido das parcelas que vencerem
até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos
encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na CASA 02 de frente
para a Rua Capit o o é Franci co Po oa, localizada no
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOM BOSCO 4 edificada no
LOTE 12 da QUADRA 4 do loteamento ARDIM DOM
BOSCO 2 ETAPA, neste município, em favor do credor
BANCO DO BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de
sociedade de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul,
quadra 01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4025/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar MAR ELLE
RAMAL O MARTINS, brasileira, solteira, vendedora de roupas,
CI n° 1169102 SSP/TO e CPF/MF n° 047.472.771-88, residente
e domiciliada em Goiânia-GO, 217, quadra 44, lote 06, Setor
Leste Universitário, estando em local ignorado, incerto ou
inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da
mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às
parcelas vencidas e não pagas do instrumento particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado nesta serventia imobiliária na
matrícula n° 223.831, cujo débito principal corresponde, a
R$37.766,78 (trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis
reais e setenta e oito centavos), devendo ser acrescido das
parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente
atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, a
contribuições condominiais, as desposas de intimação e
publicação de edital e os emolumentos, sob pena de ser
consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis denominados
no APARTAMENTO n 05, no 5 PAVIMENTO, do BLOCO
D , do Condomínio SPA IO GRAN PARC, com direito a
UMA VAGA DE GARAGEM DESCOBERTA LIVRE de n 22,
localizado na GARAGEM, edificado o re o LOTE 01 1
da QUADRA 21 do loteamento ARDIM BELA VISTA
CONTINUAÇÃO, de frente para a A enida Bela Vi ta, neste
município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Auto n° 4030/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar RENATO COSME
SILVA RODRIGUES, brasileiro, professor, nascido em
27/01/1986, portador da CI n° 4.537.063-DGPC/GO e CPF/MF
n° 005.877.051-83, e seu cônjuge DAYANE CAMPOS ALVES
RODRIGUES, brasileira, do lar, nascida em 15/04/1986,
portadora da CI nº 4.816.642-SSP/GO e CPF nº 023.419.661-
01, casados sob o regime de comunhão parcial de bens,
estando em local ignorado, incerto ou inacessível, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o
pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e
não pagas do instrumento particular de compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária em garantia, devidamente
registrado nesta serventia imobiliária na matrícula n° 235.253,
cujo débito principal corresponde, a R$32.275,78 (trinta e dois
mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito
centavos), devendo ser acrescido das parcelas que vencerem
até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos
encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na CASA GEMINADA 01
de frente para a Rua Félix Grant localizada no condomínio
RESIDENCIAL SILVEIRA IV, edificada no LOTE 09 da
QUADRA 38 do loteamento ROSA DOS VENTOS, neste
município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal 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.

objeto da matrícula n°. 45.388 do 
Registro de Imóveis da Comarca 
de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 03 (três) 
lotes menores que serão deno-
minados: “Lote 02-A da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, si-
tuado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 241,40m². Confrontando 
pela Frente com a Rua Amazo-
nas, com 20,00 metros, pelo 
fundo com o lote 02-B, com 
20,00 metros, pelo lado direito 
com a Rua 39, com 12,07 me-
tros, e pelo lado esquerdo com 
parte do lote 04, com 12,07 
metros”, “Lote 02-B da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, si-
tuado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 225,60m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 39, com 
11,28 metros, pelo fundo com 
parte do lote 04, com 11,28 
metros, pelo lado direito com 
o lote 02-C, com 20,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o 
lote 02-A, com 20,00 metros” 
e o “Lote 02-C da quadra 112 
Conjunto A, Setor 10, situado 
no loteamento denominado PAR-

QUE DA BARRAGEM, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área 
de 463,00m². Confrontando pela 
Frente com a Rua 39, com 23,15 
metros, pelo fundo com parte 
do lote 04, com 23,15 metros, 
pelo lado direito com o lote 
01, com 20,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 02-B, 
com 20,00 metros”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 09/07/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021021484. 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 Rosile-
ne Pereira dos Santos, 
CI-618.267 SESP/TO, CPF-
006.546.621-77, residente 
e domiciliado em Águas 
Lindas de Goiás - GO, de-
positou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 da 
Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, 
para registro de um DES-
MEMBRAMENTO do imó-
vel Lote 02 da quadra 

112 Conjunto A, Setor 
10, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 930,00m². Con-
frontando pela Frente com 
a Rua Amazonas, com 
20,00 metros, pelo fun-
do com o lote 01, com 
20,00 metros, pelo lado 
direito com a Rua 39, 
com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 
04, com 46,50 metros, 

 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 n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

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

FAZ SABER a todos os interessados que Rosilene Pereira dos Santos, CI-618.267 SESP/TO, 
CPF-006.546.621-77, residente e domiciliado em Águas Lindas de Goiás - GO, depositou nesta 
serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 02 da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 930,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 
Amazonas, com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 01, com 20,00 metros, pelo lado 
direito com a Rua 39, com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 04, com 46,50 
metros, objeto da matrícula n°. 45.388 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado em 03 (três) lotes menores que serão denominados: “Lote 
02-A da quadra 112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 241,40m². Confrontando pela 
Frente com a Rua Amazonas, com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 02-B, com 20,00 
metros, pelo lado direito com a Rua 39, com 12,07 metros, e pelo lado esquerdo com parte 
do lote 04, com 12,07 metros”, “Lote 02-B da quadra 112 Conjunto A, Setor 10, situado no 
loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 225,60m². Confrontando pela Frente com a Rua 39, com 11,28 metros, pelo fundo 
com parte do lote 04, com 11,28 metros, pelo lado direito com o lote 02-C, com 20,00 
metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-A, com 20,00 metros” e o “Lote 02-C da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 463,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 39, 
com 23,15 metros, pelo fundo com parte do lote 04, com 23,15 metros, pelo lado direito 
com o lote 01, com 20,00 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-B, com 20,00 
metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 09/07/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021021484. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos 
termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 

 

VANESSA VERAS DE MACEDO:97572209149
Assinado de forma digital por VANESSA VERAS DE 
MACEDO:97572209149 
Dados: 2021.10.19 10:32:58 -03'00'

 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 n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

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

FAZ SABER a todos os interessados que Rosilene Pereira dos Santos, CI-618.267 SESP/TO, 
CPF-006.546.621-77, residente e domiciliado em Águas Lindas de Goiás - GO, depositou nesta 
serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 02 da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 930,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 
Amazonas, com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 01, com 20,00 metros, pelo lado 
direito com a Rua 39, com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 04, com 46,50 
metros, objeto da matrícula n°. 45.388 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado em 03 (três) lotes menores que serão denominados: “Lote 
02-A da quadra 112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 241,40m². Confrontando pela 
Frente com a Rua Amazonas, com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 02-B, com 20,00 
metros, pelo lado direito com a Rua 39, com 12,07 metros, e pelo lado esquerdo com parte 
do lote 04, com 12,07 metros”, “Lote 02-B da quadra 112 Conjunto A, Setor 10, situado no 
loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 225,60m². Confrontando pela Frente com a Rua 39, com 11,28 metros, pelo fundo 
com parte do lote 04, com 11,28 metros, pelo lado direito com o lote 02-C, com 20,00 
metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-A, com 20,00 metros” e o “Lote 02-C da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 463,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 39, 
com 23,15 metros, pelo fundo com parte do lote 04, com 23,15 metros, pelo lado direito 
com o lote 01, com 20,00 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-B, com 20,00 
metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 09/07/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021021484. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos 
termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 

 

VANESSA VERAS DE MACEDO:97572209149
Assinado de forma digital por VANESSA VERAS DE 
MACEDO:97572209149 
Dados: 2021.10.19 10:32:58 -03'00'

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021
O Município de Goiás, por meio da Comissão Permanente de Licitação,
TORNA  PÚBLICO  o  Chamamento  Público  nº  004/2021,  através  da
Secretaria Municipal de Educação, em atendimento à Lei 11.947 de
16/06/2009,  resolução CD/  FNDE nº 26 de 17/06/2013 e nº  04 de
03/04/2015.  Objeto:  Credenciar  Agricultores  Familiares  e/ou
Empreendedores  Familiares  Rurais  para  aquisição  de  gêneros
alimentícios  para  a  alimentação  dos  alunos  das  escolas  da  Rede
Municipal de Ensino. O recebimento da documentação e do projeto de
venda ocorrerá no dia 10 de Novembro de 2021, às 09h00min, no
Auditório  André  Xavier  Mundin,  localizado  no  prédio  da  Prefeitura
Municipal de Goiás, situado na Praça da Bandeira nº01, Centro, Cep:
76.600-000,  Goiás  -  GO.  Maiores  Informações  pelo  telefone  (62)
3371-7726.  Cópia  completa  do  Edital  disponível  no  site  oficial  do
Município: www.prefeituradegoias.go.gov.br. Município de Goiás, 19 de
Outubro de 2021.  ANAJARINO GARCIA JUNIOR. Presidente da CPL

AB  Administração  De  Bens  LTDA  e  Outros,  portador  do  CNPJ:
38.503.789/0001-76, torna público que requereu junto a Secretaria do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Luziânia-GO- SEMARH/LUZ, a
Licença  de  Instalação  Para  Loteamento  Fechado  denominado
Belvedere, na Gleba Belvedere- Área 01, Fazenda Corumbá Légua ou
Caboclo, Zona Rural- Luziânia-GO.

PREGÃOELETR NICON 0 0/2021 SRP UASG4 0434
O FUNDO MUNICIPAL DE SA DE DE IN UMAS torna público que
realizará, pregão eletrônico, através do Portal de Compras do Governo
Federal ComprasNet, tipomenor preço por item, visando o registro de
preço para futura contratação de empresa para aquisição dematerial de
áudio e vídeo de uso hospitalar, no dia 04/11/2021 às 13h30min. Mais
informaçõesnasededaPrefeituraMunicipal das08h00minàs 11h00min
e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones
(62)3511-2121/99145-0756, no site .inhumas.go.gov.br no campo
licitação oupeloe-mail licitacao inhumas.go.gov.br.

AVISO RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL N 025/2021

O Fundo Municipal de Saúde de São Luís de Montes Belos,
Goiás, por intermédio do Pregoeiro Oficial, designado através
do Decreto nº 768/2021, torna público aos interessados que o
Edital de Pregão Presencial nº 025/2021 será RETIFICADO, em
virtude de impugnações apresentadas, e a nova abertura do
certame ocorrerá no dia no 04 de novembro de 2021, às
08h30min. Maiores informações e novo edital podem ser
encontradas no site .saoluisdemontesbelos.go.gov.br e/ou
no e-mail: licitacao saoluisdemontesbelos.go.gov.br. São Luís
de Montes Belos, Goiás, 20 de outubro de 2021. Albertino de
Paula Júnior, Pregoeiro.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A  empresa  LAGOA  QUENTE  HJR  CONSTRUTORA  E
INCORPORADORA  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  23.791.867/0001-08,
situada à Avenida Princesa Isabel, Quadra A5, Lote 03, Setor Lagoa
Quente,  Caldas  Novas  -  GO,  torna  público  que  requereu  junto  à
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  -
SEMMARH/CN, o registro para licenciamento ambiental.
 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A  empresa  LAGOA  QUENTE  EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 06.964.057/0001-97, situada
à Avenida Lagoa Quente, nº 10, Setor Lagoa Quente, Caldas Novas -
GO, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente  e  Recursos  Hídricos  -  SEMMARH/CN,  o  registro  para
licenciamento ambiental.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4020/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar SENILDA BATISTA
DE SOU A, brasileira, solteira, fa ineira, CI n° 4287465
DGPC/GO e CPF/MF n° 009.795.371-77, residente e
domiciliada à Rua do Comércio, quadra 09, lote 09, Vila Jardim
Vitória em Goiânia-GO, estando em local ignorado, incerto ou
inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da
mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às
parcelas vencidas e não pagas do instrumento particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado nesta serventia imobiliária na
matrícula n° 23 .835, cujo débito principal corresponde, a
R$ 86.153,34 (oitenta e seis mil e cento e cinquenta e tr s reais
e trinta e quatro centavos), devendo ser acrescido das parcelas
que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente
atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, a
contribuições condominiais, as desposas de intimação e
publicação de edital e os emolumentos, sob pena de ser
consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis denominados
no APARTAMENTO 303 no 3 PAVIMENTO TIPO da TORRE
M do CONDOMÍNIO SPA IO GRAN OLYMPUS, com direito a
UMA VAGA PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
DESCOBERTA n 133, localizada no T RREO, edificado
o re a C cara 129 138/1 0 1 8 do loteamento
C ACARAS BELA VISTA, de frente para a Rua da Sede,
neste município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal 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.

nominado MANSÕES POR 
DO SOL, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área 
de 2100,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 11, 
com 30,00 metros, pelo fun-
do com o lote 01, com 30,00 
metros, pelo lado direito com 
AR-04, com 70,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com 
o lote 04, com 70,00 me-
tros, objeto da matrícula n°. 
49.118 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas 
de Goiás-GO, que será des-
membrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denomi-
nados: “Lote 02-A da quadra 
B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR 
DO SOL, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área de 
900,00m². Confrontando pela 

Frente com a Rua 11, com 
15,00 metros, pelo fundo 
com o lote 02-B, com 15,00 
metros, pelo lado direito com 
AR-04, com 60,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 
02-B, com 60,00 metros” 
e “Lote 02-B da quadra 
B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR 
DO SOL, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área de 
1.200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 11, 
com 15,00 metros, pelo fun-
do com o lote 01, com 30,00 
metros, pelo lado direito com 
o lote 02-A com 60,00 me-
tros e a 90º com o lote 02-A 
com 15,00 metros mais 10 
metros com a AR-04, e pelo 
lado esquerdo com o lote 04, 
com 70,00 metros”, confor-

me planta e memorial descriti-
vo, que fazem parte integran-
te da Certidão Municipal de 
Aprovação do Parcelamento 
expedida em 24/09/2021, onde 
consta o processo administra-
tivo de n° 2021242739. Para 
que chegue ao conhecimen-
to de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no 
jornal local, por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo o re-
gistro 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 SAN-
DRA MARIA CORDEI-
RO, CI- 2.149.920 SSP/
DF e CPF- 976.589.011-
72, casada com FER-
NANDO DOS SANTOS, 
CI- 2.013.320 SSP/DF 
e CPF895.555.701-91, 
residentes e domicilia-
dos em Águas Lindas de 

Goiás-GO, depositaram 
nesta serventia os do-
cumentos 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 Lote 02 
da quadra B-07, situ-
ado no loteamento de-
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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 n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 
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e CPF- 976.589.011-72, casada com FERNANDO DOS SANTOS, CI- 2.013.320 SSP/DF e CPF-
895.555.701-91, residentes e domiciliados em Águas Lindas de Goiás-GO, depositaram nesta 
serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 02 da quadra B-
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pelo fundo com o lote 01, com 30,00 metros, pelo lado direito com AR-04, com 70,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 04, com 70,00 metros, objeto da matrícula n°. 49.118 do Registro 
de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 02 (dois) 
lotes menores que serão denominados: “Lote 02-A da quadra B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR DO SOL, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
900,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 11, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 
02-B, com 15,00 metros, pelo lado direito com AR-04, com 60,00 metros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 02-B, com 60,00 metros” e “Lote 02-B da quadra B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR DO SOL, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
1.200,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 11, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 
01, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 02-A com 60,00 metros e a 90º com o lote 
02-A com 15,00 metros mais 10 metros com a AR-04, e pelo lado esquerdo com o lote 04, 
com 70,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 24/09/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 2021242739. Para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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Escrevente 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 402 /2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar ANNA PAULLA
COSTA DE CARVAL O, brasileira, solteira, operadora de
telemar eting, CI n° 6058855 SSP/GO e CPF/MF n°
701.667.771-02, residente e domiciliada na Quadra 08, lote 02,
Parque Santa Cruz, estando em local ignorado, incerto ou
inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da
mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às
parcelas vencidas e não pagas do instrumento particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado nesta serventia imobiliária na
matrícula n° 23 831, cujo débito principal corresponde, a
R$37.766,78 (trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis
reais e setenta e oito centavos), devendo ser acrescido das
parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente
atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, a
contribuições condominiais, as desposas de intimação e
publicação de edital e os emolumentos, sob pena de ser
consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis denominados
no APARTAMENTO n 40 , no 4 PAVIMENTO TIPO da
TORRE L, do condomínio com a denomina o de
CONDOMÍNIO SPA IO GRAN OLYMPUS, com direito a UMA
VAGA PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
DESCOBERTA de n 245, localizada no T RREO, edificado
o re a C cara 129 138/1 0 1 8 do loteamento
C CARAS BELA VISTA, de frente para a Rua da Sede,
neste município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 40 /2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar ARMANDO DA
CONCEI O SILVA BARBOSA, brasileiro, solteiro não
convivente em união estável, pintor automotivo, CI n°
1630568384 SSP/BA e CPF/MF n° 059.688.535-06, residente e
domiciliado na Rua 02, lote 1-7, Parque Atheneu, unidade 301,
Goiânia-GO, neste município, estando em local ignorado,
incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da terceira e última publicação deste edital, efetue a
purgação da mora, mediante o pagamento das importâncias
relativas às parcelas vencidas e não pagas do instrumento
particular de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária em garantia, devidamente registrado nesta serventia
imobiliária na matrícula n° 22 .835, cujo débito principal
corresponde, a R$76.165,13 (setenta e seis mil e cento e
sessenta e cinco reais e treze centavos), devendo ser acrescido
das parcelas que vencerem até o efetivo pagamento,
devidamente atualizadas, além dos encargos legais, inclusive
tributos, a contribuições condominiais, as desposas de
intimação e publicação de edital e os emolumentos, sob pena
de ser consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis
denominados na APARTAMENTO n 30 no 3 PAVIMENTO
TIPO da TORRE L do empreendimento CONDOMÍNIO
SPA IO GRAN OLYMPUS, edificado o re a C ACARA
129 138/1 0 1 8 do loteamento C ACARAS BELA VISTA, a
Rua da Sede, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Auto n° 4028/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar DANIELE MENDES
DA SILVA, brasileira, solteira, agente administrativa, CI n°
3815133 DGPC/GO e CPF/MF n° 895.324.141-34, residente e
domiciliada na Rua Castro Alves, quadra 38, lote 16, Bairro
Jardim Vila Boa em Goiânia-GO, estando em local ignorado,
incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da terceira e última publicação deste edital, efetue a
purgação da mora, mediante o pagamento das importâncias
relativas às parcelas vencidas e não pagas do instrumento
particular de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária em garantia, devidamente registrado nesta serventia
imobiliária na matrícula n° 228.88 , cujo débito principal
corresponde, a R$27.113,08 (vinte e sete mil e cento e treze
reais e oito centavos), devendo ser acrescido das parcelas que
vencerem até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas,
além dos encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na CASA GERMINADA 02
de frente para a Rua Para uai localizada no condomínio
RESIDENCIAL ERO DUCCI , edificada no LOTE 03 da
QUADRA 13 do loteamento SETOR AEROPORTO SUL 2
ETAPA, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4022/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar DUMONT
BRENNER DA SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro, CI nº
5888799 SSP/GO e CPF nº 044.547.281-27, residente e
domiciliado na Rua SR 47, quadra 75, lote 13, Recanto das
Minas Gerais em Goiânia/GO, estando em local ignorado,
incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da terceira e última publicação deste edital, efetue a
purgação da mora, mediante o pagamento das importâncias
relativas às parcelas vencidas e não pagas do instrumento
particular de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária em garantia. devidamente registrado nesta serventia
imobiliária na matrícula n° 23 .804, cujo débito principal
corresponde, a R$ 90.576,87 (noventa mil e quinhentos e
setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), devendo ser
acrescido das parcelas que vencerem até o efetivo pagamento,
devidamente atualizadas, além dos encargos legais, inclusive
tributos, a contribuições condominiais, as desposas de
intimação e publicação de edital e os emolumentos, sob pena
de ser consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis
denominados na APARTAMENTO n 308 no 3 PAVIMENTO
TIPO da TORRE I do CONDOMÍNIO SPA IO GRAN
OLYMPUS, com direito a UMA VAGA PARA
ESTACIONAMENTO n 1 9 DESCOBERTA, localizada no
T RREO, edificado o re a C ACARA 129 138/1 0 1 8 do
loteamento C ACARAS BELA VISTA, a Rua da Sede, neste
município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA
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Auto n° 4024/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar ERIRNESO
CAMARA DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, escultor/pintor, CI n°
6567349 SSP/GO e CPF/MF n° 013.263.473-22, residente e
domiciliado à Rua 17, quadra 58, lote 15, Mansões Paraíso,
neste município, estando em local ignorado, incerto ou
inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da
mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às
parcelas vencidas e não pagas do instrumento particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado nesta serventia imobiliária na
matrícula n° 244 23, cujo débito principal corresponde, a
R$38.947,44 (trinta e oito mil e novecentos e quarenta e sete
reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser acrescido das
parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente
atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, a
contribuições condominiais, as desposas de intimação e
publicação de edital e os emolumentos, sob pena de ser
consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis denominados
na CASA GEMINADA 01 de frente para a Rua Pit ora ,
localizada no condomínio RESIDENCIAL PIT GORAS II,
edificada no LOTE 08 da QUADRA 0 do loteamento VILLA
DEIFIORE, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

ESTADO DE GOI S COMARCA DE PLANALTINA
CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA

CNPJ: 20.631.050/0001-84
Email: registrodeimoveisplanaltina gmail.com

Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO
CEP n° 73.750-005

Telefone: (61) 3639-1790
GERV IO FERNANDES DE SERRA ÚNIOR

Oficial

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Protocolo nº 117100
A Oficial Substituta do Registro de Imóveis de Planaltina-GO,
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997,
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz
saber que fica o devedor/fiduciante, UDCIMAR DE MACEDO
CARDOSO CPF 0 3.8 9.331 9 , residente e domiciliado no
Apartamento 101, Térreo, Residencial Carolina, lote 10, quadra
12, MR-01, Setor Oeste, Planaltina GO, INTIMADO a
comparecer neste Cartório de Registro de Imóveis de
PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA CC, LOTE 02,
SOBRELO A, PRAQA CÍVICA, CEP 3. 50 000,
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às
17:00hs, ou na Ag ncia Banco do Brasil, para o fim de satisfazer,
no prazo de quinze (15) dias, as prestações vencidas e
vincendas do Contrato de Financiamento Imobiliário n°
100409231, celebrado em 18/08/2015, referente ao imóvel,
APARTAMENTO 101, TÉRREO, RESIDENCIAL CAROLINA,
LOTE 10, QUADRA 12, MR-01, SETOR OESTE, PLANALTINA
GO registrado sob o n.° R6, da matrícula n.° 58487, do CRI de
PLANALTINA/GO, bem como os juros convencionais, as
penalidades, os demais encargos contratuais e legais, inclusive
tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além
das despesas de cobrança e intimação, nos moldes do disposto
no § 4° do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o valor total do
débito em atraso na data base 02/07/2021, de 32.426,93.
Decorridos quinze (15) dias da 3 e última publicação em um
jornal que circule regularmente nesta cidade e nos termos do
artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica o devedor/fiduciante
advertido que no caso de não purgação da mora no prazo legal,
poderá o credor requerer a consolidação da propriedade do
imóvel em nome da instituição financeira, ora fiduciária. Uma vez
consolidada a propriedade em seu nome, Banco do Brasil S/A
promoverá o público leilão para alienação do imóvel. Planaltina-
GO, 19/10/2021. Amanda Rodrigues da Costa Melo, Oficial
Substituta.
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Auto n° 4018/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar JOSE ANIVAN DE
LIMA, brasileiro, divorciado, mecânico, CI nº 1786994 SSP/GO
e CPF nº 485.009.841-04, residente e domiciliado em Goiânia-
GO, Rua F 4 Qd 27, Lt 09, Vila Redenção, estando em local
ignorado, incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste
edital, efetue a purgação da mora, mediante o pagamento das
importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas do
instrumento particular de compra e venda de imóvel com
alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado nesta
serventia imobiliária na matrícula n° 23 . 8 , cujo débito
principal corresponde, a R$ 61.251,54 (sessenta e um mil e
duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro
centavos), devendo ser acrescido das parcelas que vencerem
até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos
encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na APARTAMENTO n 203
no 2 PAVIMENTO TIPO da TORRE G do CONDOMÍNIO
SPA IO GRAN OLYMPUS, com direito a UMA VAGA PAR
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DESCOBERTA de n
3 1, localizada no T RREO, edificado o re a C ACARA
129 138/1 0 1 8 do loteamento C ACARAS BELA VISTA, a
Rua da Sede, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente
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Auto n° 4019/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar JOSE DIVINO DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, trabalhador de construção civil,
CN n° 00536681230 DETRAN/GO e CPF/MF n° 633.857.401-
34, estando em local ignorado, incerto ou inacessível, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o
pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e
não pagas do instrumento particular de compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária em garantia, devidamente
registrado nesta serventia imobiliária na matrícula n° 1 0.255,
cujo débito principal corresponde, a R$73.848,21 (setenta e tr s
mil e oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos),
devendo ser acrescido das parcelas que vencerem até o efetivo
pagamento, devidamente atualizadas, além dos encargos
legais, inclusive tributos, a contribuições condominiais, as
desposas de intimação e publicação de edital e os
emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na APARTAMENTO 203
TIPO C do 3 Pa imento ou 2 andar EDIFICIO DIAMANTINA,
edificado no LOTE 03 da QUADRA 98 do loteamento VILA
SÃO T OMA , Rua Campo Belo , neste município, em favor
do credor BANCO DO BRASIL S.A., instituição financeira sob a
forma de sociedade de economia mista, com sede no Setor
Bancário Sul, quadra 01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF,
CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7°
do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser
efetuada neste serviço registral, situado na Avenida Abraão
Lourenço deCarvalho,nº 131,Centro,AparecidadeGoiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 09 de setembro de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente
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Entretenimento

Rituais de funeral dessa importante etnia são destaque na exposição

TRADIÇÕES INDÍGENAS GOIÂNIA

GRATUIDADE

DA REDAÇÃO - Com re-
cursos da Fundação de 
Apoio à Pesquisa e Ino-
vação do Distrito Federal 
(FAP-DF), pesquisadores 
da Universidade de Brasí-
lia (UnB) desenvolveram 
um projeto de divulgação 
científica para o Museu 
Virtual de Ciência e Tec-
nologia sobre a cultura 
indígena dos bororos.

A pesquisa Bororo Vive 
deu origem à exposição 
virtual Funeral Bororo, que 
tem abordagem antropoló-
gica e o intuito de dar mais 
visibilidade à cultura indí-
gena. O Brasil tem cerca de 
230 povos indígenas que 
falam 180 línguas. Cada 
etnia tem sua identidade, 
rituais, modo de vestir e de 
se organizar, e todas en-
frentam graves problemas 
de subsistência.

O termo bororo signi-
fica, na língua nativa boe 
wadáru, “pátio da aldeia”, 
o que remete à tradicio-
nal disposição circular 
das casas de suas aldeias, 
formando um pátio cen-
tral que é o espaço ritual 
desse povo, caracteriza-
do por uma complexa 
organização social e pela 

riqueza de sua vida ceri-
monial. Os índios dessa 
etnia habitavam toda a 
região Centro-Oeste do 
Brasil, mas atualmente 
estão confinados em re-
servas, especialmente no 
Mato Grosso.

Com projeto coorde-
nado pelo pesquisador 
Lúcio Teles, a mostra vir-
tual foi montada a partir 
de um portal que contex-
tualiza a situação dos bo-
roros no Brasil. As seções 
mostram a história e a 
evolução de sua ocupação 
do território do Centro-O-
este, com imagens, vídeos 
e textos explicativos.

RITOS DE PASSAGEM
O estudo foi elabora-

do em duas dimensões 
diferentes: Desenvolvi-
mento dos aspectos ge-
ográficos, culturais, pes-
quisas antropológicas e 
Fotografias dos cerimo-
niais, rituais e cotidiano 
da tribo. A pesquisa re-
vela a forte presença dos 
rituais na construção da 
identidade e da cultura 
dessa etnia. Os ritos de 
passagem, eventos em 
que os indivíduos mi-

gram de uma categoria 
social a outra, têm desta-
que entre as cerimônias, 
como as de nominação, 
iniciação e funeral.

O objetivo da mostra é 
divulgar e compartilhar a 
cultura indígena brasilei-
ra, especialmente entre 
estudantes e professores, 
em um trabalho aliado à 
tecnologia. Além do en-
foque na área da fotogra-
fia, a exposição on-line 
contempla interesses das 
áreas de sociologia, his-
tória e geografia.

Essa produção integra 
o acervo do Museu Virtual 
de Ciência e Tecnologia da 
UnB, plataforma que conta 
com outras cinco mostras 
virtuais ativas e cinco ex-
posições previstas. Entre 
essas, uma sobre o cerrado 
e outra sobre os 50 anos de 
Brasília. “O museu virtual 
vem levando adiante sua 
missão de promover a ci-
ência e a tecnologia junto 
ao grande público, nas mais 
diversas áreas do conheci-
mento”, resume o pesqui-
sador Lúcio Teles.

COM INFORMAÇÕES DA 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À 

PESQUISA DO DF

Cultura dos bororos do Centro-
Oeste é tema de mostra virtual 

Novo decreto flexibiliza shows

Prefeitura de Goiânia disponibiliza 
agendamento para a primeira etapa 
da Semana Nacional da Conciliação

Após romper com sua mãe, 
Gabriel Medina vende o 
próprio Instituto por R$ 9 milhões

A briga de Gabriel Me-
dina com sua mãe, Simone 
Medina, resultou no fim de 
um sonho do surfista: o fe-
chamento do instituto que 
abriu em 2017, na praia de 
Maresias, em São Sebastião 
(SP). O local, criado para 
formar novos surfistas com 
base no mesmo treinamen-
to do campeão mundial, foi 
esvaziado há dois meses, 
vandalizado e hoje está à 
venda por R$ 9 milhões.

O prédio tem 800 m² de 
área total, sendo 290 m² 
de área construída. Conta 
com estacionamento pri-
vativo, salas para reuniões 
e divisões de departamen-
tos, amplo salão integrado 
com terraço, espaço para 
eventos e também conta 
com uma piscina. Trata-se 
de uma propriedade “pé na 
areia”, com acesso direto 
à praia em que os antigos 
alunos frequentavam para 
terem suas aulas.

Antes de ser colocado 
à venda, o prédio precisou 
passar por uma pequena 
reforma para reparar os 
danos causados pelos vân-
dalos, que se aproveitaram 
do abandono do Instituto 
Gabriel Medina, adminis-
trado por Simone, para de-

predar o local. Nas fotos 
disponíveis nos anúncios 
da imobiliária Iz Imóveis 
Maresias, ainda é possível 
ver as marcas na fachada 
deixadas pelos letreiros 
que sinalizavam o nome 
do centro de treinamento.

Inaugurado em 31 de 
janeiro de 2017, o Insti-
tuto Gabriel Medina foi 
aberto para formar novos 
surfistas, com aulas dedi-
cadas a crianças e adoles-
centes que tinham como 
objetivo se tornarem as-
tros do surfe como o cam-
peão mundial. Quando 
abriu as portas, cerca de 
38 jovens foram iniciados 
nos treinamentos.Além de 
todas as técnicas para dri-
blar as ondas, os jovens ti-

nham aulas de tecnologia 
em um laboratório insta-
lado no local. Na piscina, 
além de aulas de natação, 
também aprendiam ap-
neia. Na área externa pas-
savam por treinamentos 
em uma cama elástica, 
com o objetivo de aper-
feiçoarem os movimentos 
aéreos, e também faziam 
musculação em uma aca-
demia no instituto.

O Instituto Gabriel Me-
dina fechou as portas após 
Simone Medina romper 
de vez com seu filho. Ela 
sempre reprovou o relacio-
namento do surfista com 
Yasmin Brunet, com quem 
se casou em janeiro deste 
ano, e parou de segui-lo 
nas redes sociais.

A Prefeitura de Goiânia 
publicou, nesta terça-feira 
(19/10), no Diário Oficial do 
Município (DOM), um novo 
decreto com flexibilização 
em meio à pandemia de 
Covid-19. De acordo com o 
documento, fica liberada a 
realização de shows na ca-
pital desde que autorizados 
antecipadamente pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS). Todos eles devem 
obedecer às regras estabe-
lecidas.Sem delimitação 
de público, a orientação da 
Prefeitura é que cada local 
receba pessoas conforme a 
capacidade. Além disso, o 
Executivo ampliou a quan-

tidade de público em acade-
mias, bares, cinemas, circos, 
clubes recreativos, celebra-
ções religiosas e competi-
ções esportivas, restauran-
tes e shoppings centers.

“Com o avanço da va-
cinação das duas doses no 
nosso município, em al-
guns casos, três doses, aos 
poucos vamos retomando 
as nossas atividades diá-
rias e coletivas”, comenta 
o prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz.

Decreto publicado no 
final de setembro alcan-
çava estabelecimentos de 
ensino e boates, quando a 
Prefeitura liberou o funcio-

namento das casas de es-
petáculo e de artes cênicas, 
boates e congêneres, com 
ocupação de, no máximo, 
50% do espaço, com a pre-
sença de até 500 pessoas, 
respeitados os protocolos 
estabelecidos pela SMS.

Na ocasião, o Execu-
tivo também liberou es-
tabelecimentos de ensi-
no, públicos e privados, 
Infantil, Fundamental, 
Médio ou Superior, para 
aulas presenciais com dis-
tanciamento de um me-
tro entre alunos e de dois 
metros entre professores e 
outros funcionários.

MÁRCIA ABREU

Os contribuintes que 
pretendem solicitar a isen-
ção das custas e despesas 
judiciais e taxas de cartório 
(gratuidade), durante a XVI 
Semana Nacional da Con-
ciliação, já podem entrar no 
site da Prefeitura de Goiânia 
e realizar o agendamento, 
que foi liberado nessa se-
gunda-feira (18/10).

Foram disponibilizadas, 
no total, mais de 900 senhas 
para atendimento de gra-
tuidade que ocorrerá no 
período de 25 de outubro a 
9 de novembro. Nos dias 1º 
e 2 de novembro ficam sus-
pensas as atividades em vir-
tude do feriado de Finados.

Neste ano, os servi-
ços foram distribuídos 
em duas fases: um pe-
ríodo para gratuidade e 
um período para nego-
ciação dos débitos. Esta 
divisão foi feita com o 
objetivo de possibilitar 
tempo hábil para análise 
dos pedidos de isenção 
de custas e taxas feita 
pelo Poder Judiciário.

Quem agendar o serviço 
deve comprovar carência de 
recursos financeiros, sendo 
necessário apresentar os 
seguintes documentos:
n Cópia de documento de 
identificação pessoal (RG, 
CPF ou CNH);
n Cópia de comprovante de 
endereço atualizado;
n Cópia de comprovante de 
renda do interessado dos 
últimos três meses (extratos 
bancários para autônomos 
e contracheques para 
empregados);
n Cópia da carteira de 
trabalho com último registro 
(autônomo);
n Cópia de declaração de 
imposto de renda/isenção do 
interessado;
n Extrato do benefício 
para quem recebe auxílio 
emergencial;
n Procuração (no caso de 
terceiros).
O agendamento para a 
negociação que acontecerá 
em período posterior, será feito 
automaticamente no ato do 
primeiro atendimento.

Os cidadãos que agen-
darem o serviço devem 
comparecer no 7º Centro 
Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Ce-
jusc), no Fórum Cível de 
Goiânia, localizado no en-
dereço: Avenida Olinda, es-
quina com Rua PL-03, Qd. 
G, Lt. 04, Park Lozandes. O 
atendimento para gratuida-
de será feito exclusivamente 
neste local.

SEGUNDA ETAPA: 
NEGOCIAÇÃO

Para realizar o parcela-
mento dos débitos, a partir 
do dia 1º/11 iniciam-se os 
agendamentos para nego-
ciação de pessoas físicas e 
jurídicas, seguindo com os 
atendimentos entre os dias 
8 e 12 de novembro.

Não há necessidade de 
agendamento para aqueles 
contribuintes que queiram 
realizar o pagamento à vista. 
Basta acessar o site da Pre-
feitura neste mesmo perío-
do (8/11 a 12/11) e emitir o 
boleto on-line. ROTA JURÍDICA

Divulgação

Prefeitura libera shows desde que autorizados antecipadamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde




