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Joel Sant’Anna é confirmado para 
Secretaria Estadual de Indústria e Comércio
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MUNICÍPIOS

Publicado edital para 
locação de maquinários
Novo projeto da Goinfra, o Patrulhas Mecânicas Regionais prevê investimentos de R$ 160 milhões, durante três anos, para 
viabilizar execução de obras nas estradas da zona rural geridas pelas prefeituras. “Vamos garantir trafegabilidade em vias que 
dão acesso a distritos, povoados, assentamentos e que são rotas estratégicas para setor produtivo”, diz Pedro Sales

MEIO AMBIENTE

Primeiro Viveiro Cerrado do Brasil é 
inaugurado em Aparecida de Goiânia 
Cidade é a primeira no país a desenvolver um dos eixos do Programa Cidades Verdes. No viveiro 
serão desenvolvidas atividades de educação ambiental, como plantio e distribuição de mudas 
nativas, frutíferas e ornamentais 
Rodrigo Estrela 

Governador Wanderlei 
participa da entrega de 
máquinas perfuratrizes 
para prefeitos

BICO DO PAPAGAIO

Washington Luiz/Governo do Tocantins 

Máquinas serão utilizadas para a abertura de poços 
artesianos nos municípios da região

RESPEITO
Combate à intolerância 
reforça liberdade de crenças 
Divulgação/Agência Brasília
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n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Distanciamento  
Prefeitura de São Paulo 

cancelou o distanciamen-
to mínimo entre alunos. 

Termo 
A Prefeitura ainda pu-

blicou que pais que não 
enviarem seus filhos à es-
colha deverão assinar ter-
mo de responsabilidade. 

Batalha
Ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, segue 
travando batalha dentro 
do próprio governo que 
representa, motivado 
pela tensão e incertezas 
do mercado financeiro

Ações 
Próximos das eleições 

de 2022, governadores de 
alguns estados aumen-
taram oferta de ações 
sociais custeadas pelos 
cofres públicos.

Benefícios
Os projetos são com-

plementarem dos pro-
gramas federais como o 
auxílio emergencial e o 
Bolsa Família. 
 
Secretário

Joel Sant’Anna Bra-
ga foi confirmado como 
novo secretário da Indús-
tria e Comércio. A posse 
deve acontecer nesta ter-
ça-feira, 26. 

Irmandade
A indicação é de Ale-

xandre Baldy, presidente 
do Progressista em Goiás 
e irmão de Joel.

Deputado 
Sant’Anna se prepara 

para assumir o posto dei-
xado por José Vitti (sem 
partido), que disputará 
vaga de deputado esta-
dual, em 2022. 

Responsabilidade 

Presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), voltou a de-
fender a responsabilida-
de fiscal no País. 

Inovação
Prefeitura de Goiânia 

garante inovar o ensino 
por meio da tecnologia.

Wi-Fi 
Consta criação de no-

vos conteúdos pedagógi-
cos digitais e a ampliação 
do uso de redes Wi-Fi as 
escolas públicas da cida-
de, disse o prefeito Rogé-
rio Cruz (Republicanos). 

Benefícios da capoeira é tema de 
debate na Câmara

Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados rea-
lizou audiência pública ontem para tratar sobre os bene-
fícios da capoeira para a qualidade de vida e o bem-estar 
social. A iniciativa partiu do deputado Julio Cesar Ribeiro 
(Republicanos-DF), que lembra que na escola, a capoeira 
é arte-dança e se faz presente por meio das manifestações 
da música, ritmo, canto, instrumentos, dança, expressão 
corporal e criatividade de movimentos.

Capacitação para assessoria 
parlamentar municipal

Termina hoje o Curso de capacitação, oferecido 
pela Escola do Legislativo e pelo Conselho de Ética 
da Câmara Municipal. O conteúdo é direcionado a 
servidores que atuam na produção parlamentar. São 
abordados o Regimento Interno e a gestão de projetos 
de lei na Câmara. O curso é ministrado pela assessora 
do Conselho de Ética, Rose Borges, especialista em 
gestão de pessoas e coaching.  

O amor é a força mais 
sutil do mundo”. 

Mahatma Gandhi

Aberto prazo para parlamentares 
apresentarem emendas ao Orçamento  

Comissão Mista de Orçamento (CMO) começou a 
receber emendas ao projeto de lei orçamentária para 
o ano que vem (PLN 19/2021). Deputados, senadores, 
bancadas estaduais e comissões poderão sugerir mu-
danças para despesa e receita, incluindo renúncia de 
receita, até 16 de novembro.

Cada parlamentar terá R$ 17,6 milhões para ela-
borar emendas. O projeto de lei orçamentária para 
2022, encaminhado pelo Poder Executivo, reserva R$ 
10,5 bilhões para emendas individuais e R$ 5,7 bilhões 
para as emendas de bancada estadual, totalizando R$ 
16,2 bilhões em emendas com execução obrigatória. 
Metade das emendas individuais, ou R$ 5,24 bilhões, 
deve ser gasta em ações e serviços públicos de saúde.

O relatório da receita deve ser publicado até 17 
de novembro e votado no dia seguinte. Depois, o 
relatório preliminar será votado em 25 de novembro. 
O prazo para analisar os relatórios setoriais vai até 2 
de dezembro.

O relatório-geral do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) 
deve ser publicado até 6 de dezembro e votado pela 
Comissão Mista de Orçamento até 9 de dezembro. 
Com isso, espera-se que o Congresso Nacional termine 
de votar a proposta até 22 de dezembro.

Jogadas rápidas 

n Cooperativismo de Goiás já é o sexto maior do Brasil, 
com 263 cooperativas e mais de 300 mil cooperados.
n Petrobras emitiu “nota” de que não há perspectiva para 
estabilização do preço dos combustíveis.
n Deputado estadual Bruno Peixoto defendeu criação 
de delegacia especializada no atendimento à vítima de 
crimes raciais. 
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ITÁTILA MOURA - No Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço desta segunda-feira, 
25, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
a quiropraxista, Carolina 

Alexandre. Na ocasião, a 
especialista falou sobre 
a Quiropraxia. Thiago 
conversou também com 
o presidente da Central 
Única das Favelas (CUFA-

-GO), Breno Cardoso. Na 
ocasião, o presidente falou 
sobre o trabalho da insti-
tuição. Para assistir estas 
entrevistas, acesse o portal 
no YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO
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Imagem ilustrativa

Membro do MP 
não precisa de 
autorização para sair 
de Estado

Por unanimidade, 
os ministros do STF 
decidiram que é in-
constitucional norma 
do Acre que impõe o 
dever ao membro do 
MP daquele Estado de 
pedir autorização ao 
procurador-Geral toda 
vez que tiver de se au-
sentar do Estado, ainda 
que de forma transitó-
ria e efêmera.

Em plenário virtu-
al, os ministros segui-
ram o voto da ministra 
Cármen Lúcia, para 
quem a previsão se 
configura como medi-
da restritiva de liberda-
de, “sem motivos váli-
dos que a justifiquem”.

A ação foi ajuizada 
em maio de 2021 pela 
Conamp - Associação 
Nacional dos Membros 
do Ministério Público. 

MIGALHAS

CNMP aprova regulamentação do 
auxílio-moradia para membros do MP

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Resolução segue moldes de norma 
aprovada pelo CNJ no âmbito da 
magistratura

O plenário do CNMP 
aprovou nesta terça-fei-
ra, 18, durante a 3ª sessão 
extraordinária de 2018, 
proposta de resolução que 
regulamenta o auxílio-
-moradia para membros 
do MP. A norma segue os 
moldes da resolução apro-
vada pelo CNJ também 
nesta terça-feira, 18, no 
âmbito da magistratura, e 
passa a vigorar em 1º de 
janeiro de 2019.

O texto altera a reso-
lução 117/14, que havia 
concedido o benefício a 
membros do MP de acor-
do com liminar proferida 
pelo ministro Luiz Fux, do 
STF, na AO 1.773, em 2014. 
A liminar foi revogada pelo 
próprio ministro no últi-
mo dia 26 de novembro.

De acordo com a nova 
resolução, o auxílio-mo-
radia não será recebido 
por membro do MP que 
mora em cidade com imó-
vel funcional disponível e 
nem a quem reside com 
membro do MP que já re-
ceba o benefício.

Ainda segundo a reso-

lução, para o recebimento 
do auxílio é necessário que 
o membro não tenha imó-
vel na comarca onde for 
atuar. O texto prevê que, 
para fazer jus ao benefício, 
“o membro do MP ou seu 
cônjuge ou companhei-
ro não seja ou tenha sido 
proprietário, promitente 
comprador, cessionário 
ou promitente cessioná-
rio de imóvel na comarca 
onde for exercer o cargo, 
incluída a hipótese de lote 
edificado sem averbação 
de construção, nos doze 
meses que antecederam 
a sua mudança de comar-
ca ou juízo”. Além disso, 
o promotor ou procura-
dor deve encontrar-se no 
exercício de suas atribui-
ções em localidade di-
versa de sua comarca ou 
juízo original.

O valor máximo de res-
sarcimento a título do au-
xílio-moradia não poderá 
exceder R$ 4.377,73, sendo 
o valor máximo revisado 
anualmente por meio de 
ato do CNMP.

MIGALHAS

&&

CULTURA
Prefeitura realiza 10º Festival 
Goiânia Canto de Ouro

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Secre-
taria Municipal de Cul-
tura (Secult), anuncia 
o 10º Festival Goiânia 
Canto de Ouro, realiza-
do no Centro Municipal 
de Cultura Goiânia Ouro 
(Cine Ouro), no Centro, 
a partir do próximo dia 
4 de novembro.

Depois de quase dois 
anos de pandemia e te-
atros fechados, o projeto 
volta com programação 
prevista até o dia 28 de 
novembro com a parti-
cipação de cantores da 
cena cultural de Goiânia, 
conforme cronograma 
abaixo. A proposta do 
festival é mostrar ao pú-
blico, a Música Popular 
Brasileira (MPB) e a mú-
sica contemporânea fei-
tas na Capital.

“Com grande expec-
tativa e alegria estamos 
retomando o Goiânia 
Canto de Ouro. Este ano, 
os cantores e cantoras 
que foram convidados 
para integrar os 16 elen-
cos, são grandes artistas 
basicamente ligados à 
MPB e que vem manten-
do uma carreira atuante 
em Goiânia. Serão se-
manas de shows com os 

MUNICÍPIOS

ÓRGÃO ESPECIAL

DA REDAÇÃO - O Governo do 
Estado vai ampliar o progra-
ma Goiás em Movimento 
- Eixo Municípios, execu-
tado por meio da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), com 
a realização de serviços de 
melhoria viárias também na 
zona rural. O primeiro pas-
so foi dado na última sexta-
-feira (22/10), com a publi-
cação de edital, no Diário 
Oficial, para contratação de 
serviços de locação de má-
quinas e de veículos, com 
fornecimento de operado-
res e motoristas, que vão in-
tegrar o Patrulhas Mecâni-
cas Regionais. A estimativa 
é investir R$ 160 milhões, ao 
longo de três anos, no apoio 
às prefeituras para a manu-
tenção das estradas munici-
pais não-pavimentadas.

O presidente da agência, 
Pedro Sales, e o diretor de 
Planejamento, Riumar dos 
Santos, apresentaram o pro-
jeto a prefeitos e lideranças 
políticas durante live trans-
mitida pelas redes sociais 
da Goinfra, nesta sexta-feira. 

Atualmente, a Goinfra 
já executa, com o Goiás 
em Movimento – Eixo Mu-
nicípios, a restauração de 
ruas e avenidas, infraes-
trutura também de gestão 

das prefeituras. As obras 
do programa, desenvolvi-
do na zona urbana, foram 
iniciadas neste mês de ou-
tubro, e vão chegar a mais 
de 100 cidades na primeira 
etapa, com investimentos 
de R$ 200 milhões. “Tudo 
isso sem prejuízo aos cui-
dados com a malha rodovi-
ária estadual, que é sempre 
a nossa meta número um”, 
ressaltou Pedro Sales.

PATRULHAS REGIONAIS
No novo projeto da 

Goinfra, o Estado de Goi-
ás foi dividido em quatro 
lotes ou regiões, que terão 
duas cidades-base e duas 
equipes de Patrulha Mecâ-
nica Regional disponíveis 
para atender aos municí-
pios que pertencem àquele 
lote. As cidades-base são o 
ponto de chegada/partida 
das equipes, que se des-
locam para a execução de 
obras em vias apontadas 
por cada prefeitura.

O primeiro lote abran-
ge 63 municípios, tendo 

Araguapaz e Porangatu 
como cidades-base. O se-
gundo vai atender 70 ci-
dades, com centrais mon-
tadas em Mineiros e Rio 
Verde. As estruturas de 
Anápolis e Caldas Novas 
estarão disponíveis para 
83 municípios da região 3. 
E, por fim, 28 municípios 
contarão com a assistência 
montada em Alto Paraíso 
e São João D’Aliança, na 
região 4.

O diretor de Planeja-
mento, Riumar dos Santos, 
explicou que essa divisão 
foi idealizada para garantir 
atendimento a extensões 
diversas e igualmente im-
portantes. “Anhanguera, por 
exemplo, tem uma malha 
de apenas 55 quilômetros, 
enquanto Niquelândia pos-
sui 9 mil quilômetros de 
estradas municipais”, cal-
culou. Foi essa variante que 
apontou os locais em que as 
patrulhas vão permanecer 
por mais tempo.

COM INFORMAÇÕES 
DA GOINFRA

Publicado edital para 
locação de maquinários

TJGO vai discutir pagamento residual de 
diferença salarial de professores estaduais

O Patrulhas Mecânicas 
Regionais prevê 
investimentos para 
viabilizar execução de 
obras nas estradas da 
zona rural

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça do Estado 
de Goiás vai definir se cabe 
o pagamento, por parte do 
Executivo Estadual, de va-
lores residuais decorrentes 
de progressões funcionais a 
professores, de acordo com 
a Lei nº 12.361/1994, já re-
vogada. A questão é objeto 
de Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas 
(IRDR), instaurado a pedi-
do do Estado, cujo processo 
tem relatoria do vice-pre-
sidente do Poder Judiciário 
goiano, desembargador Za-
carias Neves Coelho.

Discute-se a repetição de 
ações declaratórias cumula-
das com pedido de cobran-
ça, ajuizadas por professores 
da rede estadual de ensino 
reivindicando o pagamento 
de resíduos salariais. Para 
admissão do incidente, o 
magistrado relator observou 
que há julgados divergentes, 
no sentido de reconhecer 

o direito à progressão, com 
efeitos retroativos, enquan-
to outras decisões conside-
ram prescrição.

Dessa forma, o vice-
-presidente do TJGO des-
tacou que, para proteger o 
direito objetivo, “evitando 
a desigualdade de trata-
mento judicial em casos 
análogos, com o incre-
mento da segurança jurí-
dica e, por conseguinte, da 
confiança e da credibilida-
de do Poder Judiciário pela 
sociedade, deve a suscita-
ção do IRDR demonstrar, 
cumulativamente, o pre-
enchimento dos requisitos 
de admissibilidade”.

SEGURANÇA JURÍDICA
Para admissão do IRDR, 

é eleita uma causa piloto, 
enquanto as demais são 
sobrestadas, no aguardo 
do julgamento definitivo, 
que servirá como paradig-
ma. A intenção, conforme 

fez questão de salientar o 
desembargador Zacarias 
Neves Coelho, é oferecer se-
gurança jurídica, estando 
presentes os requisitos para 
instaurar o procedimento, 
tais como, julgados díspares, 
várias causas diferentes em 
torno de um mesmo tema e 
inexistência de recurso afe-
tado sobre o assunto.

“Comprovada a existên-
cia de controvérsia sobre a 
mesma questão unicamen-
te de direito, o que, conse-
quentemente, demonstra 
a existência do segundo re-
quisito, de preenchimento 
obrigatório, exigido CPC, 
qual seja, risco à isonomia 
e segurança jurídica, por-
quanto o incidente de reso-
lução de demandas repeti-
tivas poderá ser instaurado 
quando houver divergência 
de entendimentos no tribu-
nal que leve a soluções dís-
pares para casos idênticos”.

COM ROTA JURÍDICA

Silvano Vital

maiores nomes da músi-
ca local, além de artistas 
novos, mas já conhecidos 
de muita gente, que fre-
quenta atividades cultu-
rais em Goiânia”, pontua 
o secretário de Cultura, 
Zander Fábio.

No total, 50 músicos 
integram o Canto de Ouro 
2021, para festejar a volta 
dos artistas aos palcos e 
do público aos teatros. 
“O festival é fundamen-
tal para a divulgação da 
MPB em Goiás, além de 
abrir espaços para novos 
artistas. Este ano, serão 
12 novos talentos que se 
apresentarão no evento 
pela primeira vez e me-
recem reconhecimento”, 
completa o secretário.

CANTO DE OURO
Criado em 2008, com 

realização da Prefeitura de 
Goiânia, o Festival, desde 
então, cumpre sua tare-
fa de mostrar ao público 
goianiense e goiano, os 
artistas que fazem e ex-
pandem a MPB por aqui.

Os espetáculos são to-
dos gratuitos, com entra-
da limitada a 155 pessoas 
por ordem de chegada, ou 
retirada de ingresso an-
tecipado na bilheteria do 
Teatro em horário comer-
cial. Os eventos seguem os 
protocolos de prevenção à 
Covid-19 como distancia-
mento social, uso obriga-
tório de máscaras e álcool 
em gel. Os músicos serão 
testados para a Covid-19, 
antes das apresentações. 
E para entrada da plateia 
será exigido comprovan-
te de vacina com duas ou 
única dose.

LÍVIA MÁXIMO
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Dois tempos
1. A Havanna Bougainville, franqueada da renomada 

rede argentina de cafeterias, apresenta sua primeira carta de 
vinhos, exclusivamente de seu país natal. As opções promo-
vem a experiência argentina em solo brasileiro. Composto 
por três rótulos da vitivinícola Benjamin: o Nieto Senetiner 
Malbec, Benjamim Rosé Suave e Benjamin Malbec. Todos 
produzidos em Mendoza, o berço do vinho argentino, dis-
poníveis em todas as lojas Havanna. Os estilos harmonizam 
bem com diferentes salgados e doces da marca.

2. O vinho Nieto Senetiner (750 ml) Malbec, safra 2019, 
apresenta cor vermelho profundo, com aromas de frutas 
vermelhas, ameixa e figo, juntamente a notas de baunilha. 
O Benjamin Malbec (750ml e 350ml), é visualmente verme-
lho intenso, de safra 2020, com aroma de frutas vermelhas 
e ameixas, finalizado com notas de baunilha, é um vinho 
encorpado e equilibrado, Já, o vinho Benjamin Rosé Suave 
(750ml), tem estilo suave e refrescante, perfeito para harmo-
nizar com sobremesas, como as encontradas nas unidades 
Havanna, como o Biscotcho, Alfajores e Tablets.

Encontro Regional
Na quarta-feira (20), com o espírito colaborativo, nor-

teados pelo engajamento da parceria, o corregedor-geral 
da Justiça do Estado de Goiás, desembargador Nicomedes 
Domingos Borges mais o presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJGO), desembargador, Carlos Alberto 
França, abriram a 10ª edição do Encontro Regional Online 
de 12ª e 13ª Regiões Judiciárias, a quarta da atual gestão, 
chancelado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 
de Goiás em parceria com a Escola Judicial de Goiás (EJUG). 

Vitrine

Márcio Garcês

n VINHOS 
ARGENTINOS – A 
Havanna Bougainville 
teve estreia inédita na 
sua carta de vinhos, 
que em pouco tempo, 
caiu no gosto do 
goianiense. O diretor 
da marca no shopping, 
Rhafael Teixeira  diz que 
a Havanna chegou ao 
Brasil para promover a 
experiência argentina 
completa: “Primeiro, 
conquistamos o público 
com nossos alfajores 
e doce de leite, agora, 
chegou à vez de fidelizar 
com os nossos 
vinhos” comemora

Márcio Garcês

n VOCÊ SABIA? O 
abacate estimula a 
formação de colágeno.
n MÊS DA CARREIRA 
- Com o tema “Informar, 
Inspirar e Transformar”, 
até o dia 29 de 
outubro, a Estácio 
realiza a 5ª edição do 
“Mês da Carreira”, 
totalmente online e 
aberto ao público. Em 
pauta, discussões 
como a importância 
da Diversidade & 
Inclusão nas relações 
profissionais.
n RECONSTRUÇÃO 
MAMÁRIA - No sábado 
(23), 15 pacientes 
mastectomizadas 
foram operadas 
no VI Mutirão de 
Reconstrução Mamária 
do Hospital Araújo 
Jorge – ACCG, para o 
tratamento do câncer 
de mama, reforçando 
a Campanha Nacional 
do Outubro Rosa. O 
mutirão contou com 
médicos voluntários, 
além dos cirurgiões 
plásticos, Bruno 
Carvalho e Pablo Rassi, 
ambos cirurgiões 
plásticos do Hospital 
Araújo Jorge

PARA CELEBRAR 
O concorrido Tatu Bola Bar localizado no Setor Marista, 
que se destaca por disponibilizar espaço para a realização 
de eventos particulares e empresariais, foi pano de fundo 
para o jovem casal Tomás Tittoto e Mariana Bicalho (E), se 
reunir com amigos para celebrar a vida a dois, entre eles, 
Vinícius Bueno e Marcela Marques

Bianka Muniz
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MEIO AMBIENTE

Primeiro Viveiro Cerrado do Brasil é 
inaugurado em Aparecida de Goiânia 
Cidade é a primeira no país a desenvolver um dos eixos do Programa Cidades 
Verdes. No viveiro serão desenvolvidas atividades de educação ambiental, 
como plantio e distribuição de mudas nativas, frutíferas e ornamentais 

O governador do Esta-
do do Tocantins, em exer-
cício, Wanderlei Barbosa, 
participou na manhã des-
ta segunda-feira, 25, da 
entrega de duas máquinas 
perfuratrizes aos prefeitos 
que compõem o Consór-
cio Público Intermunicipal 
para o Desenvolvimento 
Sustentável da Região do 
Bico do Papagaio (Coin-
bipa). As máquinas foram 
adquiridas com recursos 
de emenda parlamentar 
da senadora Kátia Abreu, 
por meio da Companhia 
de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf).

O governador Wan-
derlei Barbosa ressaltou a 
importância do maquiná-
rio para o desenvolvimen-
to da região. “Com essas 
máquinas perfuratrizes, 
não só os animais, mas 
principalmente a popula-
ção terá uma água de boa 
qualidade para consumo e 

assim melhorar a sua pro-
dução, tanto de alimentos 
quanto de proteína ani-
mal”, ressaltou. 

O prefeito de Praia 
Norte e presidente do 
Coinbipa, Ho-Che-Min 
Silva de Araújo, destacou 
que a expectativa é de que 
as máquinas atendam 
diretamente 100 mil ha-
bitantes. “Essas máqui-
nas já eram esperadas há 
muito tempo, tanto pelos 
moradores da zona rural 
quanto por parte da po-
pulação urbana que sofre 

com a escassez de água. E 
nós acreditamos que esse 
maquinário irá beneficiar 
mais de 100 mil habitantes 
da região do Bico do Papa-
gaio”, destacou. 

O presidente do Coinbi-
pa informou que os traba-
lhos com as máquinas te-
rão início pelos municípios 
de Nazaré e Araguatins, até 
percorrer todos os municí-
pios que compõem o Con-
sórcio, sendo 25 no total. 

COM INF. DA LAIANE 
VILANOVA/GOVERNO 

DO TOCANTINS

Governador Wanderlei participa da entrega 
de máquinas perfuratrizes para prefeitos

BICO DO PAPAGAIO

RAFAEL FREITAS  - O Viveiro Cer-
rado – o primeiro a ser cons-
truído no Brasil por meio do 
Programa Cidades Verdes 
– foi inaugurado na manhã 
desta segunda-feira, 25, em 
Aparecida de Goiânia. Lo-
calizado em área do Parque 
da Criança Murilo Soares, 
no setor Mansões Paraíso, o 
projeto foi desenvolvimento 
por meio de parceria com o 
Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do 
Estado de Goiás (CREA-GO) 
e Programa das Nações Uni-
das para Assentamentos 
Urbanos (ONU-Habitat/
Pacto Global Brasil). O even-
to de inauguração do viveiro 
contou com a presença do 
prefeito Gustavo Mendanha, 
do vice Vilmar Mariano, do 
presidente do CREA Goiás, 
Lamartine Moreira, do repre-
sentante da ONU Habitat, 
Marcelo Linguitte, os verea-
dores Hans Miller (PSD), Ger-
túlio Andrade (PV) e Arnal-
do Leite e Gilsão Meu Povo, 
ambos do MDB. No Viveiro 
Cerrado serão desenvolvidas 
atividades de educação am-
biental e de sustentabilidade, 

como plantio e distribuição 
de mudas – nativas, frutífe-
ras, ornamentais e hortaliças 
– para projetos de arboriza-
ção dos espaços urbanos e 
de recuperação de áreas de-
gradadas. O espaço possui 
1.900m² de área e foi cons-
truído no valor de R$ 500 mil, 
proveniente de multas pagas 
por empresas para fins de 
compensação ambiental.

O viveiro conta com pro-
jeto arquitetônico, elétrico, 
hidráulico, estrutural, siste-
ma de irrigação e espaço pri-
vilegiado para seminários, 
palestras e eventos. No local 
serão cultivadas árvores tí-
pica do cerrado, como Jeni-
papo, Pata de Vaca, Jatobá, 
Embaúba, Ingá, Marmelada, 
Mama-Cadela, Angico Bran-

co, Ipê (amarelo, roxo e bran-
co) e outras.

O prefeito afirmou que 
o local será importante para 
o desenvolvimento de práti-
cas sustentáveis para o mu-
nicípio. “Esse é um espaço 
construído em parceria com 
o CREA Goiás, ONU Ha-
bitat e que vai promover a 
conscientização ambiental 
e o cultivo de mudas. Vamos 
trazer também as escolas e 
faculdades para trabalhar as 
boas práticas de sustentabili-
dade. Uma cidade inteligen-
te é uma cidade sustentável 
que pensa o meio ambiente, 
que é tão importante. E aqui 
a população vai pode pegar 
mudas gratuitamente para 
colaborar com a arborização 
da nossa cidade”.

Rodrigo Estrela 

Washington Luiz/Governo do Tocantins 

VENCEU REALITY
Depois de um mês confinada 
com mais 30 garotas em 
uma mansão em Angra 
dos Reis, Mariza Alves, de 
20 anos, do Rio Grande 
do Norte, foi a grande 
vencedora da primeira 
edição do Casa Fantástica 
- concurso em formato de 
reality para descobrir novas 
modelos. Como vencedora 
Mariza fechou um contrato 
com a agência internacional 
de modelos Tree Models 
e em breve vai embarcar 
para sua primeira 
temporada de trabalho 
no exterior
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Dia distrital de luta será marcado pela realização da quarta edição dos 
‘Diálogos com o Comitê Distrital da Diversidade Religiosa’

RESPEITO FIOCRUZ

PREJUÍZO MILIONÁRIO

DA REDAÇÃO - Para promover 
uma cultura de respeito à 
liberdade de crenças e da 
não discriminação, o Dis-
trito Federal celebra, nesta 
segunda-feira (25), o Dia 
Distrital de Combate à In-
tolerância Religiosa. A data 
será marcada pela realiza-
ção da quarta edição da sé-
rie Diálogos com o Comitê 
Distrital da Diversidade Re-
ligiosa (CDDR), colegiado 
vinculado à Secretaria de 
Justiça e Cidadania (Sejus) 
e que tem a missão de au-
xiliar o governo na elabo-
ração de políticas públicas 
para afirmação dos direitos 
à liberdade religiosa, à lai-
cidade do Estado e à opção 
de o cidadão não ter religião. 
O evento ocorrerá de forma 
virtual e será transmitido 
pelo Facebook da Renadir, 
das 17h às 18h30.

“Infelizmente ainda pre-
senciamos casos de intole-
rância e desrespeito, princi-
palmente contra as religiões 
de matriz africana, como os 
ataques a terreiros e depre-
dação de espaços públicos 
símbolo da religiosidade 
afro-brasileira. Por isso, é 
importante reforçarmos 
todos os dias o nosso com-
promisso com o combate ao 
racismo e todas as formas de 
preconceito”, explica a secre-

tária de Justiça e Cidadania, 
Marcela Passamani.

A intolerância religiosa 
é caracterizada pela falta de 
respeito à religião ou cren-
ça do próximo. Pode acon-
tecer de diversas maneiras, 
como ofensas, agressões e 
depredações de locais onde 
ocorrem os cultos religiosos. 
Segundo a lei nº 7.716/1989, 
a pena para quem cometer 
discriminação ou precon-
ceito contra religiões é a re-
clusão de 3 a 5 anos.

As denúncias devem ser 
feitas à Polícia Civil do Dis-
trito Federal, que conta com 
uma Delegacia Especial de 
Repressão aos Crimes por 
Discriminação Racial, Re-
ligiosa ou por Orientação 
Sexual ou Contra a Pessoa 
Idosa ou com Deficiência 

(Decrin) por meio do ligue 
197 ou pelo site delegacia-
eletronica.pcdf.df.gov.br. As 
denúncias podem ser regis-
tradas ainda no Ligue 156 / 
opção 7, e no Ligue 162.

A Sejus, órgão do GDF 
responsável pelas políticas 
de promoção da igualdade 
racial, também atua nesta te-
mática com a Coordenação 
de Políticas de Promoção e 
Proteção da Diversidade Reli-
giosa, da Subsecretaria de Di-
reitos Humanos e Igualdade 
Racial (Subdhir). Esta coor-
denação atua na implemen-
tação de ações de respeito 
ao livre exercício de crenças 
e liberdade religiosa à popu-
lação do DF, combatendo a 
discriminação e intolerância.

COM INFORMAÇÕES DA 
AGÊNCIA BRASÍLIA

Combate à intolerância reforça 
liberdade de crenças 

IFA nacional passará por 
14 testes nos Estados Unidos

Juiz de Corumbá é investigado pelo 
MP-GO por supostas fraudes em 
reconhecimento de paternidadeClaudia Raia faz 

comentário sobre genital de 
cantor e surpreende Luciano Huck

Vitor Kley foi um dos 
destaques do Show dos Fa-
mosos no Domingão, e re-
cebeu um elogio inespera-
do da jurada Claudia Raia.

Após se apresentar 
como Justin Bieber can-
tando o hit ‘Sorry’, Kley 

recebeu comentários dos 
famosos sobre a música 
e Claudia Raia comentou 
que ele copiou até os tre-
jeitos de Bieber. “Fiquei 
muito impressionada 
com o corpo, porque você 
trouxe o corpo dele. Ele 

é essa coisa meio street 
dance, meio segurando 
no saco”, afirmou.

Surpreso, Luciano Huck 
pediu para Claudia Raia re-
petir o comentário, e a atriz 
não hesitou. “Segurando 
no saco, mesmo”.

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) enviou para 
os Estados Unidos dois lotes 
de pré-validação do ingre-
diente farmacêutico ativo 
produzidos no Instituto de 
Tecnologia em Imunobioló-
gicos (Bio-Manguinhos). Os 
lotes da matéria-prima para 
a produção da vacina As-
traZeneca contra covid-19 
foram aprovados em testes 
internos de controle de qua-
lidade e agora passarão por 
mais 14 testes para garantir 
que possuem os mesmos 
parâmetros de qualidade do 
IFA importado.

A Fiocruz divulgou essa 
informação na última sex-
ta-feira (22) e explicou que 
o processo de produção do 
IFA passa por um rigoroso 
controle, que inclui um total 
de 81 testes. Entre os 14 que 
serão realizados nos Estados 
Unidos, o mais longo tem 
duração de 56 dias.

Bio-Manguinhos co-
meçou a produzir o IFA 
nacional em 21 de julho, 
depois de ter recebido no 
início de junho bancos de 
células e vírus previstos no 
acordo de transferência de 
tecnologia assinado com a 
farmacêutica anglo-sueca. 
Além dos lotes de pré-va-
lidação que estão pron-

tos, o instituto já iniciou 
a produção de mais qua-
tro outros lotes, incluindo 
três de qualificação. “Até 
o final de 2021, Bio-Man-
guinhos/Fiocruz prevê 
dispor, dentre lotes de IFA 
produzidos e em processo, 
o equivalente a mais de 30 
milhões de doses”, infor-
ma a Fiocruz.

Além dos testes de 
qualidade, Bio-Mangui-
nhos dará início no mês 
que vem ao processo de 
alteração do registro da va-
cina AstraZeneca na Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Atual-
mente, o registro da vacina 
prevê que o IFA das doses 
é produzido no laborató-

rio chinês WuXi Biologics, 
e, com a alteração, a An-
visa vai incluir Bio-Man-
guinhos como local de 
fabricação. A mudança é 
necessária para que a Fio-
cruz continue a fornecer a 
vacina ao Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI).

Desde março, a funda-
ção já entregou 113,8 mi-
lhões de doses da vacina, 
produzidas com IFA im-
portado. Mais 16,7 milhões 
de doses já estão prontas e 
se encontram em diferen-
tes estágios do processo de 
controle de qualidade. Des-
sas, cerca de 15 milhões po-
derão ser liberadas a partir 
da próxima semana.

VINÍCIUS LISBOA/ABR

Juiz de Corumbá, Le-
vine Gabaglia Artiaga está 
sendo investigado pelo 
Ministério Público de 
Goiás por fraudes em sen-
tença judiciais. As ações 
envolvem investigação de 
parternidade, que teriam 
resultado em prejuízos de 
mais de R$ 18 milhões.

O caso foi relatado no 
domingo (24), por reporta-
gem do Fantástico, da Rede 
Globo. Além do magistrado 
goiano, oito advogados e 
dois ex-policiais teriam par-
ticipado das fraudes. Contas 
bancárias de vítimas vivas 
ou mortas, sem movimen-
tação recente, eram zeradas 
após as decisões judiciais 
assinadas por Levine.

De acordo com o MP-
-GO, um grupo se apre-
sentava com uma história 
fictícia solicitando teste de 
paternidade/maternida-
de. Os advogados eram os 
responsáveis por ingressar 
com as ações judiciais e 
os policiais auxiliariam na 
escolha das vítimas – que 
tinham contas bancárias 
milionárias sem movimen-
tação há um bom tempo. 
Levine, conforme as inves-
tigações, proferia as deci-

sões reconhecendo a pa-
ternidade e autorizando os 
filhos a sacarem o dinheiro 
depositado.

Conforme relatado na 
notícia, o juiz teria contato 
apenas com um dos inte-
grantes do grupo, que era 
quem repassava a ele parte 
do dinheiro do golpe. A de-
fesa do magistrado nega as 
acusações e diz que ele teria 
sido, ao contrário, vítima da 
quadrilha e que a falsifica-
ção dos documentos nos 
quais se baseavam as deci-
sões não era perceptível. 

Em nota, o TJGO afirma 
que o juiz citado na repor-

tagem do Fantástico está 
afastado cautelarmente do 
exercício do cargo de juiz 
de direito pelo Órgão Es-
pecial do Tribunal de Justi-
ça do Estado de Goiás, em 
julgamento realizado no 
dia 2 de dezembro de 2020. 
Decisão posteriormente 
mantida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).  

O Julgamento do pro-
cesso administrativo dis-
ciplinar instaurado pelo 
Tribunal contra o men-
cionado magistrado está 
designado para ocorrer 
na sessão do Órgão Es-
pecial da próxima quar-
ta-feira (27).

O TJGO também in-
forma que o Ministério 
Público do Estado de Goi-
ás ajuizou ação penal no 
TJGO contra o juiz Levi-
ne Artiaga, a qual está em 
sua fase inicial.

Por fim, esclarece que o 
juiz requereu sua aposen-
tadoria por invalidez, pe-
dido ainda em andamento 
inicial e sem previsão de 
decisão final, que depen-
derá de avaliação da Junta 
Médica Oficial do Poder 
Judiciário goiano.

ROTA JURÍDICA

Divulgação/Agência Brasília

Entre os testes, o mais longo tem duração de 56 dias

Myke Sena/MS

Asmego

Juiz Levine Raja Gabaglia 
Artiaga
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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.

20,00 metros, pelo fundo com 
o lote 05, com 20,00 me-
tros, pelo lado direito com o 
lote 04, com 46,50 metros, 
e pelo lado esquerdo com o 
lote 08, com 46,50 me-
tros, objeto da matrícula n°. 
41.432 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 06-A da quadra 
15 Conjunto A, Setor 04, 
situado no loteamento deno-
minado PARQUE DA BAR-
RAGEM, em Águas Lindas de 
Goiás - GO, com a área de 
465,00m². Confrontando pela 
Frente com a Rua Rio Negro, 
com 10,00 metros, pelo fun-
do com parte do lote 05, com 
10,00 metros, pelo lado direi-
to com o lote 04, com 46,50 
metros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 06-B, com 46,50 
metros” e o “Lote 06-B da 
quadra 15 Conjunto A, Se-
tor 04, situado no loteamen-
to denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, em Águas Lin-
das de Goiás - GO, com a área 
de 465,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua Rio 

Negro, com 10,00 metros, 
pelo fundo com parte do lote 
05, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 06-A, 
com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 08, 
com 46,50 metros”, confor-
me planta e memorial descriti-
vo, que fazem parte integran-
te da Certidão Municipal de 
Aprovação do Parcelamento 
expedida em 01/10/2021, onde 
consta o processo administra-
tivo de n° 2021244277. Para 
que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edi-
tal 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 artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.

FAZ SABER  a todos 
os interessados que 
TGS CONSTRUTO-
RA E INCORPORA-
DORA LTDA, CNPJ-
37.327.908/0001-14, 
com sede na Quadra 
43, Conjunto A, Lote 
21, Casa B, Setor 02, 
Parque da Barragem, 
Águas Lindas de Goiás 
- GO, depositou nesta 
serventia os documen-
tos necessários exigi-
dos pelo artigo 18 da Lei 

Federal n. 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, 
para registro de um 
DESMEMBRAMENTO 
do imóvel denominado 
Lote 06 da quadra 15 
Conjunto A, Setor 04, 
situado no loteamento 
denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goi-
ás - GO, com a área de 
930,00m². Confrontan-
do pela Frente com a 
Rua Rio Negro, com 
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metros” e o “Lote 06-B da quadra 15 Conjunto A, Setor 04, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Rio Negro, com 10,00 metros, pelo fundo com 
parte do lote 05, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 06-A, com 46,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 08, com 46,50 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
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Águas Lindas de Goiás-GO, 20 de Outubro de 2021. 
 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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20,00 metros, pelo fundo com o lote 05, com 20,00 metros, pelo lado direito com o lote 04, 
com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 08, com 46,50 metros, objeto da matrícula 
n°. 41.432 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será 
desmembrado em 02 (dois) lotes menores que serão denominados: “Lote 06-A da quadra 15 
Conjunto A, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 
Rio Negro, com 10,00 metros, pelo fundo com parte do lote 05, com 10,00 metros, pelo lado 
direito com o lote 04, com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 06-B, com 46,50 
metros” e o “Lote 06-B da quadra 15 Conjunto A, Setor 04, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Rio Negro, com 10,00 metros, pelo fundo com 
parte do lote 05, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 06-A, com 46,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 08, com 46,50 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
01/10/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2021244277. 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, 20 de Outubro de 2021. 
 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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ERRATADEEDITALDELICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 074/2021

OBJETO: presente icitaç o, o jeti a a esco a da proposta mais
antajosa para a futura contrataç o de pessoa jur dica para a e ecuç o

doser iço de ornamentaç o nata ina na cidade de In umas
onsiderando ue a presente errata usca apenas a terar a ua ificaç o

t cnia, n o afetando a formuaç o de proposta peos icitantes
interessados na participaç o, a teor do ue determina o art , o, da
Lei edera no , se ue retificaç o
LEIA-SE
8.13. presentar compro aç o de ue a empresa ten a em seu uadro
t cnico, na data da icitaç o, respons e t cnico profissiona de n e
superior na rea de n en aria trica, com re istro no onse o

e iona de n en aria, r uitetura e ronomia ,
etrot cnico com e istro do e e etricista com

compro aç o ser feita mediante G , uia de reco imento de G S,
c pia da arteira de ra a o ou ontratos de prestaç o de Ser iços

ant m-se as demais c usuas do dita , inclusivea datae horárioda
Sessão Pública.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Oscar  Stroschön,  CPF  n°  309.256.490-15,  torna  público  que
requereu da S.M.M.A -  Secretaria  Municipal  de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos de Flores de Goiás/GO a Licença Prévia – LP e a
Licença de Instalação - LI  para Atividade de Cultivo de Lavoura de
Sequeiro, situada na Fazenda Amendoim ou Mudubim, Zona Rural do
Município de Flores de Goiás/GO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

 
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 053/2021, Sistema
de Registro de Preço (SRP)
EXCLUSIVO para microempresa (ME) e empresas de pequeno
porte  (EPP),  localizadas  no  Município  de  Cocalzinho  de  Goiás,
conforme Lei Municipal nº 728/2021
Tipo – Menor Preço por Item.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
Data de abertura: 10/11/2021 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Pregoeira,
na Rua 03 Quadra 07 lote 01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás,
fone: (62) 3339-1538.

Cocalzinho de Goiás, 26 de outubro de 2021.
Maryah Sousa Aguiar

Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados  que  estará  realizando  no  dia  10  de  novembro  de
2021, às 09:00 horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº
476,  Centro,  Caldazinha,  Goiás,  licitação,  modalidade  Pregão
Presencial, objetivando a aquisição eventual e sob demanda de Pneus
Novos,  para  atender  as  Secretarias  da  Prefeitura  Municipal  de
Caldazinha/GO.  Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  na
Prefeitura  Municipal,  no  endereço  acima  citado.  Cópia  do  Edital
poderá ser obtida no sítio www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 25
de outubro de 2021.

Evani Esteves Borges
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

 
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 012/2021 Sistema
de Registro de Preço (SRP), Tipo – Menor Preço por Item.
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  E  INSUMOS
HOSPITALARES
Data de abertura: 11/11/2021 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com o Pregoeiro,
na Rua 03 Quadra 07 lote 01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás,
fone: (62) 3339-1538.

Cocalzinho de Goiás, 26 de outubro de 2021.
Regina Maria Soares

Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 10 de novembro de 2021,
às 14:00 horas, em sua sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476,
Centro, Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Pregão Presencial,
objetivando a aquisição eventual e sob demanda de cestas básicas
para  atender  as  necessidades  do  Fundo  Municipal  de  Assistência
Social do Município de Caldazinha/GO. Maiores informações poderão
ser obtidas na Prefeitura Municipal, no endereço acima citado. Cópia
do  Edital  poderá  ser  obtida  no  sítio  www.caldazinha.go.gov.br.
Caldazinha, 25 de outubro de 2021.
 

Evani Esteves Borges
Pregoeira

A empresa CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA – EPP,  CNPJ:
14.039.627/0001-60,  torna  público  que  requereu  junto  a  Agência
Municipal do Meio Ambiente de Goiânia – AMMA, a Renovação da
Licença  Ambiental  de  Operação,  Processo  número  66645425 para
atividade  referente  à  33.12-1-02  -  Manutenção  e  reparação  de
aparelhos  e  instrumentos  de  medida,  teste  e  controle,  e  para  as
atividades  segundarias  com  os  número  de  CNAEs:  33.12-1-03,
47.73-3- 00, 46.18-4-02, 74.90-1-04. Sito na Av. Genésio de Lima Brito,
nº 7100, Quadra 12, Lote 06, Jardim Balneário Meia Ponte, Goiânia-
GO. CEP: 74.593-210.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Colinas do Sul- Goiás , 
torna público, que estará realizando na sede da prefeitura, atra-
vés da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da 
Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na mo-
dalidade Pregão Eletrônico Nº 004/2021, cujo objeto consiste na 
AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, CARRETA AGRICOLA 
E GRADE ARADORA PELO CONVÊNIO N° 884387/2019 VI-
SANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA DO MUNCIPIO DE COLINAS DO SUL-GOIÁS, 
conforme especificações apresentadas junto ao dita  on o-
catório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 09 de 
novembro  de 2021, às 09h:10min. O início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 26 de outubro de 
2021, às 16h:00min. Maiores informações e entrega de editais 
no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa 
Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ain-
da pelo telefone (62) 3486-1117

Colinas do Sul,26 de outubro de 2021
Naiara Alves Ferreira - Pregoeiro(a) Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Colinas do Sul- Goiás , tor-
na público, que estará realizando na sede da prefeitura, através da 
plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de 
Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pre-
gão Eletrônico Nº 005/2021, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO STRADA CABINE DUPLA(PICAPE) PROCESSO 
n° 202100006034061 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLINAS 
DO SUL-GOIÁS, conforme especificações apresentadas junto ao 
Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para 
o dia 09 de novembro  de 2021, às 13h:00min. O início de aco-
lhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 26 de 
outubro de 2021, às 17h:00min. Maiores informações e entrega de 
editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da 
Bolsa Licitações do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas 
ainda pelo telefone (62) 3486-1117

Colinas do Sul,26 de outubro de 2021
Naiara Alves Ferreira - Pregoeiro(a) Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ARLEI INÁCIO DE ALMEIDA, OFICIAL TITULAR do Cartório de Registro de 
Imóveis, RTD, RCPJ e RCPN da Comarca de São Miguel do Araguaia, Estado de 
Goiás, na forma da Lei n° 9.514/97 etc...FAZ publicar para ciência de ANTÔNIA 
VIVINE MENEZES SOUZA, emitente do Instrumento Particular Financiamento 
para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, 
Entre Outras Avenças nº 000738433-5, que segundo as atribuições a mim 
conferidas pelo artigo 26, §§ 1° e 4° da Lei 9.514/97, e arts. 991 e 997 do Código de 
Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás, bem como pelo 
credor do contrato de financiamento  imobiliário,  BANCO BRADESCO S/A, 
firmado/registrado no ano de 2014, garantido por Alienação Fiduciária, do imóvel 
matriculado sob o n° 8.637, livro 2-RG, REG-11, constante do lote n° 02, Qd. 34, 
Setor Oeste, com área de 450.00 m², de frente para a Rua 04, neste Cartório, com 
saldo devedor de responsabilidade do emitente, venho intimar-lhe para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e não 
pagos, devidamente protocolada sob o n° 13.700, aos 15 (quinze) dias do mês de 
setembro do corrente ano de 2021. Informo ainda, que os valores destes encargos 
estão com as parcelas vencidas, sujeito aos juros convencionais, às penalidades e 
aos demais encargos contratuais, aos encargos legais, inclusive tributos, às 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, das despesas de cobrança 
(honorários advocatícios e custas cartoriais), bem como a projeção da dívida, em 
valores atualizados, para purgação da mora. Salientamos que a mutuária acima 
qualificada poderá efetuar a purga da mora na sede do Cartório de Registro de 
Imóveis desta cidade, localizado na Rua 07, Qd. 07, Lotes 11 e 12, n° 703, Centro, 
com o endereço eletrônico: cartorioaia@hotmail.com, fone: (62) 3364-3768, dentro 
do prazo definido nesta intimação. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V. Sa., para 
que dirija ao local acima especificado, onde poderá efetuar a purga do débito acima 
discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contato o prazo para purgação da 
mora da data da última publicação deste edital. Na oportunidade, fica V. As., 
cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor 
fiduciário – Banco Bradesco S/A, com sede no Núcleo Administrativo denominado 
“Cidade de Deus”, s/n°, Vila Yara, cidade de Osasco, Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 26 parágrafo 1° da Lei 9.514/97.  Por fim, destacamos que fora 
efetivada tentativa de intimação frustrada, sendo que a presente intimação supra 
referida fora protocolada sob o n° 13.068, nesta Serventia, e registrada sob o n° 0-
8.637, no livro 02-RG, às fls. 001, em 19/05/2021, desta comarca de São Miguel do 
Araguaia-GO, e, enviado via SEDEX/AR/MÃO PRÓPRIA no endereço informado 
pelo credor fiduciário, por intermédio de Escrevente autorizado desta Serventia, 
porém, não se obteve êxito no intuito solicitado. Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás aos 15 (quinze) dias do mês 
de setembro (09) do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). Eu                      Arlei Inácio 
de Almeida, oficial de registro que digitei, conferir e subscrevo.

K-25,26e27/10

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°.028/2021

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO – GO, torna 
público aos interessados que fará realizar em sua sede, localizada 
a Rua Lavrinha, s/n°, Centro, em Santa Rita do Novo Destino – GO, 
no dia 09 de novembro de 2021, as 09h00min, licitação na moda-
lidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR ITEM para a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, APARELHOS DE 
COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MU-
NICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO-GO.  O Edital está 
disponível junto a C.P.L. no endereço acima mencionado e no site 
www.santaritadonovodestino.go.gov.br. Informações complementares 
no endereço acima ou pelo telefone (62) 3394-0076.

Santa Rita do Novo Destino-GO, 25 de outubro de 2021.
MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRÊ

Presidente CLP



Terça-feira, 26 de outubro de 2021
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Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LUCAS RAMON BARBOSA 
PINTO, CPF: 125.355.106-50.

Protocolo: 113.959
Requerimento nº 53947

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos 
e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). LUCAS RAMON BARBOSA PINTO, CPF: 
125.355.106-50, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMEN-
TO 102, RESIDENCIAL PLANALTINA, LOTE 05, QA-17, MR, SETOR 
SUL, PLANALTINA-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança APARTAMENTO 102, RESIDENCIAL PLANALTINA, LOTE 
05, QA-17, MR, SETOR SUL, PLANALTINA-GO
QUADRA 03, CONJUNTO F, CASA 11, SOBRADINHO-DF, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, 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. 77.589 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor correspon-
de a R$ 19.997,40 ( dezenove mil novecentos e noventa e sete reais e 
quarenta 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 Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, 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, pará-
grafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES 
DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

Cartório de Registro de Imóveis, de Registro de 
Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas 

e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas de Corumbaíba-GO. 

Rua 05, n 199, sala 02-Centro-CEP.75.680.000 
Fones:(064)3447-1279  
Josiane Regina Alves 

Respondente 

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

Josiane Regina Alves, Respondente do Cartório de 
Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Docu-
mentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pes-
soas Naturais e de Interdições e Tutelas da comarca 

de Corumbaíba, Estado de Goiás. 

ra, Simon Bolívar II, neste município 
de Corumbaíba-GO, com as se-
guintes medidas e confrontações: 
medindo 6,50m de frente confron-
tando com Rua Francisco Gomes 
de Oliveira; pelo lado direito com 
24,00m confrontando com lote 03; 
pelo lado esquerdo com 24,00m 
confrontando com o lote 02-A e 
6,50m de fundos confrontando 
com lote 02-D, perfazendo a área 
total de 156,00m²(cento e cinquen-
ta e seis metros quadrados)”; II) 
“Um lote de nº 02A, da Quadra 
06, situado à Rua Francisco Go-
mes de Oliveira, Simon Bolívar II, 
neste município de Corumbaíba-
-GO, com as seguintes medidas 
e confrontações: medindo 6,50m 
de frente confrontando com à Rua 
Francisco Gomes de Oliveira; pelo 
lado direito com 24,00m confron-
tando com os lote 02; pelo lado es-
querdo com 24,00m confrontando 
com lote 02-B e 6,50m de fundos 
confrontando com lote 02-D, per-
fazendo a área total de 156,00m²(-
cento e cinquenta e seis metros 
quadrados)”, III) “Um lote de nº 
02B, da Quadra 06, situado à 
Rua Francisco Gomes de Oliveira, 
Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes 
medidas e confrontações: medindo 
6,50m de frente confrontando com 
à Rua Francisco Gomes de Oliveira; 
pelo lado direito com 24,00m con-
frontando com os lote 02-A; pelo 
lado esquerdo com 24,00m con-
frontando com lote 02-C e 6,50m 
de fundos confrontando com lote 
02-D, perfazendo a área total de 
156,00m²(cento e cinquenta e seis 
metros quadrados)”,  IV) “Um lote 

de nº 02C, da Quadra 06, situ-
ado à Rua Francisco Gomes de 
Oliveira, Simon Bolívar II, neste mu-
nicípio de Corumbaíba-GO, com 
as seguintes medidas e confron-
tações: medindo 7,93m de frente 
confrontando com à Rua Francis-
co Gomes de Oliveira; 13,03m de 
chanfro confrontando com a Rua 
Francisco Gomes de Oliveira e Rua 
Urias de Oliveira; pelo lado direito 
com 24,00m confrontando com os 
lote 02-B; pelo lado esquerdo com 
15,91m confrontando com a Rua 
Urias de Oliveira e 8,37m de fundos 
confrontando com lote 02-D, perfa-
zendo a área total de 314,71m²(tre-

zentos e quatorze metros  e setenta 
e um centímetros quadrados)”, V) 
“Um lote de nº 02D, da Quadra 
06, situado à Rua Urias de Oliveira, 
Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes 
medidas e confrontações: medindo 
6,00m de frente confrontando com 
à Rua Urias de Oliveira; pelo lado 
direito com 27,87m confrontando 
com os lote 02, 02-A, 02-B e 02-C; 
pelo lado esquerdo com 27,87m 
confrontando com lote 40 e 41 e 
6,00m de fundos confrontando 
com lote 03, perfazendo a área 
total de 167,22m²(cento e sessenta  
e sete metros e vinte e dois cen-

tímetros quadrados)”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
faz parte do integrante Decreto nº 
458/21 expedido em Corumbaíba(-
GO) em 01 de setembro de 2021. 
Para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital 
que será publicado no jornal local, 

por três dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da ultima publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal nº 6.766.

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MATHEUS 
MOREIRA ARAUJO, bra-
sileiro, residente e domici-
liado na cidade de Corum-
baíba-GO, depositou nesta 
serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
art.18 da Lei Federal nº 
6.766, de 19/12/1979, para 
o registro de um DESMEM-
BRAMENTO do lote de-
nominado: Lote nº02 da 
Quadra 06, à Rua Fran-
cisco Gomes de Oliveira, 
medindo pela frente 27,43m 
com Rua Francisco Go-
mes de Oliveira; 13,03m de 
chanfro confrontando com 

a Rua Urias de Oliveira e 
Rua Francisco Gomes de 
Oliveira; 21,91m pela late-
ral esquerda confrontando 
com a Rua Urias de Oliveira; 
30,00m pela lateral direita 
confrontando com o Lote 
03; 27,87m pelos fundos 
confrontando com os lotes 
40 e 41 perfazendo  a área 
de 949,93m².(novecentos 
e quarenta e nove metros 
e noventa e três centíme-
tros quadrados). Que será 
DESMEMBRADO em cin-
co lotes, da seguinte forma 
I) “Um lote de nº 02, da 
Quadra 06, situado à Rua 
Francisco Gomes de Olivei-
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO – Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979. 
 
Josiane Regina Alves, Respondente do Cartório de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e 
Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
da comarca de Corumbaíba, Estado de Goiás. 
  
  FAZ SABER a todos os interessados que MATHEUS MOREIRA ARAUJO, brasileiro, 
residente e domiciliado na cidade de Corumbaíba-GO, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo art.18 da Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1979, para o registro de um 
DESMEMBRAMENTO do lote denominado: Lote nº02 da Quadra 06, à Rua Francisco Gomes de Oliveira, 
medindo pela frente 27,43m com Rua Francisco Gomes de Oliveira; 13,03m de chanfro confrontando com a 
Rua Urias de Oliveira e Rua Francisco Gomes de Oliveira; 21,91m pela lateral esquerda confrontando com a 
Rua Urias de Oliveira; 30,00m pela lateral direita confrontando com o Lote 03; 27,87m pelos fundos 
confrontando com os lotes 40 e 41 perfazendo  a área de 949,93m².(novecentos e quarenta e nove metros e 
noventa e três centímetros quadrados). Que será DESMEMBRADO em cinco lotes, da seguinte forma I) 
“Um lote de nº 02, da Quadra 06, situado à Rua Francisco Gomes de Oliveira, Simon Bolívar II, neste 
município de Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 6,50m de frente 
confrontando com Rua Francisco Gomes de Oliveira; pelo lado direito com 24,00m confrontando com lote 
03; pelo lado esquerdo com 24,00m confrontando com o lote 02-A e 6,50m de fundos confrontando com lote 
02-D, perfazendo a área total de 156,00m²(cento e cinquenta e seis metros quadrados)”; II) “Um lote de nº 
02A, da Quadra 06, situado à Rua Francisco Gomes de Oliveira, Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 6,50m de frente confrontando com à 
Rua Francisco Gomes de Oliveira; pelo lado direito com 24,00m confrontando com os lote 02; pelo lado 
esquerdo com 24,00m confrontando com lote 02-B e 6,50m de fundos confrontando com lote 02-D, 
perfazendo a área total de 156,00m²(cento e cinquenta e seis metros quadrados)”, III) “Um lote de nº 02B, 
da Quadra 06, situado à Rua Francisco Gomes de Oliveira, Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 6,50m de frente confrontando com à 
Rua Francisco Gomes de Oliveira; pelo lado direito com 24,00m confrontando com os lote 02-A; pelo lado 
esquerdo com 24,00m confrontando com lote 02-C e 6,50m de fundos confrontando com lote 02-D, 
perfazendo a área total de 156,00m²(cento e cinquenta e seis metros quadrados)”,  IV) “Um lote de nº 02C, 
da Quadra 06, situado à Rua Francisco Gomes de Oliveira, Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 7,93m de frente confrontando com à 
Rua Francisco Gomes de Oliveira; 13,03m de chanfro confrontando com a Rua Francisco Gomes de Oliveira 
e Rua Urias de Oliveira; pelo lado direito com 24,00m confrontando com os lote 02-B; pelo lado esquerdo 
com 15,91m confrontando com a Rua Urias de Oliveira e 8,37m de fundos confrontando com lote 02-D, 
perfazendo a área total de 314,71m²(trezentos e quatorze metros  e setenta e um centímetros quadrados)”, 
V) “Um lote de nº 02D, da Quadra 06, situado à Rua Urias de Oliveira, Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 6,00m de frente confrontando com à 
Rua Urias de Oliveira; pelo lado direito com 27,87m confrontando com os lote 02, 02-A, 02-B e 02-C; pelo 
lado esquerdo com 27,87m confrontando com lote 40 e 41 e 6,00m de fundos confrontando com lote 03, 
perfazendo a área total de 167,22m²(cento e sessenta  e sete metros e vinte e dois centímetros quadrados)”, 
conforme planta e memorial descritivo, que faz parte do integrante Decreto nº 458/21 expedido em 
Corumbaíba(GO) em 01 de setembro de 2021. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei 
Federal nº 6.766.    
 
 
 
 
 
                                                         Corumbaíba, 22 de outubro de 2021.  

 

JOSIANE REGINA 
ALVES:75851342
153
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Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADRIANO 
SILVA DE ARAUJO, CPF: 024.712.081-26.

Protocolo: 117.311
Requerimento nº 56107

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documen-
tos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). ADRIANO SILVA DE ARAUJO, CPF: 024.712.081-26, devedor(a) fidu-
ciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 001, TÉRREO, CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL J. MENDES, LOTE 12, QUADRA 01, MR, SETOR OESTE, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança APARTAMENTO 001, TÉRREO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
J. MENDES, LOTE 12, QUADRA 01, MR, SETOR OESTE, PLANALTINA 
GO QUADRA 19, CONJUNTO B, LOTE 07, SETOR RESIDENCIAL LESTE, 
PLANALTINA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Do-
cumentos. – PLANALTINA - GOIÁS, 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. 
79.017 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, as 
penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 35.166,50 ( trinta e cinco mil cento e sessenta e seis reais 
e cinquenta centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL - (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 Planaltina - Goiás, a Quadra CC, 
Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, 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, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MATHEUS 
JOSE DE OLIVEIRA, CPF: 136.567.026-08.

Protocolo: 117.352
Requerimento nº 56221

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). MATHEUS JOSE DE OLIVEIRA, CPF: 136.567.026-
08, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 38-A, TÉRREO, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VELEIRO, LOTE 38, QUADRA 06, 
SETOR AEROPORTO, 2° ETAPA, PLANALTINA GO, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança CASA 38-A, TÉRREO, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VELEIRO, LOTE 38, QUADRA 06, SETOR 
AEROPORTO, 2° ETAPA, PLANALTINA GO
QMS 27, LOTE 28, SOBRADINHO DF., fica, por este edital, INTIMADO(A) 
do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 
e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atri-
buições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fi-
duciária, na matrícula nº. 79.795 deste Ofício, com saldo devedor de res-
ponsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 31.565,20 ( trinta e 
um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte 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 Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, 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 cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciá-
ria, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosa-
mente, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RENATO RODRIGUES 
DOS SANTOS, CPF: 078.637.874-32.

Protocolo: 117.404
Requerimento nº 56292

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Docu-
mentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respec-
tivo(a), Sr(a). RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 078.637.874-
32, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 102, 
BLOCO G, TÉRREO, TIPO B, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, 
CHÁCARA 98-A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 
102, BLOCO G, TÉRREO, TIPO B, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MA-
DRID, CHÁCARA 98-A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO
VI VARJÃO DO TORTO, QUADRA 1, NÚMERO 101, LAGO NORTE 
DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLA-
NALTINA - GOIÁS, 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. 75.709 
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 pena-
lidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 32.792,30 ( trinta e dois mil setecentos e noventa e dois 
reais e trinta 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 Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, 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, pará-
grafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES 
DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AECIO 
DE LIMA SOUZA, CPF: 005.887.391-03.

Protocolo: 117.426
Requerimento nº 56395

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). AECIO DE LIMA SOUZA, CPF: 005.887.391-03, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 59, QUADRA 03, 2° 
ETAPA, SETOR AEROPORTO, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança LOTE 59, QUADRA 03, 2° ETAPA, 
SETOR AEROPORTO, PLANALTINA GO
FAZENDA QD L, FAZENDA GUARIBA, AGUA FRIA DE GOIÁS GO, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro 
de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLA-
NALTINA - GOIÁS, 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. 24.850 
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 pena-
lidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 62.180,70 ( sessenta e dois mil cento e oitenta reais 
e setenta 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 Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, 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, pará-
grafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES 
DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CRISTIANO 
GOMES GONCALVES SOUZA, CPF: 021.744.161-07 

e SHEYLANE DA SILVA VERAS, CPF: 036.352.061-99.
Protocolo: 117.707

Requerimento nº 57324

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). CRISTIANO GOMES GONCALVES SOUZA, CPF: 
021.744.161-07 e SHEYLANE DA SILVA VERAS, CPF: 036.352.061-99, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 16, QUADRA 05, MR-01, 
SETOR OESTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança LOTE 16, QUADRA 05, MR-01, SETOR OESTE, 
PLANALTINA GO QUADRA CNB 14, LOTE 02, APARTAMENTO 604,  
TAGUATINGA, BRASILIA DF QUADRA 04, MR-05, CASA 10, SETOR 
LESTE, PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de 
Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribui-
ções 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 fi-
duciária, na matrícula nº. 54.967 deste Ofício, com saldo devedor de res-
ponsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 32.208,80 ( trinta e 
dois mil duzentos e oito reais e oitenta 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 Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, 
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 con-
solidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOSE DECIO BENTO 
CARDOSO DOS SANTOS, CPF: 503.973.541-34.

Protocolo: 118.258
Requerimento nº 58647

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). JOSE DECIO BENTO CARDOSO DOS SANTOS, CPF: 
503.973.541-34, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 18-A, 
RESIDENCIAL BAZAGA E CARVALHO II, LOTE 18, QUADRA 04, MR-09, 
SETOR NORTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança CASA 18-A, RESIDENCIAL BAZAGA E CARVA-
LHO II, LOTE 18, QUADRA 04, MR-09, SETOR NORTE, PLANALTINA GO 
QUADRA 11, MR-07, LOTE 26, SETOR OESTE, PLANALTINA-GO, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, 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. 72.856 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a 
R$ 28.117,40 ( vinte e oito mil cento e dezessete reais e quarenta 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 Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, 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 cumpri-
mento 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, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOEL FRANCO 
DOS SANTOS, CPF: 005.540.611-47.

Protocolo: 118.347
Requerimento nº 58965

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). JOEL FRANCO DOS SANTOS, CPF: 005.540.611-47, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 203, BLOCO E, 
1° ANDAR, TIPO B, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, CHÁCARA 
98-A, CHÁCARAS SANTA MARIA, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança APARTAMENTO 203, BLOCO E, 1° ANDAR, TIPO 
B, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, CHÁCARA 98-A, CHÁCARAS 
SANTA MARIA QUADRA 3D, CONJUNTO A, 07, ARAPOANGA, BRASÍLIA 
DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANAL-
TINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágra-
fos 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. 75.682 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 28.706,30 ( vinte e oito mil setecentos e seis reais e trinta 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 Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, 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 cumpri-
mento 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, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.
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Entretenimento

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Pareço normal, 
mas já voltei da 
porta para pegar 
o capacete com 
ele na cabeça.

A manhã segue 
produtiva para or-
ganizar e pensar 
sobre investimen-

tos para a família. Mas à 
tarde será necessário olhar 
para o seu bem-estar e pro-
mover ações maduras no 
que tange a projetos e a 
relações afetivas.

Haverá a oportu-
nidade de trocar 
com pessoas 
queridas e de rea-

lizar tarefas em casa que te 
valorizem dentro do cenário 
que vivemos. À tarde você 
será levado a olhar para as 
necessidades da família e a 
tomar decisões maduras. 

O céu favorece 
os investimentos 
e uma visão mais 

profunda do seu valor. À tarde 
você será levado a interagir 
com as pessoas que estão 
convivendo com você, com a 
intenção de expressar o que 
pensa sobre responsabilida-
des e compromissos.

Olhar mais para 
as suas neces-
sidades vai aju-

dar você a se integrar a pro-
jetos e a movimentar ideias. 
À tarde, o céu pede de você 
organização e disciplina 
para lidar com investimen-
tos. Examine com atenção 
a administração financeira.

É no silêncio e por 
meio do autoco-
nhecimento que 

você despertará o seu melhor, 
tanto para o bem-estar emo-
cional quanto para realizar es-
colhas profissionais. À tarde, o 
céu pede posicionamento com 
uma pessoa que se apresenta 
com exigências e cobranças.

Você está sendo 
capaz de perce-
ber o seu valor 

num grupo de pessoas ou 
em projetos nos quais esteja 
inserido. À tarde, o céu pede 
de você equilíbrio emocio-
nal para tomar decisões im-
portante no trabalho. Tenha 
atenção com a saúde.

Você está sen-
do reconheci-
do no campo 

profissional ou se sente em 
condições de perceber o seu 
valor. À tarde, o céu pede de 
você habilidades para intera-
gir com um grupo de pessoas 
que precisa de ordem, disci-
plina e planejamento.

Um novo campo 
de visão sobre as 
experiências que 

o cercam abre portas para 
estudos, viagens futuras e 
possibilidades de realizar in-
vestimentos interessantes. 
À tarde é preciso levar em 
consideração as responsabi-
lidades e os compromissos.

Existem oportuni-
dades interessantes 
para lidar com o 

trabalho, com foco em inves-
timentos e patrocínios. À tarde, 
você será levado a trocar infor-
mações com pessoas próxi-
mas, com foco em compromis-
sos. O céu pede planejamento 
para cursos e viagens futuras.

É um bom dia 
para criar uma 
a t m o s f e r a 

harmoniosa no relacio-
namento. À tarde, o céu 
pede que você examine 
investimentos, levando 
em consideração os re-
cursos compartilhados e 
os bens materiais.

É um dia ótimo 
para sair da roti-
na e realizar ati-
vidades em casa 

que agregam bem-estar 
ou possibilidade de mérito 
no trabalho. A tarde será 
importante para olhar o re-
lacionamento e avaliar as 
responsabilidades a dois.

É um dia positivo 
para falar sobre 
os sentimentos e 

para fazer atividades em 
casa que agregam prazer 
e bem-estar. No final da 
tarde será importante lidar 
com responsabilidades no 
trabalho, com foco em no-
vas estruturas.

Calvin e Haroldo

QUADRINHOS


