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CULTURA

TRÂNSITO

A abertura oficial será no Cine Pireneus, às 19h30, com
show do cantor goiano Marcelo Barra. Os demais shows
serão realizados no Largo Beira Rio, Rua do Rosário e Cine
Pireneus, todas as noites do evento, de 30 de novembro a 5
de dezembro, na cidade histórica de Pirenópolis

Leilão faz parte de programa de limpeza de pátios que busca
dar destino a veículos esquecidos pelos proprietários nos
pátios de apreensão. Lotes estão disponíveis para visitação
a partir de 29 de novembro

Canto da Primavera divulga Detran leiloará mais de 9
programação artística
mil veículos em dezembro
PÁGINA 03

PÁGINA 03

CIDADE INTELIGENTE

Prefeitura moderniza processo administrativo

com Sistema Eletrônico de Informações
Plataforma, que elimina o uso do papel no âmbito municipal, passa a funcionar em 180 dias
“como mais um passo na transformação digital de Goiânia”, diz prefeito Rogério Cruz

Divulgação

PÁGINA 03

TEMPO HOJE

Brasília

Máxima 29ºC Mínima 17ºC
Tendência Estável

Goiânia

Máxima 32ºC Mínima 20ºC
Tendência Estável

Palmas

Máxima 30ºC Mínima 23ºC
Tendência Estável
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Pessimismo leva à fraqueza,
otimismo ao poder”. William James

Vereador Anselmo Pereira (MDB) para criação
do Memorial Iris Rezende Machado.

Imortal
Segundo o vereador, o objetivo do memorial é “imortalizar o Programa de Mutirões,
que com certeza, era o mais
querido deste grande líder”.

Vila Mutirão
E com mais certeza ainda, é bom lembrar que o memorial deve ser construído
na Vila Mutirão.

Cererê
Centro Cultural Martim
Cererê, localizado no Setor
Sul, já foi palco de gritos e ‘uivos’ culturais.

Revitalização
Infelizmente, o local anda
meio largado, e desta vez, parece que vai ter intervenção
para ser revitalizado.

Engajamento
Pelo comprometimento
do vereador Marlon Teixeira e deputado estadual Virmondes Cruvinel, ambos do
Cidadania, aquele lugar vai
voltar a fazer parte do circuito
cultural goianiense.

Aprovado
Câmara dos Deputados
aprovou projeto que aumenta a pena dos crimes de
calúnia, difamação e injúria
cometidos em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Agora sim
O projeto também estabelece que ”os crimes” não
dependerão mais exclusivamente da queixa da ofendida, podendo o Ministério
Público oferecer a denúncia.

Enviando...
A proposta, que vai ser
enviada ao Senado, é de autoria da deputada Celina
Leão (PP-DF) e do deputado
Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF).

Fundão
Ontem, no Senado, Comissão de Meio Ambiente
(CMA) aprovou projeto de lei
que torna oficial a criação do
Fundo Amazônia.

Amazônia
A associação civil sem
fins lucrativos visa destinar
doações recebidas em dinheiro para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na
Amazônia Legal.

Presidente Bolsonaro e fotógrafo
Sebastião Salgado são condecorados

A Câmara dos Deputados condecorou o presidente da República, Jair
Bolsonaro, com a medalha
Mérito Legislativo. Esta é a
mais alta comenda concedida a pessoas e entidades
que prestaram serviços relevantes ao Poder Legislativo, sobretudo ao Brasil.
Outras 31 pessoas receberam a honraria.
O presidente da República compareceu à cerimônia e recebeu a medalha do
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Bolsonaro
agradeceu a condecoração e falou do momento feliz
vivido. “Eu espero cada vez mais poder interagir com
todos vocês, de modo que possamos escrever realmente uma linda história para nossa nação”, disse.
Destaque também para o fotógrafo Sebastião Salgado, na foto acima, que recebeu o mérito. O fotógrafo
brasileiro nasceu na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, no dia 8 de fevereiro de 1944. Devido às perseguições políticas da Ditadura Militar, foi obrigado a buscar
asilo político em Paris, na década de 60.
Graduado e doutorado em Economia, voltou ao
Brasil, para atuar na Organização Internacional do
Café, como especialista na fiscalização de plantações africanas.
Assim, ao completar 29 anos de trabalhos, em
uma viagem à África, levando consigo uma máquina
fotográfica de sua esposa, Salgado, se tornaria mundialmente conhecido pela a fotografia.

Divulgação

Memorial

Dia Internacional
da Não Violência contra as Mulheres

Hoje é lembrado como
o Dia Internacional da Não
Violência contra as Mulheres.
O ativista social Washington
Xavier, na foto, conta que a
data foi escolhida para homenagear as ‘irmãs Mirabal’,
Pátria, Minerva e Maria Teresa, dominicanas que ficaram conhecidas como “Las
Mariposas”. Ele lembra que
elas se opuseram à ditadura
de Rafael Leónidas Trujillo,
sendo assassinadas em 25 de
novembro de 1960. “Lembre-se sempre de denunciar, se
presenciar casos de violências contra a mulher, contra
crianças e idosos pelo telefone 180”, alerta.

Políticas educacionais
em debate Câmara dos Deputados

Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
promove audiência pública nesta quinta-feira, 25, para
discutir e avaliar a eficácia do Plano de Ações Articuladas (PAR). O plano é uma forma de assistência técnica e
financeira criada em 2007 pelo Ministério da Educação
para ajudar estados e municípios a desenvolverem políticas educacionais integradas. A iniciativa do debate é da
deputada Professora Rosa Neide (PT-MT).

Jogadas rápidas
n Senador Luiz do Carmo reafirmou que vai se desfiliar do MDB.
n O motivo da decisão foi a aliança do DEM com o MDB
e anúncio de que Daniel Vilela seria vice do governador
Ronaldo Caiado, nas eleições de 2022.
n Em uma declaração dada, deputado federal delegado Waldir Soares (PSL) afirma que abraçou Bolsonaro
(sem partido) e teriam trocado afagos, apesar dos
embates políticos.

FLORA ALVES - No Jornal da
Gazeta Edição do Almoço desta terça-feira (23), o
apresentador Thiago Mendes conversou com Edna

Maria, Gerente de Vigilância Ambiental e Saúde do
Trabalhador de Goiás, que
abordou sobre a dengue. E
com o Dr. Nayron Toledo,

Diretor Jurídico do Procon
Goiânia, na qual falou sobre a
Black Friday. Para assistir estas entrevistas, acesse o portal no YouTube gazetaplay.

IMUNIZAÇÃO

Goiânia aplica terceira dose na
população com 18 anos ou mais
Aqueles que tomaram a segunda dose há cinco meses poderão receber o
imunizante em um dos postos disponíveis
Dando continuidade ao
calendário de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de
Goiânia começa a aplicar a
terceira dose na população
com 18 anos ou mais a partir desta quinta-feira (25/11).
Todos aqueles que tomaram
a segunda dose há cinco meses poderão receber o imunizante em um dos postos
fixos disponíveis, além do
drive-thru no shopping Passeio das Águas. Lembrando
que, são 67 pontos, mas o
atendimento no Centro Municipal de Vacinação (CMV)
se destina às grávidas, puérperas e excepcionalidades.
Após a definição do Ministério da Saúde de que todas as pessoas acima de 18
anos teriam que tomar a terceira dose contra a Covid-19,
a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) consolidou o
calendário e agora contempla o público. Por isso, as
pessoas a partir desta idade,
independente de grupos, podem comparecer aos postos
e receber a vacina.

Divulgação/Saúde

“Desde o anúncio do Ministério da Saúde, na semana
passada, conseguimos traçar
uma estratégia para atender à população e começar
a aplicar a terceira com segurança, sem aglomeração.
Agora chegamos às pessoas
acima de 18 anos. É importante que todos entendam
que a vacina tem um período
de proteção no organismo e,
por isso, todos devem receber a terceira dose quando

completados esses 5 meses
para que continuem seguros
contra a doença”, explica o
secretário de Saúde, Durval
Pedroso. Aqueles que se enquadram nos requisitos podem procurar qualquer um
dos locais, sem agendamento prévio, e receber o imunizante. Maiores informações
sobre a vacinação contra Covid-19 em Goiânia estão no
site Imuniza Gyn.
THIAGO MELO
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CULTURA

Canto da Primavera divulga
programação artística
Divulgação

A abertura oficial será no
Cine Pireneus. Os demais
shows serão realizados no
Largo Beira Rio, Rua do
Rosário e Cine Pireneus,
todas as noites do evento
DA REDAÇÃO - O Governo
de Goiás, por meio da
Secretaria de Estado de
Cultura (Secult), divulgou
nesta quarta-feira (24), a
programação artística do
20º Canto da Primavera
2021 – Mostra de Música
de Pirenópolis. Os shows
serão realizados no Largo
Beira Rio, Rua do Rosário
e Cine Pireneus, todas
as noites do evento, que
ocorre de 30 de novembro a 5 de dezembro na
cidade histórica.
A abertura oficial do
Canto será no Cine Pireneus, às 19h30, com show
do cantor goiano Marcelo
Barra. A mostra terá ainda
apresentações da Maíra
Lemos, Almir Pessoa, Orquestra de Violeiros, Camila Faustino, Boogarins
entre outros.
Os artistas foram contemplados através do Edital de Seleção de Atrações

Artísticas – Concurso nº
22/2021, a partir da comprovação de notoriedade e
relevância em sua área.
CANTO DA PRIMAVERA
Depois de uma pausa
de dois anos, a Mostra de
Música de Pirenópolis volta a ser realizada de forma
presencial, mas seguindo todos os protocolos
e medidas de segurança
determinados pelas auto-

ridades locais. O evento
representa um resgate do
cenário cultural do Estado
e da economia local.
A programação do
Canto da Primavera conta
ainda com oficinas musicais abertas à população.
Elas serão realizadas do
dia 1º ao dia 4 de dezembro, durante o dia. Para
participar, é preciso realizar as inscrições aqui, até
o dia 29 de novembro.

CIDADE INTELIGENTE

Prefeitura moderniza processo
administrativo com Sistema
Eletrônico de Informações
A Prefeitura de Goiânia
vai adotar o SEI – Sistema
Eletrônico de Informações
para a gestão dos processos e documentos municipais. A estratégia de inovação na gestão pública vai
proporcionar mais transparência administrativa e
economia e começa a funcionar em 180 dias, a partir
da data de publicação no
Diário Oficial do Município nesta terça (23/11).
O prefeito Rogério Cruz
esclarece que a adoção do
SEI é mais um passo no
posicionamento da capital
como cidade inteligente,
pautada pela transformação digital. “A implementação do SEI, sem ônus financeiro para o município, com
certeza trará maior produtividade e economia para os
órgãos municipais. Vai proporcionar um atendimento
realmente eficiente para o
goianiense”, afirma.
O sistema elimina, por
completo, o uso de papel no
ambito municipal promovendo a redução dos custos
operacionais e de armazenamento de documentos.
Por facilitar o acesso às infor-

TRÂNSITO

Novo marco do
saneamento reforça
segurança jurídica no
setor,
afirma advogado

CUIDADOS
O Detran-GO alerta que
não cria site específico para
fazer leilões. Os certames da
autarquia são anunciados
no Diário Oficial do Estado,

no site www.detran.go.gov.
br e no site oficial da leiloeira
contratada, que neste certame é a Leilomaster.
Quem desejar adquirir veículo nos leilões do
Detran-GO deve buscar
informação sempre no
site oficial, canal pelo
qual são divulgadas todas as ações e os procedimentos da autarquia.
Detran-GO realiza
leilão de 9 mil veículos
Visitação: 29/11 a 03/12
e 6 a 7/12
Horário: das 8h às 12h e das
14h às 17h
Data do leilão: 8, 9
e 10 de dezembro.
Local: Master Hall - Rua 23, nº
40, Jardim Santo Antônio.
Sites oficiais para esse leilão:
www.detran.go.gov.br
www.leilomaster.com.br

CONTROLE EXTERNO
Conectado com o Portal da Transparência, o
SEI permite consulta ágil
de processos e a integração com o Tribunal de
Contas do Município e

Ministério Público permitindo que os órgãos de
controle possam acompanhar as tramitações.
Já é utilizado na esfera
pública federal. A cessão
do direito de uso é regulada por Acordo de Cooperação Técnica com o
Tribunal, que permite a
transferência de tecnologia para uso no âmbito municipal, de forma
gratuita. A partir daí, o
sistema será adequado à
formatação da estrutura
administrativa da capital.
COM INFORMAÇÕES DA
DIRETORIA DE REDAÇÃO

&

Cidadania

STF: Maioria invalida orçamento para
dativos por fundo do DPE/SP
n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

br ou com a leiloeira pelo
telefone 3249 09800.
O proprietário do veículo, em qualquer momento antes da realização do
leilão, poderá reivindicá-lo,
sanando o problema que
ocasionou a retenção e fazendo a retirada. Antes de
enviar um veículo para leilão, o Detran-GO notifica o
responsável legal pelo carro
ou motocicleta para que
ele tenha a oportunidade
de reaver o bem. Somente
quando são esgotadas as
tentativas previstas em legislação, é que o Detran-GO
abre o processo de venda.

mações, também promove a
atualização e comunicação
dos eventos em tempo real.
De acordo com o secretário
municipal de Administração,
Eduardo Merlin, vai simplificar o atendimento ao usuário
e agilizar a tramitação de processos. “O usuário do SEI terá
um login e senha que valem
como a assinatura”, explica.

Justiça

Detran leiloará mais de 9 mil
veículos em dezembro
O Governo de Goiás, por
meio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás
(Detran-GO), irá leiloar mais
de 9 mil veículos nos dias 8,
9 e 10 de dezembro. Entre
os itens a serem vendidos,
estão automóveis recuperáveis e sucatas aproveitáveis
e aproveitáveis com motor
inservível, recolhidos no pátio há mais de 60 dias.
O leilão tem respaldo na
Resolução 623/2016 e na Lei
12.977/2014, e será realizado pela Leilomaster. O leilão
integra o programa de Limpeza de Pátios, que busca
reduzir os focos de proliferação de vetores de doenças,
diminuir os impactos ambientais e zerar o estoque de
automóveis e motocicletas
aptos para leilões.
Os lotes com os veículos
a serem comercializados
estarão disponíveis para visitação entre os dias 29 de
novembro a 3 de dezembro
e nos dias 6 e 7 de dezembro, das 8h às 12h e das 14h
às 17h, no pátio da leiloeira. O espaço fica no Master
Hall, situado na Rua 23, nº
40, Jardim Santo Antônio.
Mais informações pelos sites www.leilomaster.com.
br e www.detran.go.gov.

Divulgação

Aguarda sanção presidencial o novo marco
legal do saneamento
básico. O PL 4.162/19
passou pela Câmara em
dezembro passado e foi
aprovado pelo Senado na
última quarta-feira, 24.
Para o advogado Fabricio Soler, especialista
em Direito do Ambiente, Direito dos Resíduos
e Infraestrutura e sócio
de Felsberg Advogados,
o texto traz instrumentos
importantes para reforçar a segurança jurídica
e a participação do setor
privado nesse segmento.
Ele destaca alterações
ligadas a atribuições importantes no âmbito da
regulação dos serviços de
saneamento, e a sustentabilidade econômica-financeira dos serviços.
MIGALHAS

Os ministros analisam lei de SP que vinculou
parte do orçamento da Defensoria Pública
estadual, correspondente a 40% do FAJ, à
prestação de assistência jurídica suplementar
por advogados privados
O ministro Gilmar
Mendes, do STF, pediu
vista e interrompeu julgamento sobre a constitucionalidade, ou não,
de norma do Estado de
São Paulo que vinculou
parte do orçamento da
Defensoria Pública estadual, correspondente
a 40% do FAJ - Fundo de
Assistência Judiciária,
ao pagamento de convênios contratados pelo
órgão para a prestação
de assistência jurídica
suplementar por advogados privados.
Antes do pedido de
vista, seis ministros votaram no sentido de invalidar a lei, formando, portanto, a maioria da Corte
no julgamento.
A Anadep - Associação Nacional de Defensores Públicos questionou a
LC 1.297/17, do Estado de
São Paulo, que vinculou
parte do orçamento da
Defensoria Pública esta-

dual, correspondente a
40% do FAJ - Fundo de
Assistência Judiciária, à
prestação de assistência
jurídica suplementar por
advogados privados.
Segundo a associação, a norma é inconstitucional por conter vício
de iniciativa (foi proposta pelo Executivo, mas a
competência seria apenas da Defensoria) e por
violar as normas constitucionais que garantem
a plena e eficiente oferta
de assistência jurídica à
população carente e a
autonomia das Defensorias Públicas.
De acordo com a Anadep, a lei vincula parcela
significativa do orçamento da Defensoria Pública
paulista para convênios
de assistência jurídica suplementar (convênio com
advogados dativos), interferindo na autonomia
administrativa do órgão.
MIGALHAS
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INTELIGÊNCIA TECNOLÓGICA

Corte
n Maria Reis
mariareisjornalista6@gmail.com

Vitrine
n VOCÊ SABIA? O
açúcar de coco possui
baixo índice glicêmico
n QUINTA MARAVILHA
- Nesta quinta-feira
(25), tem mais uma
edição do projeto
“Quinta Maravilha”, no
Centro Cultural Martim
Cererê, unidade da
Secult Estadual, a partir
das 18 horas, com
a DJ Gabi Matos. A
entrada é gratuita e a
classificação é livre.
n LIVE NOVEMBRO
AZUL - Hoje, às 17h,
o médico urologista
Raul Moreira Messias
vai esclarecer dúvidas
sobre a varicocele e
ao câncer de próstata,
em live no perfil da
AHEG no instagram (@
aheghospitais), com
o tema “Saúde do
Homem e o
Novembro Azul”.
n ROCK, REGGAE E
SURF MUSIC - Logo
mais, o cantor e
compositor, Marau se
apresentará no boteco
de quintal do Lowbrow
Lab Arte & Boteco,
acompanhado por
Rickson Medeiros, no
contrabaixo, e Mábyo
Augusto, no cajon.
O show começará
às 22 horas.
Divulgação

Dois tempos
1. Logo mais, às 20 horas, a Orquestra Sinfônica de
Goiânia (OSGO), apresenta no Teatro Goiânia, o espetáculo “Amazônia – concerto para tímpanos e Orquestra”.
A apresentação faz parte da Temporada de Concertos
2021, realizada pela Orquestra, e conta com uma temática especial: a Amazônia. O evento terá entrada
gratuita, com acesso limitado do público, condicionado
aos protocolos sanitários vigentes, e será transmitido
ao vivo pelo canal da OSGO no Youtube (www.youtube.
com/orquestrasinfonicadegoiania).
2. Em parceria com a Embaixada da França, o evento
conta com a participação de convidados, além de buscar promover, por meio da arte, a reflexão sobre importantes temas atuais, como a conservação da natureza e
a união cultural e social de dois grandes países: Brasil e
França. A regência ficará por conta do brasileiro Miguel
Campos Neto, artista de carreira internacional que atualmente é o maestro da Orquestra Sinfônica do Theatro
da Paz, em Belém (PA), e apresentação principal do
solista Wesley Lopes, timpanista da OSGO.
Festa do pequi na Ceasa
Nesta manhã, às 10h, a Ceasa Goiás com o apoio da
Emater e da Goiás Turismo, realiza a abertura oficial da
I Festa do Pequi, na sede da empresa. O entreposto de
Goiânia é o responsável pela comercialização do maior
volume do fruto no País. Haverá descerramento de placa, apresentações artísticas, com Folia de Reis da cidade
de Petrolina e Orquestra de Violeiros de Goiás, além da
distribuição de milhares de refeições e de mudas de
pequi por parte da empresa de extensão rural.
Arquivo
ANIVERSÁRIO
EM ALTO
ESTILO
Amanhã,
dia 26 de
novembro,
a estudante
de medicina
Murielle
Oliveira
completa
21 anos, e
celebra a data
com uma
super balada,
na chácara
de eventos
Transval, de propriedade de sua mãe, a
empresária Renata Oliveira que não está
poupando esforços para que seja a festa do ano e
para ficar na história dos goianienses
Agência Fotonotícia

n SITE E REDES
SOCIAIS - A jornalista
Marcela Freitas é a
nova coordenadora da
ABC Digital, unidade
responsável pelo site de
notícias institucionais
e das redes sociais da
Agência Brasil Central,
com a missão de
expandir para todos
os goianos, o trabalho
da ABC e de suas
emissoras, a TV Brasil
Central, Rádio Brasil
Central AM e RBC FM,
Diário Oficial
e ABC Digital.

PASSA LÁ
Uma festa pra lá de animada e bem prestigiada
marcou a inauguração da “PopCorn Gourmet Café
e Bistrô”, de propriedade da chef Elaine Moura
(ao centro), na varanda do Buena Vista Shopping.
Elaine recebeu apenas convidados para celebrar
com ela, como o renomado arquiteto, Fernando
Parrode, e a arquiteta Simone Lourenço, que
assina o projeto do novo espaço gastronômico

Gazeta Multiplataforma LTDA
CNPJ: 17.766.906/0001-14
Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05,
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO

Aparecida está mais
conectada, aponta Ranking de
Competitividade dos Municípios
Análise do desenvolvimento das 411 cidades brasileiras de mais de 80 mil
habitantes mostra, em relação a 2020, Aparecida permanece estável, entre
os municípios mais atrativos do país
Claudivino Antunes

ALLAN DAVID - Aparecida de
Goiânia segue avaliada no
Ranking de Competitividade dos Municípios como
uma das cidades mais eficientes do Brasil em planejamento da administração pública, promoção do
bem-estar social, execução
de serviços públicos, atendimento às necessidades
da população e geração de
um ambiente de negócios
saudável. Publicada nesta
semana, a segunda edição
desta pesquisa realizada
pelo Centro de Liderança
Pública (CLP) mostra que
Aparecida se mantém estável no ranking geral, posicionada na 209ª colocação,
na frente de outros 202 municípios, em comparação
com as 411 cidades de mais
de 80 mil habitantes avaliadas no ranking.
Segundo os organizadores do levantamento, o
Ranking de Competitividade dos Municípios propõe, com a divulgação dos
dados, uma “competição

saudável no setor público”.
A intenção é de levar os municípios a melhorarem os
serviços prestados ao cidadão, “atraindo empresas,
trabalhadores e estudantes
para ali viverem e se desenvolverem”. Somando as 411
cidades pesquisadas nesta
edição, o ranking retrata a
realidade dos municípios
onde vivem 59,75% da população brasileira, ou seja,
126,52 milhões de pessoas.
A pesquisa feita pelo
CLP atribui notas aos municípios segundo seus resultados obtidos nas dimensões instituições, sociedade

e economia. Dentro dessas três esferas, o ranking
avalia o desenvolvimento
dos municípios nos pilares
inovação e dinamismo econômico, educação, saúde,
sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina
pública, telecomunicações,
saneamento, capital humano, segurança, inserção
econômica e meio ambiente. A partir de então, as cidades são pontuadas em 65
indicadores, como taxa de
investimento, cobertura vacinal, qualidade de ensino e
crescimento dos empregos
formais, por exemplo.

TOCANTINS

Unitins lança processo seletivo para
contratação temporária de professores;
inscrições abrem nesta quinta, 25
A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins)
publicou na segunda-feira, 22, o edital do Processo
Seletivo Simplificado (PSS)
para contratação temporária de docentes para cursos
de graduação dos câmpus
Araguatins, Augustinópolis,
Palmas e Paraíso do Tocantins. Ao todo, estão sendo
oferecidas 31 vagas para os
semestres letivos 2022/1 e
2022/2, destinadas a atender as disciplinas teóricas
e práticas dos cursos de
Letras, Pedagogia, Serviço
Social, Direito, Engenharia Agronômica, Ciências
Contábeis, Medicina, Enfermagem e Tecnologia em
Gestão do Agronegócio,
conforme quadro de vagas
descrito no Edital e Anexo. A seleção busca ainda
a formação de cadastro de
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reserva para contratação de
professor temporário, com
titulação mínima de especialista, cujas especificações
estão detalhadas no edital.
As inscrições estarão
abertas no período de 25 de
novembro a 6 de dezembro
de 2021, exclusivamente, via
internet. A taxa de inscrição
é de R$ 120,00. Acesse a página do Processo de Seleção
Simplificada e confira o edital completo, o quadro de
vagas e as outras informações sobre o PSS.
O processo de seleção
simplificado será realizado
em duas etapas: pontuação
alcançada no formulário de
pontuação, de caráter classificatório; e validação de
toda documentação comprobatória, de caráter classificatório e eliminatório.
Para a pró-reitora de
DIAGRAMAÇÃO
Gabriela Nunes

DIREÇÃO DE JORNALISMO
Adão Gonçalves
MTB 3719/GO

Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Graduação da Unitins, professora Alessandra Ruita
Czapski, a seleção é um processo qualitativo de entrada
de professores na Universidade, com oferta de vagas
para especialistas, mestres e
doutores, com formação na
área pretendida ou em áreas
afins. “O processo contempla vagas para o Câmpus
de Paraíso, onde ainda não
fizemos um processo seletivo e algumas vagas que não
foram contempladas no
nosso processo seletivo anterior. Temos 31 vagas, uma
ótima oportunidade para os
professores se inscreverem
e virem trabalhar conosco”,
ressalta a professora, recomendando aos candidatos
acompanhar o calendário
previsto no edital.
RUY BUCAR/
GOVERNO DO TOCANTINS
EDITOR DE REPORTAGEM
Luís Carlos Castro
MTB 3697/GO
luisgazetadoestadogo@gmail.com
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ECONOMIA

Artigo

GDF abre mão de parte da arrecadação
para ter mais receita em caixa
Novo pacote de 34 medidas econômicas foi anunciado. Opção por uma gestão liberal
injeta mais R$ 9 bilhões aos cofres públicos locais

DA REDAÇÃO - O novo pacote
de medidas para aquecer a
economia do Distrito Federal, o Pró-Economia II, foi
lançado nesta quarta-feira
(24) com o objetivo de cumprir uma máxima econômica: a redução ou facilitação
do pagamento de tributos
para aumentar a arrecadação. As ações do governo foram elogiadas por diversos
setores, que vão sentir na
prática os reflexos do incentivo do Estado na criação de
mais empregos e renda.
As 34 medidas do Pró-Economia II abraçam setores
como a saúde, a construção
civil, a rede de hotelaria, associações de catadores de
recicláveis, empresas e até
o programa Nota Legal. São
ações propostas para minimizar os impactos negativos
do coronavírus (covid-19) e,
que visam dar fôlego para
a economia. O novo pacote divididas as medidas em
três temas: Refis 2021, redução e isenção de impostos e
convênios de Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS).
Somente com a nova
proposta de Refis, a expectativa de receita é de R$ 377
milhões e, o impacto positivo
estimado na arrecadação é
de R$ 1,5 bilhão, beneficiando quase 500 mil pessoas.

Renato Alves / Agência Brasília

Capela Nossa Senhora das Graças
é patrimônio arquitetônico
no centro de Goiânia
n Zander Fábio
NO PRÓXIMO DIA 27 DE NOVEMBRO CELEBRAREMOS O DIA DE
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
APROVEITEMOS A DATA ESPECIAL
PARA PEDIR A ELA GRAÇAS SOBRE
TODAS AS FAMÍLIAS E LEMBRAR
QUE UMA DAS IGREJAS MAIS
VIRTUOSAS DO MUNICÍPIO DE

GOIÂNIA FOI TOMBADA POR SUA
ARQUITETÔNICA,
HISTÓRICA E CULTURAL. Localizada no Setor Central, a
Capela Nossa Senhora das
Graças é um patrimônio
cultural e apresenta-se em
uma área em anexo à antiga Santa Casa de Misericórdia, próxima ao Centro
de Convenções.
A preservação dessa riqueza cultural e histórica
existente no município representa a conservação da
nossa memória e é fundamental dizer conforme ditado popular: um povo sem
memória é um povo sem
futuro. Existem inúmeras
formas de preservar um espaço geográfico social histórico no contexto da culIMPORTÂNCIA

Representantes do setor
produtivo e de sindicatos e
empresários presentes no
evento elogiaram as medidas tomadas pelo governo. É
o caso do empresário Paulo
Octávio. “Governador, toque
a sua crença no desenvolvimento, acredite no setor
produtivo. [O senhor] Tem aí
todo o apoio desse segmento
que conseguiu no seu governo um avanço enorme no
desenvolvimento da nossa
cidade. Parabéns ao governo que faz de Brasília uma
cidade diferenciada num
momento de tantas atribulações no nosso Brasil”, elogiou
Paulo Octávio.
SAÚDE
Dez medidas propostas
são voltadas para a área de
saúde. Elas vão desde a isen-

ção do ITCD nas doações de
produtos e equipamentos
para o sistema privado de
saúde até a isenção do ICMS
nas importações e operações
destinadas à fabricação de
vacinas contra o coronavírus.
O pacote também prevê
a isenção do tributo para as
operações envolvendo medicamentos que tratam a Atrofia Muscular Espinal – AME e
também para portadores de
HIV e tratamento de câncer.
Ainda no âmbito da
saúde, o Pró-Economia II
prevê isenção de tributação na compra de equipamentos para o tratamento
de hemodiálise e também
na aquisição de medicamentos e insumos pela administração pública.
COM INFORMAÇÕES DE IAN
FERRAZ/ AGÊNCIA BRASÍLIA

tura material e imaterial
como os tombamentos e
registros. E tudo depende
de processo administrativo ou legislativo.
Na Câmara Municipal de Vereadores de
Goiânia, quando fui vereador aprendi que na
gestão pública cada ente
tem suas competências
determinadas na Constituição a título da organização do Estado. Para
os temas relacionados ao
patrimônio histórico e de
bens e direitos de valor
artístico, estético, cultural e paisagísticos adotam-se a técnica jurídica de repartição vertical
de competência sempre
respeitando os interesses locais, documentos,
obras e outros bens de
valores históricos, artísticos e culturais, bem
como monumentos, paisagens naturais e sítios
arqueológicos.
Portanto, compete
aos municípios proteger e valorizar nosso
bem que é o patrimônio

cultural local. Assim, a
cidade se abre para novas formas de se pensar
as categorias e modo
de proteção cultural
do município oportunizando que diferentes
grupos sociais, utilizando-se das leis dos entes da federação com o
apoio de acadêmicos e
especialistas dialoguem,
repensem conceitos,
imagens do que querem
guardar e definir como
próprio e identitário dos
bens culturais materiais
e imateriais.
Assim, consolidamos a memória social
para não ser um povo
sem memória. A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia com seu
programa de Gabinete
Itinerante está de portas abertas para ouvir
os munícipes sobre as
questões do patrimônio
cultural material e imaterial de Goiânia.
ZANDER FÁBIO É
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
CULTURA DE GOIÂNIA

Bruno Montaleone
pede para sair de novela da
Globo: “Complicado”
Bruno Montaleone não
faz mais parte do elenco de
“Além da Ilusão”, a próxima
novela das seis da TV Globo
que vai marcar a estreia de
Larissa Manoela no canal.
O ator está no ar atualmente no Globplay, em “Verdades Secretas 2”
Segundo informações
publicadas por Daniel Castro, do “Notícias da TV”, o
ator começaria a gravar a
trama no próximo sábado (27), mas pediu para se
desligar do projeto. A informação foi confirmada
pela assessoria de imprensa da emissora que divulgou que o ator se desligou
do canal e não o contrário.
Procurado pelo veículo, o
ator comentou que não
sabe o que vai acontecer
no futuro, “que está em um
momento confuso, complicado”, e não poderia
dar mais informações sobre seu desligamento. Ele
é agenciado por Ricardo
Garcia, o mesmo empresário de Camila Queiroz.

O empresário é apontado, nos bastidores, de
causar a demissão de Camila Queiroz de “Verdades
Secretas 2”, antes da conclusão da trama. Segundo

o veículo, nos bastidores
rola que ele teria sido demitido por fazer parte do
casting de Garcia, que ainda cuida de Klebber Toledo e Lucy Ramos.

Publicidade

Legal

no Jornal Gazeta

do Estado
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Classificados&Editais
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO
EDITAL DE INTIMAÇÃO

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAULA OLIVEIRA BOTELHO, Oficial Interina do Cartório de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas
Jurídica, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
de Santo Antônio do Descoberto - Go, FAZ SABER aos que o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que,
segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97,
mediante solicitação do protocolo 54814, vem intimar a
mutuária Sr(a). DOUGLAS VINICIUS SILVA CARDOZO - CPF
nº 055.742.081-48, a efetivar o cumprimento das obrigações
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos,
calculados em 13/08/2021, correspondentes a importância de
R$ 50.583,35 (cinquenta mil quinhentos e oitenta e três reais e
trinta e cinco centavos), referente ao imóvel: RUA 12, QUADRA
46, LOTE 17-A, JARDIM ANA BEATRIZ I, neste município,
contrato nº. 360101389, firmado em 30/08/2016, garantido por
Alienação Fiduciária, tendo em vista, a certidão negativa de
intimação feita à devedora fiduciante, Valor este sujeito à
atualização monetária e aos juros de mora e às despesas de
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação
e dela decorrentes. Saliento que a Sr.(a) Mutuário(a) poderá
efetuar a purga da mora na agência do BANCO DO BRASIL,
CNPJ/MF nº 00.000.000/0835-42, detentor do financiamento
registrado sob a Matrícula nº R-4/R-5=21.083, ou, ainda,
efetuar o pagamento nesta serventia, dentro do prazo definido
nesta Intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vs. Sr., para
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira
publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica cientificado
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedad do
imóvel em favor da credora fiduciária - Banco do Brasil-BB e
imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do
imóvel - nos termos do art. 26 §7º da Lei 9.514/97. Dado e
passado nesta cidade de Santo Antonio do Descoberto/GO,
em 18/11/2021.

PAULA OLIVEIRA BOTELHO, Oficial Interina do Cartório de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas
Jurídica, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
de Santo Antônio do Descoberto - Go, FAZ SABER aos que o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que,
segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97,
mediante solicitação do protocolo 54812, vem intimar a
mutuária Sr(a). JEFERSON DE ASSIS PAIVA - CPF nº
054.036.471-12, a efetivar o cumprimento das obrigações
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos,
calculados em 13/08/2021, correspondentes a importância de
R$ 80.310,32 (oitenta mil trezentos e dez reais e trinta e dois
centavos), referente ao imóvel: RUA 17, QUADRA 20, CASA
06A, PARQUE SANTO ANTONIO, neste município, contrato
nº. 359500302, firmado em 20/12/2013, garantido por Alienação
Fiduciária, tendo em vista, a certidão negativa de intimação
feita à devedora fiduciante, Valor este sujeito à atualização
monetária e aos juros de mora e às despesas de cobrança até
a data do efetivo pagamento, somando-se, também, os
encargos que vencerem no prazo desta intimação e dela
decorrentes. Saliento que a Sr.(a) Mutuário(a) poderá efetuar a
purga da mora na agência do BANCO DO BRASIL, CNPJ/MF
nº 00.000.000/0835-42, detentor do financiamento registrado
sob a Matrícula nº R-2/R-3=24.406, ou, ainda, efetuar o
pagamento nesta serventia, dentro do prazo definido nesta
Intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vs. Sr., para
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira
publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica cientificado
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedad do
imóvel em favor da credora fiduciária - Banco do Brasil-BB e
imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do
imóvel - nos termos do art. 26 §7º da Lei 9.514/97. Dado e
passado nesta cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO,
em 18/11/2021.

PAULA OLIVEIRA BOTELHO, Oficial Interina do Cartório de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas
Jurídica, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
de Santo Antônio do Descoberto - Go, FAZ SABER aos que o
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que,
segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97,
mediante solicitação do protocolo 54813, vem intimar a
mutuária Sr(a). ANTONIO DOMINGOS MARQUES DE
AQUINO - CPF nº 482.972.591-53, a efetivar o cumprimento
das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e
não pagos, calculados em 02/07/2021, correspondentes a
importância de R$ 92.089,94 (noventa e dois mil oitenta e
nove reais e noventa e quatro centavos), referente ao imóvel:
RUA EMBAI ADOR CIRO DE FREITAS VALE, QUADRA 97,
LOTE 07-B, PARQUE ESTRELA DALVA II, neste município,
contrato nº. 454501398, firmado em 02/09/2013, garantido por
Alienação Fiduciária, tendo em vista, a certidão negativa de
intimação feita à devedora fiduciante, Valor este sujeito à
atualização monetária e aos juros de mora e às despesas de
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação
e dela decorrentes. Saliento que a Sr.(a) Mutuário(a) poderá
efetuar a purga da mora na agência do BANCO DO BRASIL,
CNPJ/MF nº 00.000.000/0835-42, detentor do financiamento
registrado sob a Matrícula nº R-2/R-3=25372, ou, ainda,
efetuar o pagamento nesta serventia, dentro do prazo definido
nesta Intimação. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de Vs. Sr., para
efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira
publicação deste edital. Nesta oportunidade, fica cientificado
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedad do
imóvel em favor da credora fiduciária - Banco do Brasil-BB e
imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do
imóvel - nos termos do art. 26 §7º da Lei 9.514/97. Dado e
passado nesta cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO,
em 18/11/2021.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2021.
DATA DE ABERTURA: 08 de Dezembro de 2021. Horário: 09h00min.
Objeto: CONTRATAÇÃO
DE ÁGUAS
EMPRESA
PARA FORNECIMENTO
DE
O CONDOMÍNIO
ENCONTRO
DAS
THERMAS
RESORT,
situado DE
à Avenida
PRODUTOS
QUÍMICOS
E SERPENTINA
PARA
ESTAÇÃO
DE ÁGUAChico
– ETA
E ESTAÇÃO
TRATAMENTO
DE
CaminhoTRATAMENTO
do Lago com a Alameda
Batata,
Gleba 2, DE
Jardim
Metodista, no
município
ESGOTO – ETE, conforme solicitação do Engenheiro Químico, de
de Caldas
Novas com
– GO, as
através
de sua administradora,
SEVEN
acordo
descrições
e especiﬁcações
no GESTÃO
TERMOEMPRESARIAL
DE
REFERÊNCIA
– (ANEXO I).
O Edital
poderá ser
retirado
no
LTDA – ME,
D e pcom
a r t asede
m e nfuncional
t o d e àL iRua
c i t a31
ç õcom
e s adAlameda
o D E M AChico
E o uBatata,
p e l oGleba
s i t e2,: Sala 04,
Informações
Estânciahttps://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.
Itaici, no município de Caldas Novas – GO, CONVOCA todos
os Condôminos
adicionais podem ser obtidas junto à comissão permanente de
para participarem
da ASSEMBLEIA
GERAL
a (64)
ser realizada
nooudia 14 de
licitações através
dos telefones
(64)ORDINÁRIA,
3454-7400 ou
3454-7433
pelo
dezembro
deemail
2021 colaredemae@gmail.com
(terça-feira), de forma presencial, para, em primeira convocação, às
Caldas
Novas, 24 às
de Novembro
de com
2021.qualquer número de
08:30 horas, e em segunda
convocação,
09:00 horas,
FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO
presentes, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem
do
dia:
PREGOEIRA

a) Apresentação, análise e aprovação das contas do Condomínio, relativas ao
período de Novembro deEDITAL
2020 DE
à Outubro
de 2021;
CONVOCAÇÃO
b) Apresentação e aprovação do Orçamento Anual do Condomínio para o período
O CONDOMÍNIO ENCONTRO DAS ÁGUAS THERMAS RESORT, situado à
deAvenida
01/01/2022
com fixação
do valor
cota Mecondominial
Caminhoado31/12/2022,
Lago com a Alameda
Chico Batata,
Gleba da
2, Jardim
todista, no município
de cota/fração
Caldas Novas de
– GO,
através
de sua administradora,
correspondente
à cada
unidade
tipo;
SEVEN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME, com sede funcional à Rua 31
c) Eleição
Conselho
Fiscal,
para oItaici,
período
2022/2024.
com a Síndico/Subsíndico
Alameda Chico Batata,eGleba
2, Sala
04, Estância
no município
de
Caldasde
Novas
– GO, CONVOCA
todos os Condôminos para participarem da ASd) Política
Recuperação
De Crédito;
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2021
e) Deliberação
para aprovação de Assembleia Virtual para próximas assembleias.
(terça-feira), de forma presencial, para, em primeira convocação, às 08:30 horas,
f) Deliberação
para
autorizaràso09:00
síndico
nomear
preposto,
Cláusula
24.1 da
e em segunda
convocação,
horas,
com qualquer
número
de presentes,
para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do dia:
Convenção
do Condomínio.
a) Apresentação, análise e aprovação das contas do Condomínio, relativas ao

período de Novembro de 2020 à Outubro de 2021;
Observações:

2)
3)

editais@gazetadoestado.com.br
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b) Apresentação e aprovação do Orçamento Anual do Condomínio para o período
de 01/01/2022 a 31/12/2022, com fixação do valor da cota condominial corresDevido
ao período pandêmico, no recinto de realização da assembleia, somente
pondente à cada cota/fração de unidade tipo;
o titular
ouSíndico/Subsíndico
seu procurador terá
acesso.
c) Eleição
e Conselho
Fiscal, para o período 2022/2024.
Política corresponderão
de Recuperação De à
Crédito;
Osd) votos
fração ideal de cada cota/fração da unidade
e) Deliberação para aprovação de Assembleia Virtual para próximas assembleias.
habitacional
tipo.
f) Deliberação
para autorizar o síndico nomear preposto, Cláusula 24.1 da Condo Condomínio.
Asvenção
procurações
serão apresentadas no ato, antes do início da assembleia, e

poderá
ser pública ou particular, e se particular caso não esteja reconhecido
Observações:
1) Devido
ao períodocópia
pandêmico,
recinto
de realização
da assembleia,
firma,
apresentar
do RGnodo
outorgante,
para
verificaçãosomente
de assinaturas,
o titular ou seu procurador terá acesso.
bem
como
cópia
do
RG
do
outorgado.
2) Os votos corresponderão à fração ideal de cada cota/fração da unidade ha4) Asbitacional
procurações
tipo. podem ser apresentadas antecipadamente para o endereço de
3) As relacionamento@encontrodasaguas.tur.br
procurações serão apresentadas no ato, antes do até
inícioo da
e
e-mail
diaassembleia,
13/12/2021,
até às
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SEVEN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – ME

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOIÁS, torna público que RECEBEU
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD, a Licença Ambiental Simpliﬁcada n° 703/2020,
com validade até 11/11/2024, para a atividade de pavimentação de via
urbana na avenida de acesso ao setor Jardim das Acácias, GO-070,
município de Goiás.

VW - AUTO PECAS LTDA, CNPJ/CPF n° 06.061.307/0001-89,
torna público que esta requerendo na Agência Municipal do
Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Operação para a seguinte atividade : comércio a varejo de
peças e acessórios usados para veículos automotores,
localizado na Rua das Vitorias, Número 10, Quadra 41, Lote
04, Vila Adelia I e III, Goiânia – GO, CEP: 74.323-045

VW - AUTO PECAS LTDA, CNPJ/CPF n° 06.061.307/0001-89,
torna público que esta requerendo na Agência Municipal do
Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Instalação para a seguinte atividade : comércio a varejo de
peças e acessórios usados para veículos automotores,
localizado na Rua das Vitorias, Número 10, Quadra 41, Lote
04, Vila Adelia I e III, Goiânia – GO, CEP: 74.323-045.

ALEX SOUSA CARNEIRO , CNPJ/CPF n° 08.932.126/0001-06,
torna público que esta recebendo da Agência Municipal do
Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a RENOVAÇÃO da Licença
Ambiental de Operação processo 75763362 para a seguinte
atividade : DESMANCHE DE VEICULOS - comércio a varejo de
peças e acessórios usados para veículos automotores,
localizado na Avenida Salvador Batalha, Número 178, Quadra
07, Lote 20, Vila Nova Canaã, CEP:74.415-440, Goiânia-GO.
Agropecuária Veneza S/A, CNPJ: 09.145.879/0001-34, torna público que
requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de
Luziânia- SEMARH-LUZ, a Licença de Instalação para Pivôs Central, na
Fazenda Indaía- Zona Rural, Luziânia-GO.
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Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

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

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MATHEUS
DE LIMA NERES, CPF: 082.172.981-06.
Protocolo: 123.298
Requerimento nº 58733

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CLEANE LIMA
DE SOUSA, CPF: 012.579.741-90.
Protocolo: 123.311
Requerimento nº 58765

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE REVARDIEL
ARAUJO DA SILVA, CPF: 068.492.985-69.
Protocolo: 123.312
Requerimento nº 58766

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER,
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). MATHEUS DE LIMA NERES, CPF:
082.172.981-06, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 202, PAVIMENTO SUPERIOR, RESIDENCIAL LUCAS QUEIROZ,
LOTE 1/6-C DA QUADRA B-26, MANSÕES POR DO SOL, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de
cobrança APARTAMENTO 202, PAVIMENTO SUPERIOR, RESIDENCIAL
LUCAS QUEIROZ, LOTE 1/6-C DA QUADRA B-26, MANSÕES POR DO
SOL, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A)
do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO,
segundo as 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. 79.277 deste Ofício, com saldo
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 2.671,53
( dois mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos ),
além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH)
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio
situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12,
Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do
débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o
débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa.
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel
em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da
Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER,
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). CLEANE LIMA DE SOUSA, CPF:
012.579.741-90, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA E,
RESIDENCIAL FERREIRA X, CHÁCARA DE Nº 887 DA QUADRA 40,
CHÁCARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA
E, RESIDENCIAL FERREIRA X, CHÁCARA DE Nº 887 DA QUADRA 40,
CHÁCARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de
Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as 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. 73.172 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$ 3.129,32 ( três mil cento e vinte
e nove reais e trinta e dois centavos ), além das despesas de cobrança
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas
de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília,
onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente,
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). REVARDIEL ARAUJO DA SILVA, CPF:
068.492.985-69, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 101, TÉRREO, RESIDENCIAL MANZOTTE E CURVO, LOTE 07
DA QUADRA 67, JARDIM PÉROLA DA BARRAGEM II, ÁGUAS LINDAS
DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de
cobrança APARTAMENTO 101, TÉRREO, RESIDENCIAL MANZOTTE E
CURVO, LOTE 07 DA QUADRA 67, JARDIM PÉROLA DA BARRAGEM
II, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A)
do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO,
segundo as 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. 89.262 deste Ofício, com saldo
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$
2.418,80 ( dois mil quatrocentos e dezoito 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote
15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do
débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o
débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa.
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel
em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da
Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

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

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ROBERT GONÇALVES
DE SOUZA, CPF: 702.129.951-62.
Protocolo: 123.373
Requerimento nº 59162

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GABRIELA
FERREIRA VALE, CPF: 714.713.931-35.
Protocolo: 125.125
Requerimento nº 61621

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER,
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ROBERT GONÇALVES DE SOUZA, CPF: 702.129.951-62, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado,
APARTAMENTO 03, TÉRREO, RESIDENCIAL BOTÂNICO, LOTE 16
DA QUADRA 03, RESIDENCIAL SOL NASCENTE, ÁGUAS LINDAS DE
GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança
APARTAMENTO 03, TÉRREO, RESIDENCIAL BOTÂNICO, LOTE 16
DA QUADRA 03, RESIDENCIAL SOL NASCENTE, ÁGUAS LINDAS
DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo.
O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as 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. 69.452 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais,
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 2.557,61 ( dois mil
quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos ), além
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado
na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote
15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do
débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o
débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa.
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel
em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da
Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas
Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para ciência
do(a) respectivo(a), Sr(a). GABRIELA FERREIRA VALE, CPF: 714.713.93135, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 201, 1°
PAVIMENTO, RESIDENCIAL ALVORADA XVI, LOTE 02-D DA QUADRA 64,
CONJUNTO A, DO SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS
DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança
APARTAMENTO 201, 1° PAVIMENTO, RESIDENCIAL ALVORADA XVI,
LOTE 02-D DA QUADRA 64, CONJUNTO A, DO SETOR 12, PARQUE DA
BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO QUADRA 7 LOTE 3 JARDIM
BRASÍLIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO 72915003, fica, por este edital,
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos
e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/
GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da
Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- (GIGAD-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por
alienação fiduciária, na matrícula nº. 82.274 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$ 3.701,85 ( três mil setecentos e um
reais e oitenta e cinco centavos ), além das despesas de cobrança e de
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como “Diferença de prestações anteriores”.
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00
às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a
Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias,
devendo o débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de
15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em
favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°.
9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANDRE BARBOSA SANTOS,
CPF: 897.163.701-30 e JUSCILEIDE DA SILVA NOGUEIRA
SANTOS, CPF: 924.545.341-34.
Protocolo: 125.381
Requerimento nº 63065
O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ANDRE BARBOSA SANTOS, CPF:
897.163.701-30 e JUSCILEIDE DA SILVA NOGUEIRA SANTOS, CPF:
924.545.341-34, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 23, DA
QUADRA 25, JARDIM AMÉRICA IV, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a
qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 23, DA
QUADRA 25, JARDIM AMÉRICA IV, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO,
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de
AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO), credor(a) fiduciário(a) do
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº.
24.812 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$ 14.450,90 ( quatorze mil quatrocentos e
cinquenta reais e noventa centavos ), além das despesas de cobrança
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como “Diferença de prestações
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas
de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília,
onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente,
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

Cartório de Registro de Imóveis, 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
HENRIQUE DA SILVA, CPF: 705.677.141-60.
Protocolo: 118.358
Requerimento nº 59043
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 HENRIQUE DA
SILVA, CPF: 705.677.141-60, devedor(a) fiduciante do imóvel
alienado, LOTE 05, QUADRA 07, SETOR AEROPORTO 2° ETAPA,
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço
de cobrança LOTE 05, QUADRA 07, SETOR AEROPORTO 2° ETAPA, PLANALTINA GO QUADRA 17, MR-02, LOTE 45-A, SETOR
NORTE, 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.
53.749 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$
2.245,75 ( dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e
cinco centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação,
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se
dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade
de 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.

8

Entretenimento

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal

resumo de novelas

TEIXEIRA MENDES CONTA

A esposa estava lavando a louça,
enquanto seu marido tomava uma
cerveja sentado no sofá.
De repente o marido se vira
para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu vivia!
CASAS
n Maria Reis

&

Óticas Motta abre portas de sua 4ª unidade

MARCAS
mariareisjornalista6@gmail.com
Fotos: Divulgação/Ilustração

PRIMEIRA NO MODELO DE FRANQUIA – A Óticas
Motta, empresa genuinamente goiana no segmento
óptico em Goiás, chega aos seus 74 anos e para celebrar
esse marco histórico de pioneirismo, inaugura sua
quarta loja - a primeira no modelo de franquia: “Óticas
Mota - Franquia Modelo”, num projeto arrojado de 70m²,
desenhado pela arquiteta Ju Bessa, localizado na Rua
38, nº 280, Setor Marista. Com o lema: “Veja o mundo
com bons olhos, venha para as Óticas Motta”, a empresa
se baseia na ética, na qualidade do atendimento e um
excelente preço, possuí grifes próprias: Motta Concept,
Old fisher e Attom, e outras marcas exclusivas, como
Illesteva e Spektre.

Fenasul volta a ser realizada em Goiânia

FEIRA TÍPICA DO SUL DO PAÍS - A
maior feira gaúcha do Brasil, a FenaSul,
volta a Goiânia pela 14ª vez, de 20 a
28 de novembro, no Ginásio Goiânia
Arena, reunindo atrações culturais,
moda, produtos típicos e gastronomia.
São mais de 50 expositores com
produtos tradicionais, como o Festival
de Cucas, produzidas por descendentes
de alemães há mais de 10 anos, os
deliciosos chocolates de Gramado, porco
no rolete, a tradicional costela gaúcha à
moda fogo de chão, stands de salames,
queijos e vinhos, artesanato, decoração,
moda couro, entre outros. Esta edição traz como novidade, o estúdio temático da Casa do Gaúcho
montado para tirar fotos com trajes típicos.Todos os dias acontecerão apresentações do Grupo De
Danças Típicas Gaúchas “Herdeiros Farroupilha”, vindo direto de Porto Alegre para a Fenasul.

Ankai Seleto apresenta programação
especial para toda semana

RESTAURANTE, BUFFET E DELIVERY – O
restaurante japonês Ankai Seleto, localizado
no Piso 2, do Goiânia Shopping, traz
novidades na sua programação semanal. De
domingo a terça-feira, acontece o tradicional
festival para duas pessoas no valor de
R$189,00. Na quarta- feira, a casa oferece
o Double Drink, na compra de um drink, o
cliente ganha outro a sua escolha, pagando
somente o de maior valor. Na quinta-feira, a
sua cartela de vinhos, está com descontos
de 30%, no rótulo preferido do cliente. Na
sexta-feira e no sábado, é a vez do cardápio
com sua rica variedade de pratos saudáveis.
O Ankai Seleto oferece almoço de segunda a
sexta-feira, no modo delivery, pelo aplicativo
Ifood. O Buffet Ankai tem à disposição um
cardápio variado para levar para evento
social, residencial ou empresarial. Reservas
pelo telefone (62) 3434-1530 e para Buffet e
Delivery (62) 3086-3095.

Mercado e Marketing
ACADEMIA DE LUXO - Depois do sucesso obtido em Brasília e de olho no mercado goiano, está
previsto para inaugurar em Goiânia, em janeiro de 2022, a O2 Fitness, , academia all inclusive que une
o treinamento de alta performance com monitoramento profissional ao sofisticado ambiente repleto
de obras de arte, climatização, suplementação, alimentos e bebidas, além da alta tecnologia de seus
equipamentos. Também disponibiliza garçom para servir os alunos durante os treinos e manobrista para
maior conforto. Seu funcionamento será de 363 dias no ano, fechando apenas para Natal e Réveillon.

Malhação “Sonhos”
Lobão pede que Luiz descubra se Nat está viva.
Cobra pede a Quitéria
que siga as instruções de
Edgard. Pedro estranha a
ausência de Karina, que
se esforça para chamar
a atenção dos vizinhos.
Heideguer comunica a
Gael que, com o depoimento de Ernesto sobre

a armação no laboratório,
o juiz decretou a prisão
provisória de Lobão. Pedro pede ajuda ao porteiro
para entrar no apartamento de Lobão. Edgard
prepara Joaquina para a
encenação que resgatará
Quitéria e sua família do
ginásio. Karina se desespera em seu cativeiro.

Nos Tempos do Imperador
Caxias alerta Pedro
sobre sua falta de treinamento militar e pede
ajuda a Luísa para
demovê-lo da ideia. Tonico se alista ao exército.
Samuel confronta Zayla.
O plano de Pilar e Dolores dá certo, e Tonico
desiste de obrigar Nélio
a ingressar na guerra. Isabel sofre por não

ter engravidado. Pedro
comemora os sinais de
apoio da Argentina ao
Brasil. Nino pede Celestina em casamento.
Luísa discute com Pedro por sua recusa em
desistir da guerra. Tonico compra o ateliê de
Madame Lambert para
Zayla. Pilar ajuda Luísa a
retomar seu ânimo.

Quanto Mais Vida Melhor

Neném abraça as filhas
para tentar se acalmar
e implora que Osvaldo
consiga um time para
ele jogar. Guilherme vai
ao encontro de Tigrão.
Paula convence os diretores a se empenharem
com ela para recuperar
a empresa. Celina questiona Rose sobre seus

sentimentos. Paula pensa em usar Neném na
campanha de seu novo
produto. Neném decide
vender seus troféus e
medalhas. Juca avisa a
Flávia que ela está sendo
procurada pela polícia
por causa do golpe no
aeroporto. Rose segue
Neném pelas ruas.

Quando Chama o Coração
Elizabeth olha tanto
para o futuro do bebê
Jack quanto para o dela.
Com a empolgação da
aproximação do Festival
do Dia dos Fundadores
de Hope Valley, ela planeja seu batismo, com a
presença de Julie, Bill,
Rosemary e Lee. Jesse

Um Lugar ao Sol

Maria Fernanda conta a
Bárbara que tem um filho.
Lara alerta Mateus para a
situação contábil da sapataria. Elenice convida Alípio
para se hospedar em sua
casa. Bárbara aceita a oferta de Elenice para cuidar da
venda de seu imóvel. Santiago libera recursos para
Christian/Renato realizar
seu projeto de capacitação
pessoal. Christian/Renato
revela a Ravi que tem re-

planeja uma surpresa
para Clara, enquanto Bill
encontra algumas informações surpreendentes
sobre Gowen. Elizabeth
se prepara para o primeiro Natal e aniversário
do pequeno Jack, enquanto sente falta de
Jack mais do que nunca.

ceio de Bárbara terminar
o casamento se souber da
existência de Luc. Nicole
escuta Christian/Renato marcando um encontro com Maria Fernanda.
Maria Fernanda recusa o
dinheiro de Christian/Renato e decide que Luc não
conviverá com ele. Nicole
observa, sem ser vista, o
encontro de Maria Fernanda com o Christian/Renato.
Nicole liga para Bárbara.

De segunda

a segunda

o melhor local

para seu
anúncio

