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Deputado Alysson Lima luta para diminuir os impostos
Além da saúde, segurança pública e educação, a principal pauta do mandato do Deputado Estadual Alysson Lima 
é a tributária. Ele luta contra os aumentos abusivos do IPTU, IPVA, ICMS sobre os medicamentos, tarifas de pedágio 
entre outras. Ele conta que a pandemia dificultou muito a vida das famílias e a pauta tributária é hoje o principal foco
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Dois ex-governadores reforçam 
apoio a Gustavo Mendanha durante 
encontro regional em Santa Helena

DA REDAÇÃO  - Os ex-
-governadores Alcides 
Rodrigues (Patriota) e 
Agenor Rezende (MDB) 
ressaltaram a importân-
cia da pré-candidatura 
do ex-prefeito de Apare-
cida de Goiânia, Gusta-
vo Mendanha (Patriota) 
ao governo de Goiás nas 
eleições de outubro.

O deputado federal 
pelo Patriota e ex-pre-
feito de Santa Helena, 
que foi vice-governador, 
entre 1999 e 2005, e go-
vernador entre 2006 e 
2010, disse que é chega-
da a hora de Mendanha 
como próximo governa-
dor e que Santa Helena 
e o Sudoeste goiano o re-
ceberam hoje para “dizer 
em alto e bom som que é 
a vez de Gustavo”.

“Uma pessoa que teve 
a votação que ele teve na 
reeleição em Apareci-
da foi histórica. Vamos 
trabalhar diuturnamen-
te com Mendanha para 
levar as eleições no pri-
meiro turno. Pra mim é 
uma honra te receber em 
Santa Helena”, afirmou 
Alcides Rodrigues. 

Filiado ao MDB há 30 
anos, o ex-governador, 
ex-deputado estadual 
e ex-prefeito de Minei-
ros, Agenor Rezende, fez 
questão de participar do 
ato em apoio a Menda-
nha. “Fui governador por 
nove meses, em 1994, 
quando Iris e Maguito 
saíram para disputar as 
eleições, mas fiz por Mi-
neiros e a região Sudo-
este mais do que quem 
teve um mandato inteiro, 
como esse governador 
atual, que não fez nada 
por Mineiros”, sustentou 
Agenor Rezende. 

Emocionado o eme-
debista, lembrou da 
trajetória dos ex-gover-
nadores Iris Rezende e 
Maguito Vilela e do ex-
-deputado estadual Léo 
Mendanha, que fale-
ceram no ano passado. 
Para Agenor, Mendanha 
está preparado para ser 
governador e a reeleição 
com 98,8% atesta a com-
petência do jovem e ex-

periente gestor.
Gustavo citou a cora-

gem que o fez renunciar 
ao cargo de prefeito de 
Aparecida para ser pré-
-candidato ao governo 
porque sentiu a dor do 
povo, e para que possa 
cuidar e proteger dos 
goianos, abriu o diálogo 
junto às lideranças e hoje 
percorre o Estado conhe-
cendo os problemas que 
afligem as regiões. “Hoje 
é um dia feliz. Vou sair 
de Santa Helena de alma 
lavada, sabendo que a 
cada dia que passa no-
vos e bons quadros estão 
chegando para que pos-
samos, junto, vencer as 
eleições”, afirma Gustavo. 

O pré-candidato che-
gou ao encontro acom-
panhado por, entre ou-
tras lideranças, dos dois 
ex-governadores e fortes 
lideranças na região Su-
doeste; além do prefeito 
de Santa Helena, João Al-
berto (Patriota); prefeita 
de Maurilândia, Edjane 
Alves (PL) e centenas de 
pré-candidatos a depu-
tado federal e a deputado 
estadual e uma multidão 
de lideranças que acom-
panharam todo 1° en-
contro regional dos par-
tidos Patriota, Agir, DC 
e PMN. Os presidentes 
dos respectivos partidos 
abriram o encontro. 

Esse é o primeiro en-
contro regional organi-
zado pelos partidos de 
oposição. Ao todo serão 
10. O próximo será dia 14 
de maio, em Niquelân-
dia, no Norte de Goiás.

O presidente do Pa-
triota, Jorcelino Braga, 
disse que tem a honra e 
o prazer de ter sido esco-
lhido, em meio a outros 
partidos para receber o 
próximo governador do 
Estado de Goiás. Ao lado 
de nomes quem com-
põem o quadro parti-
dário no Estado, Braga 
afirmou que “o Patriota é 
um partido que tem em 
suas fileiras pessoas de 
responsabilidade e pala-
vra. O Gustavo conver-
sou com vários partidos 
e tivemos a oportunidade 

dele nos escolher.
Alexandre Magalhães, 

presidente do DC, disse 
ter percebido em suas vi-
sitas pelo Estado, ao lado 
de Gustavo, de que o pré-
-candidato é sensível às 
mudanças necessárias. 

O vice-presidente do 
PMN, Leonardo Batista, 
destacou o crescimen-
to de Aparecida mesmo 
com a crise enfrentada 
pelo mundo e comparou 
com o baixo desempe-
nho do Estado. 

Para Fernando Mei-
relles, presidente do 
Agir, a cidade está em-
prestando seu filho ilus-
tre para Goiás, e, que 
fará no Estado o que foi 
feito no segundo maior 
município do Estado. 

A primeira prefeita a 
manifestar apoio a Gus-
tavo como pré-candi-
dato ao governo foi a da 
cidade de Maurilândia, 
Edjane Alves (PL). Em 
seu discurso ela justifi-
cou que ele devolverá a 
dignidade ao goiano. 

O prefeito de Santa 
Helena de Goiás, João 
Alberto, afirmou que 
Mendanha expressa a 
mudança que os goianos 
tanto desejam e que San-
ta Helena se sente hon-
rada em ser palco do pri-
meiro encontro regional 
de uma eleição vitoriosa, 
que será consagrada nas 
urnas em outubro. 

Liderança na região 
sudoeste, o ex-prefei-
to de Rio Verde, Juraci 
Martins, relembrou da 
herança política deixa-
da por Maguito ao su-
cessor na prefeitura de 
Aparecida: “um jovem 
que está preparado para 
gerir o Estado”. 

Gustavo Mendanha 
renunciou a Prefeitura 
de Aparecida em 31 de 
março, assumindo em 
seu lugar Vilmar Mariano 
(Patriota), que marcou 
presença na agenda deste 
sábado. Vilmar reafirmou 
o apoio e a confiança de 
que as eleições estaduais 
vão selar o sentimento 
das ruas, que desejam ver 
a mudança no Estado.

Deputado Alysson Lima luta 
para diminuir os impostos

No Jornal da Gazeta, 
edição do almoço de se-
gunda-feira, 9 de maio, 
o apresentador

Dieyme Vasconcelos 
conversou com o Depu-
tado Estadual Alysson 
Lima (PSB) que é tam-
bém pré-candidato a De-
putado Federal.

Além da saúde, segu-
rança pública e educa-
ção, a principal pauta do 
mandato do Deputado 
Estadual Alysson Lima é 
a tributária. Ele luta con-
tra os aumentos abusi-
vos do IPTU, IPVA, ICMS 
sobre os medicamentos, 
tarifas de pedágio entre 
outras. Ele conta que a 
pandemia dificultou 
muito a vida das famílias 
e a pauta tributária é hoje 
o principal foco.

Sobre o cenário políti-
co ele vê que Caiado está 
longe de ser reeleito, após 
os consecutivos fecha-
mentos dos comércios na 
pandemia, isso teve um 
abalo para a economia 
que até hoje a população 
está sentindo os efeitos 
com alta em todos os se-
tores, as vaias em Rio Ver-
de foram um “divisor de 
águas” que mostra que o 

governo está fragilizado 
e caindo nas pesquisas, 
declarou Alysson. Ques-
tionado sobre a junção 
do PT, PSB, PSDB, em 
uma possível aliança 
para as eleições, Alysson 
disse que não vai subir 
no palanque de Marconi 
Perillo, seu apoio é para 
Gustavo Mendanha.

O deputado se diz sim-
patizante pela candidatura 
de Ciro Gomes, ele está as-

sustado pela onda de radi-
calismo, ódio que estamos 
vivendo e infelizmente 
acredita que as eleições 
vão ficar polarizadas entre 
Lula e Bolsonaro. “Quan-
do acho que a minha ver-
dade é inviolável, eu viro 
as costas para você que é 
meu irmão”. O Brasil na 
dimensão que ele é, de-
veria sim ter uma terceira 
via, declarou Alysson.

JOICE GABRIELA

Ele  luta contra os aumentos abusivos do IPTU, IPVA, ICMS

Chega de corrupção, mazelas 
e  mau atendimento declara 
o deputado Paulo Cezar

No Jornal da Gazeta, 
edição do almoço de se-
gunda-feira, 9 de maio, 
o apresentador Dieyme 
Vasconcelos conversou 
com o Deputado Estadu-
al Paulo Cezar (PL).

Paula Cezar fala que a 
sociedade hoje vive um 
momento paternalista, 
onde fica dependente do 
governo, uma relação que 
ele chama de “barganha”. 
O Governo não cria condi-
ções para as pessoas terem 
seus próprios recursos. Ele 
em seu quinto mandato 
diz que tem procurado 
fazer a diferença com ho-

nestidade, respeito e cum-
prir o que promete.

Cenário político para 
governador de Goiás ele co-
menta que o pior foi a  pro-
messa de diminuir o ICMS 
e o Caiado não cumpriu. Ele 
diz que a população já não 
suporta tanta corrupção, ma-
zelas e  mau atendimento.

Na entrevista foi co-
mentada a pesquisa da TV 
Gazeta e o Jornal Gazeta do 
Estado em parceria com o 
instituto voga, onde a popu-
lação respondeu que a insti-
tuição que mais acreditam é 
o corpo de bombeiros. 

O deputado Paulo Ce-

zar é um dos idealizadores 
do projeto que irá à vo-
tação para discutir a mu-
dança de nome de Apa-
recida de Goiânia, onde a 
proposta é que Aparecida 
seja reconhecida como 
uma cidade de Goiás in-
dependente de Goiânia.

Ao ser questionado se 
ele acredita que Lula irá 
ganhar as eleições, ele res-
ponde que não tem bola de 
cristal para saber quem vai 
ganhar ou quem vai perder. 
“O povo vai votar e vai ele-
ger o presidente da Repú-
blica’’, declarou Paulo Cezar.

JOICE GABRIELA
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DGAP

Advogado é 
condenado por 
disparar fake news 
contra Moraes 

O advogado bolsona-
rista Alexandre Cezar Zi-
benberg deverá pagar R$ 
50 mil, a título de danos 
morais, por ter espalha-
do uma fake news sobre 
o ministro Alexandre de 
Moraes, do STF. Em 2020, 
ele acusou Moraes de ter 
recebido propina.  A de-
cisão é da 2ª câmara de 
Direito Privado do TJ/SP 
ao concluir que o bloguei-
ro extrapolou os limites da 
liberdade de opinião e de 
expressão. Em junho de 
2020, o blogueiro publi-
cou uma imagem no Ins-
tagram com os seguintes 
dizeres: “o escândalo no 
STF ministro Alexandre 
Moraes recebeu propina 
do Cartel de Trens, diz ex-
-diretor da Siemens”. 

MIGALHAS

Gabriel Monteiro pode fiscalizar hospitais 
sem aviso prévio de 15 dias

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Conhecido por vídeos no Youtube, o vereador 
continua proibido de fazer visitas portando armas e 
deve ir apenas acompanhado de um assessor

O desembargador do 
TRF da 2ª região Marce-
lo Pereira da Silva con-
cedeu liminar que per-
mite ao vereador do Rio 
de Janeiro Gabriel Mon-
teiro retomar as fisca-
lizações em hospitais e 
unidades de saúde, sem 
necessidade de marcar 
a visita 15 dias antes. 
O magistrado manteve, 
no entanto, a proibição 
de Monteiro fazer as 
vistorias armado e deve 
estar acompanhado de 
apenas um assessor.

O vereador continua, 
ainda, proibido de di-
vulgar “qualquer vídeo 
confeccionado nas uni-
dades de saúde que con-
temple, sem a respectiva 
autorização, a imagem e 
voz de terceiros”.

No dia 11 de abril, 
o juiz Federal Marcelo 
Barbi Gonçalves, da 6ª 
vara Federal do RJ, aten-
deu em parte a tutela 
provisória de ação mo-

vida pelo Cremerj - Con-
selho Regional e Medici-
na do Estado do Rio de 
Janeiro, e determinou 
a proibição das fiscali-
zações do parlamentar, 
sob pena de multa de R$ 
50 mil para cada infra-
ção, além de exigir que 
fossem comunicadas 
as visitas com 15 dias 
de antecedência.

O juiz condicionou 
as visitas de Gabriel 
Monteiro à lei muni-
cipal 1692, de 1991, 
que determina neces-
sidade de aviso prévio 
nas fiscalizações de 
vereadores a órgãos da 
administração públi-
ca. No entanto, o de-
sembargador Marcelo 
Pereira entendeu que 
uma alteração da lei 
orgânica do município 
(LOM) de 2019 revogou 
a medida em questão 
e, por isso, seus efeitos 
devem ser cancelados.

MIGALHAS

&&

Município celebra desenvolvimento econômico e investe R$ 1 
bilhão em infraestrutura na preparação para as próximas gerações; 
população já passa de 600 mil habitantes

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO GESTÃO

No centenário, Aparecida já mira 
2050: planejamento a longo prazo

Comissão de Administração 
Penitenciária da Paraíba conhece 
práticas goianas de ressocialização

ALLAN DAVID - Apareci-
da está entrando de-
finitivamente para o 
grupo de cidades cen-
tenárias. Com mais de 
601 mil habitantes, o 
segundo maior municí-
pio de Goiás completa 
100 anos de fundação 
no próximo dia 11 de 
maio, num contexto de 
franco crescimento.

É uma expansão que 
começa por sua própria 
população. Nos últimos 
20 anos, o número de 
moradores na cidade 
aumentou 79%, saltan-
do de 336.392, em 2000, 
para os atuais 601.844 
habitantes, segundo es-
timativa feita em 2021 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). Toda essa po-
pulação mora em mais 
de 300 bairros.

Durante muitas dé-
cadas, até o início dos 
anos 2000, Aparecida 
carregou o estigma de 
cidade dormitório. Era 
assim chamada pelo fato 
de muitos moradores 
trabalharem em Goiânia 
e cidades vizinhas, dri-
blando a pouca oferta de 
empregos no município.

Mas essa situação 
começou a mudar nos 
últimos 20 anos. Com 
investimentos feitos 
pela Prefeitura de Apa-
recida para melhorar a 
infraestrutura da cida-
de e desburocratizar 
serviços prestados às 
empresas, o município 
passou a atrair grandes 
companhias dos ramos 
da indústria e logística, 
impulsionando seu desen-
volvimento econômico.

Aparecida, então, foi 
se transformando em 
cidade industrial, com 
economia aquecida, 
propícia à geração de 
emprego e renda. E os 
resultados começaram 
a chegar. Em 2017, por 
exemplo, Aparecida foi o 
segundo município que 

mais gerou empregos 
formais no Brasil, com 
saldo de 4.342 novos 
postos de trabalho cria-
dos no ano, conforme o 
Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempre-
gados (Caged).

Num movimento in-
verso, quem antes traba-
lhava fora de Aparecida, 
agora tira sua renda em 
empresas na própria ci-
dade. E até moradores 
de outros municípios da 
Região Metropolitana 
hoje cruzam as divisas 
da cidade para traba-
lhar em Aparecida. Os 
reflexos dessa empre-
gabilidade são sentidos 
no Produto Interno Bru-
to. O PIB local cresceu 
122% de 2010 a 2018, 
chegando atualmente a 
R$ 14,4 bilhões.

“Para acompanhar 
o desenvolvimento da 
cidade, a Prefeitura de 
Aparecida investiu e 
continua investindo em 
infraestrutura, mobi-
lidade urbana, saúde, 
educação, assistência 
social, esportes, lazer e 
outras áreas sensíveis, 
garantindo à popula-
ção qualidade de vida e 
acesso aos serviços pú-
blicos”, assegura o pre-
feito Vilmar Mariano.

TRANSFORMAÇÕES 
MAIS SIGNIFICATIVAS

Seguindo a indus-
trialização iniciada pelo 
ex-prefeito Ademir Me-
nezes; a consolidação 

como cidade referên-
cia no Centro-Oeste e 
no Brasil, no governo 
de Maguito Vilela; e o 
reconhecimento como 
cidade inteligente, con-
quistado com investi-
mentos em tecnolo-
gia na gestão Gustavo 
Mendanha, Aparecida 
executou, nos últimos 
anos, grandes obras 
estruturais. Elas abran-
geram várias áreas da 
administração pública.

No campo da infra-
estrutura, o município 
teve dezenas de bairros 
completamente asfal-
tados; cerca de 80 qui-
lômetros de ciclovias e 
ciclofaixas construídos 
em grandes avenidas; 
redes de águas pluviais 
estruturadas por toda a 
cidade e cinco novos ei-
xos viários inaugurados, 
quatro deles no sentido 
norte-sul e um no senti-
do leste-oeste.

Na área da saúde (um 
dos segmentos que mais 
se transformaram nes-
te primeiro século de 
Aparecida), o município 
construiu, nos últimos 
anos, o HMAP, nomeado 
como Hospital Munici-
pal de Aparecida Iris Re-
zende Machado; 40 Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs) e 3 Unidades de 
Pronto Atendimento 
(UPAs), além do Centro 
Municipal de Especiali-
dades, que funciona no 
Jardim Boa Esperança, 
região do Garavelo.

Rodrigo Estrela

Ao longo da última se-
mana um grupo de repre-
sentantes da Secretaria de 
Administração Penitenci-
ária do Estado da Paraíba 
(Seap) conheceu as práti-
cas de ressocialização e de 
reinserção social dos custo-
diados goianos implemen-
tadas pela Diretoria-Geral 
de Administração Peniten-
ciária de Goiás (DGAP). O 
grupo visitou as unidades 
prisionais de Aparecida de 
Goiânia, Araçu, Senador 
Canedo, São Luís de Mon-
tes Belos e Luziânia.

As atividades laborais e 
de ensino desenvolvidas pe-
los presos nas unidades pri-
sionais goianas chamaram a 
atenção dos gestores parai-
banos. Em Senador Canedo, 
por exemplo, o Programa 
Progredindo para a Liber-
dade, realizado em parceria 
com a prefeitura local, oferta 
150 vagas de trabalho aos 
detentos. “Não temos algo 
do tipo aplicado em nosso 
Estado, mas já colocamos 
na pauta para ser debatido. 
Uma ação de suma impor-
tância”, frisa o gerente exe-
cutivo de ressocialização da 
Seap, João Rosas.

Em São Luís de Montes 
Belos, a comitiva se sur-

preendeu com a brinque-
doteca. O espaço é utili-
zado para que pais e mães 
possam receber os filhos 
em local adequado. “Ainda 
não tínhamos visto algo 
assim. É um local que pre-
cisamos replicar nas uni-
dades prisionais de nosso 
Estado”, afirma a assessora 
técnica de Normativos e 
Controle Interno da Seap, 
Meiry Teotonio.

Em Aparecida de Goiâ-
nia, destaque para as con-
fecções instaladas dentro 
do Complexo Prisional em 
parceria com a iniciativa 
privada. “A grande vanta-
gem é que vocês conse-
guem implementar um 

projeto em parceria com 
os empresários sem utili-
zar recursos públicos. Isso 
é muito vantajoso”, ressalta 
o consultor da Controla-
doria-Geral da Paraíba na 
Seap, Elias Lopes.

Em Araçu, a comitiva 
conheceu a produção de 
enxovais na Unidade Prisio-
nal Regional. “Em primeira 
mão, este será um programa 
que já foi mencionado para a 
gestão administrativa da Pa-
raíba. Iremos nos reunir para 
debater os últimos detalhes 
e o governador [João Azevê-
do] irá lançar essa prática”, 
revela o gerente executivo de 
ressocialização da Seap.

ASCOM DGAP

Secom/Prefeitura de Aparecida

Representantes da Secretaria de Administração 
Penitenciária da Paraíba (Seap) conhecem espaço 
preparado para que detentos recebam os filhos em São 
Luís de Montes Belos
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TOCANTINS

Agrotins 2022 terá show 
de Wesley Safadão e 
outras atrações culturais
Além do cantor cearense, haverá outros shows musicais com artistas locais 

DA REDAÇÃO - O Governo do 
Tocantins, por meio da Se-
cretaria de Estado da Cultu-
ra e Turismo (Sectur), con-
firma a realização do show 
musical do cantor Wesley 
Safadão, na 22ª edição da 
Feira de Tecnologia Agrope-
cuária do Tocantins (Agro-
tins 2022), que inicia hoje. 
A programação cultural está 
sendo custeada com emen-
das parlamentares. 

O show de Wesley Safa-
dão ocorrerá na quinta-fei-
ra, 12, no Sindicato Rural 
de Palmas, localizado na 
rodovia  TO-050. Além do 
cantor de forró, a progra-
mação, que começará às 20 
horas, vai contar com outras 
atrações, com artistas locais 
como Zé Ottávio e Tambo-
res do Tocantins. Wesley 
Safadão será a última apre-
sentação da noite e subirá 
ao palco às 23 horas. Toda a 
programação cultural será 
gratuita e aberta ao público. 

A atração cultural é 
mais uma novidade na fei-
ra que, este ano, retorna as 
atividades de forma presen-
cial, depois de duas edições 
sendo realizada no formato 
virtual, devido à pandemia 
provocada pela covid-19. 
Este ano, a Agrotins tem 
como tema Integrar: In-
tensificar e Preservar e será 
realizada no período de 10 
a 14 de maio, no Parque 
Agrotecnológico do Estado 
do Tocantins, em Palmas. 

WESLEY SAFADÃO
Consagrado no cenário 

nacional, Wesley Safadão é 
uma referência no gênero 
musical forró. Iniciando sua 
carreira na banda Garota 
Safada, fez muito sucesso 
no Norte e no Nordeste em 
meados dos anos 2000, não 
demorando muito a se po-
pularizar em todo o Brasil. 

No site oficial do cantor, 
já há a confirmação da par-
ticipação na Agrotins no To-
cantins. Com sucessos nas 
paradas musicais de todo 
o país, misturando sonori-
dades que vão do forró ao 
sertanejo, o cantor promete 
um show musical com um 
repertório de muita anima-
ção para a feira. 

AGROTINS 2022
Destinada aos produ-

tores rurais, pesquisado-
res, técnicos, empresários 
e estudantes ligados ao 
agronegócio no Tocantins, 
a Agrotins é a maior feira 
agrotecnológica da região 

Norte, sendo referência para 
todo o Brasil. 

Realizada anualmen-
te, trazendo fomentos e 
novidades para o setor de 
agricultura nos eixos econô-
micos, comerciais e ainda 
de estudo e pesquisa, o que 
destaca a feira no cenário 
nacional, já que atrai públi-
co de todo o Brasil. 

A feira é uma realização 
do Governo do Tocantins, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pe-
cuária e Aquicultura (Sea-
gro), da Agência de Defesa 
Agropecuária (Adapec), do 
Instituto de Desenvolvi-
mento Rural do Tocantins 
(Ruraltins), da Fundação de 
Amparo à Pesquisa (Fapt) e 
da Tocantins Parcerias, em 
conjunto com empresas, 
instituições e órgãos públi-
cos, de pesquisas e educa-
cionais, entre outras.

COM INF. DE GUILHERME 
LIMA/GOVERNO DO TOCANTINS
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Show de Wesley Safadão será no dia 12 de maio, no 
Sindicato Rural de Palmas

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA AGRO DA CAIXA EM PORANGATU/GO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à viabilidade na locação de 
imóvel pronto, localizados no município de Porangatu, da Avenida Adelino Américo de Azevedo, a partir da Rua 02 - Centro 
até a Avenida Adelino Américo de Azevedo, até a Rua 12 - Centro, da Rua 08, a partir da Rua Rui Barbosa - Centro até 
Rua 08, até o encontro com a Avenida Brasília - Centro, da Av. Pedro Pereira da Cunha, da Rua 14 - Centro até Av. Pedro 
Pereira da Cunha, até Av. Brasília - Centro, da Av. Brasília, do encontro com as Av. Rio do Ouro e Av. Pedro Pereira de Cunha 
– Centro até a Av. Brasília, até o encontro com a Rua 1 – Centro, situado no Estado de Goiás. Os imóveis devem possuir 
documentação regularizada junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter idade aparente de até 10 anos, possuir área 
aproximada de 100m² a 175m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre 
de colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. Os interessados 
devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço 
completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis 
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados 
para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a 
pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA AGRO DA CAIXA EM GOIANÉ SIA/GO

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à viabilidade na locação de 
imóvel pronto, localizados no município de Goianésia, da R. das Bromélias, 38 - Dona Fíica II até R. 2, 328-332 - Sul e da R. 
Pau Brasil, 180-214 - Covoá I até R. Cinquenta e Cinco, 354-370 - Muniz Falcão, situado no Estado de Goiás. Os imóveis devem 
possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter idade aparente de até 10 anos, possuir área 
aproximada de 100m² a 175m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de 
colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. Os interessados devem 
encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do 
imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome 
do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados para o e-mail 
CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado 
ficará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA AGRO DA CAIXA EM ITUMB IARA/GO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à viabilidade na locação de 
imóvel pronto, localizados no município de Itumbiara, da Rua 13 – Vilage Imperial até Rua Jataí – Jardim L iberdade, situado 
no Estado de Goiás. Os imóveis devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter 
idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 100m² a 175m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único 
pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da 
Prefeitura local. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, 
contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro 
Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem 
ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos 
que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA AGRO DA CAIXA EM CATALÃO/GO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à viabilidade na locação de 
imóvel pronto, localizados no município de Catalão, da venida outor amartine into de velar  ona ofia até Rua 40 - Vila 
Margon e da Rua Orcalino M da Silva Filho - Paineiras até a Rua José Marcelino - Marcone , situado no Estado de Goiás. Os 
imóveis devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter idade aparente de até 10 
anos, possuir área aproximada de 100m² a 175m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único pavimento (térreo), com 
vão interno livre de colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. Os 
interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo: 1) 
Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro Geral de Imóveis 
(RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados para 
o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de 
mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE PA AGRO DA CAIXA EM CRISTALINA/GO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à viabilidade na locação de 
imóvel pronto, localizados no município de Cristalina, da Avenida Kaled Cozac – Centro até Rua Jose Borssato – Centro, situado 
no Estado de Goiás. Os imóveis devem possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos. Preferencialmente ter 
idade aparente de até 10 anos, possuir área aproximada de 100m² a 175m², com pé direito aproximado de 3,5m, em um único 
pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Devem possuir sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da 
Prefeitura local. Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação e indicação do imóvel, 
contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e dados para contato oferta do imóvel assinado; 2) Registro 
Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem 
ser enviados para o e-mail CEOGI04@CAIXA.GOV.BR ou em qualquer Agência da CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos 
que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA
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A sugestão é para que a reforma tributária avance no Senado

VERSÃO “MAIS ENXUTA”

DA REDAÇÃO - Para destra-
var a reforma tributária 
no Senado, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
que o governo pode apre-
sentar uma versão “mais 
enxuta” do projeto com a 
proposta de aumento do 
imposto de renda sobre os 
super-ricos e redução dos 
impostos cobrados sobre 
as empresas.

“A hora é agora. Já 
aprovamos essa reforma 

na Câmara [dos Deputa-
dos], ela está travada no 
Senado. Podemos fazer 
uma versão mais enxuta, 
tributando os super-ricos 
e reduzindo o imposto 
sobre as empresas”, disse 
Guedes durante a apre-
sentação de uma nova fer-
ramenta para monitorar 
os investimentos no país.

O ministro defendeu 
ainda o fim de toda tri-
butação sobre a indús-

tria “para permitir que 
o Brasil, que tem todas 
as matérias-primas, seja 
uma potência mundial”. 
Ele disse que o governo 
já segue nesse caminho, 
e mencionou a redução 
no Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI), 
promovida via decretos 
publicados no fim do 
mês passado.

A fala do ministro 
ocorre depois de o minis-

Ministro da Economia 
defende taxar super-ricos 
e desonerar empresas
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento,
DECLARAM sua intenção de adquirir o controle societário da Govesa Administradora
de Consórcios Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.798.858/0001-79, que passará a
funcionar com as características abaixo especificadas, negócio cuja concretização
depende da aprovação do Banco Central do Brasil, conforme previsto na Alteração
Contratual da Sociedade Empresária Govesa Administradora de Consórcios Ltda. de
08 de abril de 2022, firmado entre as partes;
Denominação social:
Govesa Administradora de Consórcios Ltda.
Local da sede:
Rua 400, Quadra 04-B, Lote 14, Condomínio Empresarial Village, Cidade Vera Cruz
Aparecida de Goiânia, GO, CEP 74934-625.
Composição societária:

Quotista Quotas Valor (R$) Participação (%)

Rodrigo Jesus Larroca 62.717.954 33.732.466,10 99,0000%

Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro 633.515 340.732,15 1,0000%

Total 63.351.469 34.073.198,25 100,0000%

Controlador:
Rodrigo Jesus Larroca
CPF 234.167.298-11.
ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da
documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central
do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de
trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor,
ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
 Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE”

com o número do processo mencionado abaixo.
 Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para

Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB.
 Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de

Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF - Gerência Técnica em Curitiba
Processo nº 208267

Aparecida de Goiânia/GO, 05 de maio de 2022.
RODRIGO JESUS LARROCA

CPF 234.167.298-11

Washington Costa/ME

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Ed i t a l  d e  Le i l ã o  Pú b l i c o  n º  3 0 4 3 /0 2 2 2  -  1 °  Le i l ã o  e  n º  3 0 4 4 /0 2 2 2  -  2 °  Le i l ã o
A CAIXA ECON Ô MICA FEDERAL  - CAIXA, por meio da CN  Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá, 
pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da 
CAIXA. O Edital de L eilão Público - Condiçõ es Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados de 27/ 05/ 2022 até 05/ 06 / 2022, no primeiro leilão, e de 10/ 06 / 2022 até 20/ 06 / 2022, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL , BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT , PA, PB, PE, PR, RJ, RN , RR, RS, SC, SE, SP e no 
escritório do leiloeiro, Sr. Rodolfo da Rosa Schö ntag, no endereço R. Adolfo Melo, 35, Centro, Florianópolis/ SC, Cep: 88015-09 0, 
telefones (48) 9 9 804.5050, (47) 9 9 9 44.1234 e (51) 9 8126 .2502. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 
14:00 às 18:00hs (Site: w w w .L eiloeiroPublico.com.br). (O Edital estará disponível também no site: w w w .caixa.gov.br/ imoveiscaixa). 
O 1°  L eilão realizar-se-á no dia 06 / 06 / 2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2°  L eilão no 
dia 21/ 06 / 2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: w w w .L eiloeiroPublico.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -  CN MANUTENÇÃO DE B ENS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO
EDITAIS DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO CIVIL VICTOR HUGO MAKI DE SOUZA, portador(a) 
do RNP nº 1010910639, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso IV, Artigo 9º, Inciso II, alínea 
“a” e Inciso II, alínea “c”, Artigo 10 Inciso I, alínea “a” do Código de Ética Profissional adotado pela 
Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 19 de Abril de 2022. 
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO CIVIL ROBERTO TAKEO WATANABE, portador(a) 
do RNP nº 2606172906, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso IV, Artigo 9º, Inciso III alínea 
“f”, Artigo 10 Inciso I, alínea “a” e Inciso III, alínea “e” do Código de Ética Profissional adotado pela 
Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 18 de Abril de 2022. 
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO CIVIL ROBERTO GEORGES KHOURI, portador(a) 
do RNP nº 1004708190, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso IV, Artigo 9º, Inciso II, alínea “a”, 
Inciso II, alínea “c” e Inciso III, alínea “g”, do Código de Ética Profissional adotado pela Resolução nº 
1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 18 de Abril de 2022.
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCO ANTONIO PEREIRA DE 
MOURA, portador(a) do RNP nº 1000579042, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso IV, Artigo 
9º, Inciso II, alínea “a”, Inciso II, alínea “c” e Inciso III, alínea “g”, Artigo 10 Inciso I, alínea “a” do 
Código de Ética Profissional adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2.002 do 
Confea. Goiânia, 18 de Abril de 2022.
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO CIVIL LEONARDO BRUNO ARATAQUE GOMES, 
portador(a) do RNP nº 1001359844, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso III, Artigo 9º, Inciso 
II, alínea “a” e Inciso II, alínea “c”, Artigo 10 Inciso I, alínea “a” do Código de Ética Profissional adotado 
pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 18 de Abril de 2022. 
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO AGRÔNOMO JANIO CARLOS RIBEIRO ARANTES, 
portador(a) do RNP nº 1007676060, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso III e Inciso IV, Artigo 
9º, Inciso II, alínea “a” e Inciso II, alínea “c”, do Código de Ética Profissional adotado pela Resolução 
nº 1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 18 de Abril de 2022.
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO AGRÔNOMO JANIO CARLOS RIBEIRO ARANTES, 
portador(a) do RNP nº 1007676060, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso III e Inciso IV, Artigo 
9º, Inciso II, alínea “a”, Inciso II, alínea “c” e Inciso III, alínea “g”, do Código de Ética Profissional 
adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 19 de Abril de 
2022.
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO CIVIL HENRIQUE DE OLIVEIRA, portador(a) do RNP 
nº 1001312449, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso III, Artigo 9º, Inciso II, alínea “a” e Inciso 
II, alínea “c”, Artigo 10 Inciso III, alínea “c” do Código de Ética Profissional adotado pela Resolução nº 
1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 18 de Abril de 2022. 
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO CIVIL GUTTYERRE GREGORIO QUINTINO DE 
SOUSA FELICIANO, portador(a) do RNP nº 1010494244, por infração ao disposto no Artigo 8º, 
Inciso III e Inciso IV, Artigo 9º, Inciso II, alínea “a” e Inciso II, alínea “c”, do Código de Ética Profissional 
adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 18 de Abril de 
2022.
Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado com o art. 72, da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica a penalidade 
de CENSURA PÚBLICA ao(a) ENGENHEIRO CIVIL BRUNO FRANCA PEREIRA DE QUEIROZ, 
portador(a) do RNP nº 1014065151, por infração ao disposto no Artigo 8º, Inciso IV, Artigo 9º, Inciso 
II, alínea “a”, Inciso II, alínea “c” e Inciso III, alínea “g”, Artigo 10 Inciso I, alínea “a” do Código de Ética 
Profissional adotado pela Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2.002 do Confea. Goiânia, 18 
de Abril de 2022. 

Engenheiro Lamartine Moreira Junior
 Presidente do Crea-GO

tro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ter suspen-
dido, na sexta-feira (6), 
parte da redução do IPI, 
atendendo a pedido do 
partido Solidariedade.

A legenda alegou que 
a redução do IPI em todo 
o país para produtos que 
também são produzidos 
na Zona Franca de Ma-
naus prejudicaria a van-
tagem competitiva e o de-
senvolvimento da região.

Moraes suspendeu li-
minarmente (de maneira 
provisória) a redução do 
IPI para todos os pro-
dutos que também se-
jam produzidos na Zona 
Franca, onde vigora regi-
me tributário diferencia-
do, protegido pela Cons-
tituição. Isso inclui itens 
como sapatos, TV’s, apa-
relhos de som, móveis, 
brinquedos e outros.

“A redução de alíquo-
tas nos moldes previstos 
pelos decretos impugna-
dos, sem a existência de 
medidas compensató-
rias à produção na Zona 
Franca de Manaus, reduz 
drasticamente a van-
tagem comparativa do 
polo, ameaçando, assim, 
a própria persistência 
desse modelo econômi-
co diferenciado constitu-
cionalmente protegido”, 
escreveu o ministro.

MONITOR DE 
INVESTIMENTOS

O Monitor de Inves-
timentos foi lançado 
nesta segunda-feira (9) 
em parceria com o Ban-
co Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) 
e apoio financeiro do 
governo do Reino Uni-
do, por meio de um fun-
do dedicado ao desen-
volvimento sustentável.

Na plataforma ficam 
disponíveis dados e 
projeções sobre a eco-
nomia brasileira e os 
planos de desenvolvi-
mento para os setores 
como os de infraestru-
tura, energia, conecti-
vidade e saneamento. A 
ideia é que a ferramenta 
traga o detalhamento e 
a avaliação sobre a sus-
tentabilidade de todos 
os projetos de parceria 
público-privada exis-

tentes no Brasil.
“A plataforma vai 

reunir para o investidor 
informações relevantes 
sobre cada projeto dis-
ponível, dados da série 
histórica, aspecto so-
cial, aspecto ambien-
tal, plano de expansão 
e todas as informações 
necessárias para ajudar 
a ilustrar não só proje-
ções de investimento 
como para dar subsídio 
na tomada de decisão”, 
explicou Daniella Mar-
ques, secretária de Pro-
dutividade e Competi-
tividade do ministério.

COM INFORMAÇÕES DE 
FELIPE PONTES DA ABR
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – IQUEGO

PROCESSO N° 202100055000344
A INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO, por intermédio de 
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria n.º 016/2022 – PRESI, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na 
modalidade Pregão (Eletrônico), tipo menor preço por item (item único), em sessão 
pública eletrônica, a partir das 09h do dia 25 de maio de 2022, através do site 
www.comprasnet.go.gov.br, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, EM REGIME DE NÃO EXCLUSIVIDADE, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LOCAL, 
ESTADUAL E INTERESTADUAL, SOB DEMANDA, DE MEDICAMENTOS 
(PRODUTOS TERMINADOS), PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS), 
COSMÉTICOS, SANEANTES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO 
LOGÍSTICA REVERSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA IQUEGO MATRIZ E 
FILIAL, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. O presente certame será regido pela Lei Federal nº. 13.303/2016, Lei 
Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 
117/2015, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Estadual nº 9.666/2020, Decreto 
Estadual nº 7.466/2011, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis nos sites: www.comprasnet.go.gov.br e www.iquego.go.gov.br. 
Maiores informações pelo e-mail: halis-has@iquego.com.br.

Halis Humberto Afonso Siqueira
Pregoeiro – IQUEGO

Portaria nº 016/2022 - PRESI

À Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG, por força da 
decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública nº 
0011568-33.2013.5.18.0001, em tramitação na 1ª Vara do Trabalho de 
Goiânia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, torna público o 
que segue:

COMUNICADO 

O Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia informa a todos 
os interessados que foi concluída a distribuição dos valores da Ação 
Civil Pública Cível (ACP) 0011568- 33.2013.5.18.0001, cujo objetivo era 
individualizar os valores devidos a título de FGTS aos funcionários da 
COMURG que trabalharam na referida empresa entre os meses de 
janeiro de 1981 a março de 1994. 

Os valores encontram-se depositados nas contas do FGTS dos 
beneficiários e serão levantadas diretamente nas agências da Caixa 
Econômica Federal (CEF), seguindo as regras impostas pela Lei nº 
8.036/90 (Lei do FGTS).

Informações sobre o extrato da conta do FGTS serão obtidos nas 
agências da CEF e a lista de contemplados poderá ser obtida em 
contato com a COMURG. A Secretaria da Vara do Trabalho não está 
autorizada a repassar informações sobre os beneficiados ou os 
valores disponibilizados. 

Eventuais beneficiários não contemplados no processo da ACP 
poderão, caso assim entendam, ingressar com ação própria para 
reclamar eventuais créditos não contemplados, ficando vedada a sua 
análise nos autos da ACP. 

Goiânia, 12 de abril de 2022. 
José Luciano Leonel de Carvalho 

Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA
COMISSÃOPRÓ UNDAÇÃODOSINDICATODOSSERVIDORES

P BLICOSMUNICIPAISDEPALMINÓPOLIS GO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL

DE UNDAÇÃO
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Palminópolis – GO, neste ato
representado por sua Presidente Ana Maria dos Santos,
brasileira, casada, servidora pública municipal, RG 316778, PC
- GO e CPF 730.655.361-53, residente na Rua Virgilio Vieira,
16 Centro – Palminopolis – GO, CEP 75.990.000, telefone:
64.992375126 , Email: anna.m.santos2006 gmail.com, ao final
subscrita, CONVOCA toda a categoria dos Servidores Públicos
Municipais efetivos ativos, aposentados e pensionistas da base
territorial de Palminópolis - GO, para participarem da
Assembléia Geral de fundação do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Palminópolis – GO, a ser realizada no
dia dez de junho de dois mil e vinte dois, na Câmara Municipal,
situada a Rua deputado Antônio Barreto, 30, centro às
dezessete horas, em primeira chamada e, às dezessete horas
e trinta minutos, em segunda e última chamada, com qualquer
número de participantes para deliberarem sobre os seguintes
pontos de pauta: a) fundação do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Palminópolis - GO, para exercer a
defesa dos interesses e direitos da categoria dos servidores
públicos municipais da base territorial do Município de
Palminópolis - GO; b) apresentação, discussão e aprovação do
estatuto da entidade c) eleição e posse da Diretoria executiva e
do Conselho Fiscal do sindicato; d) aprovação do valor da
contribuição mensal dos associados; e) filiação da entidade à
Central nica dos Trabalhadores – C T e às entidades
estaduais e nacionais representativas dos servidores públicos a
ela filiadas; e f) Outros assuntos de interesse da categoria. A
formação da mesa condutora dos trabalhos, os procedimentos
referentes às discussões e deliberações da pauta serão
decididos pelos servidores presentes. Palminópolis - GO, Dez
de Maio de dois mil e vinte dois.

Palminópolis – GO, 10 de Maio de 2022
Ana Maria dos Santos
Presidente da Comissão

RINALDO DEL SARTO MELO, CPF nº 908.347.551-49, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cidade Ocidental, SMMA-
DET/CO, as Licenças de Instalação e Funcionamento para extração de cascalho 
para uso in natura direto na construção civil, totalizando 150.000 metros cúbicos 
por ano, situado na fazenda mesquita ou Xavier, Zona Rural, Cidade Ocidental-GO. 
Processo nº 2022004181.

Ca r t ó r i o  d e  Re g i s t r o  d e  Im ó v e i s  Ti t .  Do c .  Pe s .  J u r .  d e            
 Á g u a s  Li n d a s  d e  Go i á s - GO 

Av. das Araras, Q uadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis T it. Doc, Pess. Jur. de Á guas L indas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔ MICA F EDERAL,  pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no Setor Bancário Sul Q uadra 04 lotes 3/ 4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/ MF-00.36 0.305/ 0001-04, vem nos termos da L ei nº  9 .514/ 9 7 art. 
26 , parágrafo 1º , 2º  e 3º , F AZ  SAB ER,  que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestaçõ es vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Ca s a  0 4  no 
CONDOMÍ NIO RESIDENCIAL MARA ROSA IV,  Ru a  Am a z o n a s ,  Lo t e  1 7  d a  q u a d r a  1 1 2 ,  
Co n j u n t o  B , Se t o r  1 0 , situado no loteamento denominado PARQ UE DA B ARRAGEM,  Á g u a s  
Li n d a s  d e  Go i á s , devidamente registrado no R- 0 7 =  8 9 . 6 4 0  em nome do devedor DIOGO 
F ERNANDES F ERREIRA, CPF n º -  0 4 3 . 8 0 7 . 7 7 1 - 7 0  e  MARIA VANESSA F ERNANDES SILVA 
LIMA, CPF - 6 0 7 . 0 7 4 . 7 3 3 - 0 6 .  Sob pena de convalescer o CON T RAT O POR IN ST RU MEN T O 
PART ICU L AR DE VEN DA E COMPRA DE IMÓ VEL , MU T U O E AL IEN AÇ Ã O FIDU CIÁ RIA EM 
GARAN T IA - CART A DE CRÉ DIT O IN DIVIDU AL  Â  - CCFGT S – PROGRAMA CASA VERDE E 
AMAREL A - PCVA (MP 9 9 6 / 2020) COM U T IL IZ AÇ Ã O DOS RECU RSOS DA CON T A 
VIN CU L ADA DO FGT S DO(S) DEVEDOR(ES). O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de 
quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue ignorâ ncia e 
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três 
(03) dias consecutivos, na forma da L ei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado 
nesta Cidade de Á guas L indas de Goiás-GO, aos 0 9 . 0 5 . 2 0 2 2 .  Sandro Alexander Ferreira, 
Oficial do Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imó-
veis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-
-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, pessoa jurídica de direito 
misto, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 
lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 
9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, 
que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e 
os demais encargos contratuais, devidas em virtude 
de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Casa 04 no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MARA ROSA IV, Rua Amazonas, Lote 17 da quadra 
112, Conjunto B, Setor 10, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás, devidamente registrado no R-07= 89.640 em 
nome do devedor DIOGO FERNANDES FERREIRA, 
CPFnº- 043.807.771-70 e MARIA VANESSA FERNAN-
DES SILVA LIMA, CPF-607.074.733-06. Sob pena 
de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, 
MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA 
- CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL Â - CCFGTS – 
PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - PCVA (MP 
996/2020) COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA 
CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES). 
O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze 
(15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para 
que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhe-
cimento dos interessados, mandou que publicasse o 
presente Edital por três (03) dias consecutivos, na for-
ma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e 
passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, 
aos 09.05.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do 
Registro Imobiliário. 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2022

O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, nos 
termos do Despacho Governamental nº 378/2022  (v. 000029519062), devidamente 
publicado no Diário Oficial nº 23.784 (v. 000029519168), torna público, para 
conhecimento dos interessados que está disponível no sítio eletrônico 
www.saude.go.gov.br, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 06/2022, tipo 
melhor técnica, destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato 
de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e 
serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no  Hospital Estadual de Santa Helena de 
Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (HERSO), localizado na Av. Uirapuru S/Nº, esquina 
com rua Mutum, Parque Isaura – Santa Helena – Goiás – CEP: 75920000 , por um 
período de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da publicação de seu resumo na 
imprensa oficial, podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, 
estando o presente Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, 
Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas 
alterações, e subsidiariamente, à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, 
atendendo ao seguinte cronograma proposto:

Goiânia/GO, 09 de maio de 2022
Comissão Interna de Chamamento Público

E-mail:
comissaochamamentogoias@gmail.com

EVENTOS DATA
Prazo máximo para Pedidos de Esclarecimento 28/05/2022
Prazo máximo para Pedidos de Impugnação ao Edital 15/06/2022
Divulgação da Nota de Esclarecimento 01/06/2022
Divulgação de resposta sobre Impugnação ao Edital 17/06/2022
Entrega dos Envelopes 21/06/2022 às 09:00 horas

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022

O ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES, nos 
termos do Despacho Governamental nº 379/2022  (v. 000029520658), devidamente 
publicado no Diário Oficial nº 23.784 (v. 000029520885), torna público, para 
conhecimento dos interessados que está disponível no sítio eletrônico 
www.saude.go.gov.br, o instrumento de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 05/2022, tipo 
melhor técnica, destinado à seleção de organização social para celebração de Contrato 
de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e 
serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual da Criança e do 
Adolescente (HECAD), localizado na Avenida Bela Vista, S/N , Parque Acalanto, 
Goiânia-GO, CEP: 74863-025, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, contados 
a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, podendo ser prorrogado 
sempre que houver interesse das partes, estando o presente Edital regido pela Lei 
Estadual nº 15.503/2005 e suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente, à Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, atendendo ao seguinte cronograma proposto:

Goiânia/GO, 09 de maio de 2022
Comissão Interna de Chamamento Público

E-mail:
comissaochamamentogoias@gmail.com

EVENTOS DATA
Prazo máximo para Pedidos de Esclarecimento 26/05/2022
Prazo máximo para Pedidos de Impugnação ao Edital 13/06/2022
Divulgação da Nota de Esclarecimento 31/05/2022
Divulgação de resposta sobre Impugnação ao Edital 17/06/2022
Entrega dos Envelopes 20/06/2022 às 09:00 horas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 018/2022. Sistema
de registro de preço (SRP). Tipo - menor preço por item.
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.
Data de abertura: 25/05/2022 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Comissão
Permanente  de  Licitações,  na  Rua  03,  quadra  07,  Área  Especial  -
Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339-1538

Cocalzinho de Goiás, aos 10 de maio de 2022.
Soraya Batista de Siqueira

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 016/2022. Sistema
de registro de preço (SRP). Tipo - menor preço por item.
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  EXPEDIENTE  E
PAPELARIA.
Data de abertura: 23/05/2022 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Comissão
Permanente  de  Licitações,  na  Rua  03,  quadra  07,  Área  Especial  -
Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339-1538

Cocalzinho de Goiás, aos 10 de maio de 2022.
Soraya Batista de Siqueira

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2022
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2022
DATA DE ABERTURA: 24 de Maio de 2022. Horário: 09h00min. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  PARA  ADEQUAÇÃO  NAS  INSTALAÇÕES  DO
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO
DEMAE,  EM  ATENDIMENTO  A  SOLICITAÇÃO  DO  DIRETOR  DE
ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de
acordo  com  as  descrições  e  especificações  no  TERMO  DE
REFERÊNCIA  –  (ANEXO  I).  O  Edital  poderá  ser  retirado  no
Depar tamento  de  L ic i tações  do  DEMAE  ou  pe lo  s i te :
https://www.demae.go.gov.br/pregao-presencial/.  Informações
adicionais  podem  ser  obtidas  junto  à  comissão  permanente  de
licitações através dos telefones (64) 3454-7400 ou (64) 3454-7433 ou
pelo email colaredemae@gmail.com  

 
                                               Caldas Novas, 10 de Maio de 2022.

FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 017/2022. Sistema
de registro de preço (SRP). Tipo - menor preço por item.
Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO.
Data de abertura: 26/05/2022 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Comissão
Permanente  de  Licitações,  na  Rua  03,  quadra  07,  Área  Especial  -
Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339-1538

Cocalzinho de Goiás, aos 10 de maio de 2022.
Soraya Batista de Siqueira

Pregoeira

PILAR  DE  GOIÁS  DESENVOLVIMENTO  MINERAL  LTDA
(PGDM), torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Estado  de  Goiás  –
SEMAD, a autorização para Manejo de Fauna Silvestre (Processo SEI
202100017000535), com validade de 26/02/2023 para monitoramento
de  fauna  silvestre  (incluindo  captura,  coleta,  e  transporte  de
espécimes de fauna silvestre), localizada na rodovia GO-154 km 02,
Zona Rural, no município de Pilar de Goiás – GO.

Eli Americo de Paula, CPF nº. 277.225.111-04, torna público que
requereu  à  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMMA,  a
Renovação da Licença de Funcionamento nº 017/2019, referente a
atividade  de  extração  mineral  de  cascalho,  situada  no  ponto
17°45’20’’867 S 50°57’58’’296 O, na Fazenda São Tomaz Cambaúbas,
Rod. GO 174 sent. Montividiu, km 04 à esq., zona rural, Rio Verde –
GO. 

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 24 de maio de 2022, às
09:00horas,  em  sua  sede  na  Avenida  Bernardo  Sayão,  nº  476,
Centro, Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Pregão Presencial,
objetivando a aquisição eventual e sob demanda de medicamentos
para Farmácia Básica Municipal,  para atender as necessidades do
Fundo Municipal de Saúde 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, 09 de maio de 2022.
 

Evani Esteves Borges
Pregoeira
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

O BACHAREL LEANDRO FÉLIX DE SOUSA, Oficial 
do Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas da 

Comarca de Caldas Novas, Goiás.

nominado JARDIM HANASHIRO, 
nesta cidade, medindo: 4,80m de 
frente para a Rua Seicho Hanaschiro; 
14,66m em curva de concorda:n-
cia com a Rua 03; pelo lado direito, 
7,12m confrontando com a Rua 03; 
pelo fundo, 29,02m confrontando 
com a Área E3; e, pelo lado esquer-
do, 30,35m confrontando com a 
Área E1; perfazendo a área total de 
423,29m²”; “ÁREA E3 (com Desti-
nação Mista), situada na Rua 03, 
no loteamento denominado JAR-
DIM HANASHIRO, nesta cidade, 
medindo: 12,00m de frente para a 
Rua 03; pelo lado direito, 37,86m 
confrontando com a Áreas E4 e E1; 
pelo fundo, 15,48m confrontando 
com a Área E1; e, pelo lado esquer-
do, 29,02m confrontando com a 
Área E2; perfazendo a área total de 
401,34m²”; “ÁREA E4 (com Desti-
nação Mista), situada na Rua 03, 
no loteamento denominado JAR-
DIM HANASHIRO, nesta cidade, 
medindo: 12,00m de frente para a 
Rua 03; pelo lado direito, 31,51m 
confrontando com a Área E5; pelo 
fundo, 12,00m confrontando com 
a Área E1; e, pelo lado esquerdo, 
32,40m confrontando com a Área 
E3; perfazendo a área total de 
383,73m²”; “ÁREA E5 (com Des-
tinação Mista), situada na Rua 03, 
no loteamento denominado JAR-
DIM HANASHIRO, nesta cidade, 
medindo: 12,00m de frente para a 
Rua 03; pelo lado direito, 30,62m 
confrontando com a Área E6; pelo 
fundo, 12,00m confrontando com 
a Área E1; e, pelo lado esquerdo, 
31,51m confrontando com a Área 
E4; perfazendo a área total de 
372,79m²”; “ÁREA E6 (com Des-
tinação Mista), situada na Rua 03, 
no loteamento denominado JAR-
DIM HANASHIRO, nesta cidade, 
medindo: 12,00m de frente para a 
Rua 03; pelo lado direito, 29,69m 
confrontando com a Área E7; pelo 
fundo, 12,00m confrontando com a 
Gleba D-R; e, pelo lado esquerdo, 
30,62m confrontando com a Área 

E5; perfazendo a área total de 
361,86m²”; “ÁREA E7 (com Des-
tinação Mista), situada na Rua 03, 
no loteamento denominado JAR-
DIM HANASHIRO, nesta cidade, 
medindo: 12,00m de frente para a 
Rua 03; pelo lado direito, 28,76m 
confrontando com a Área E8; pelo 
fundo, 12,00m confrontando com a 
Gleba D-R; e, pelo lado esquerdo, 
29,69m confrontando com a Área 
E6; perfazendo a área total de 
350,69m²”; “ÁREA E8 (com Des-
tinação Mista), situada na Rua 03, 
no loteamento denominado JAR-
DIM HANASHIRO, nesta cidade, 
medindo: 12,00m de frente para a 
Rua 03; pelo lado direito, 27,95m 
confrontando com a Área E9; pelo 
fundo, 12,00m confrontando com a 

Gleba D-R; e, pelo lado esquerdo, 
28,76m confrontando com a Área 
E7; perfazendo a área total de 
340,21m²”; e, “ÁREA E9 (com Des-
tinação Mista), situada na Rua 03, 
no loteamento denominado JAR-
DIM HANASHIRO, nesta cidade, 
medindo: 5,08m de frente para a Rua 
03; 13,43m em curva de concorda:n-
cia com a Rua 04; pelo lado direito, 
13,80m confrontando com a Rua 04; 
pelo fundo, 14,00m confrontando 
com a Gleba D-R; e, pelo lado es-
querdo, 27,95m confrontando com 
a Área E8; perfazendo a área total 
de 323,55m²”; conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem parte 
integrante do Decreto n° 584/2022 
expedido em Caldas Novas – Goiás, 
22 de março de 2022, nos termos 

da Lei Municipal n° 3.077/2019 de 
09 de dezembro de 2019, alterada 
pela Lei Municipal nº 3.129/2020 
de 27 de julho de 2020. Para que 
chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que sera pu-
blicado em jornal local, por três dias 
consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da ultima pu-
blicação, tudo nos termos do artigo 
19 da citada Lei Federal nº 6.766.

FAZ SABER  a todos os 
interessados que ALAN PI-
LARES ZIBETTI, brasileiro, 
divorciado, empresario, CI 
nº 3631073 DGPC/GO, CNH 
nº 00648262484-DETRAN/
GO, CPF nº 912.188.291-68, 
e THIAGO GOMES FER-
REIRA, brasileiro, divor-
ciado, administrador, CI nº 
4784117 DGPC/GO, CNH nº 
03631163849-DENATRAN/
GO, CPF nº 017.702.471-22, 
residentes e domiciliados 
nesta cidade, depositaram 
nesta serventia, os documen-
tos necessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal nº 
6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para a averbação do 
DESMEMBRAMENTO do 
imovel denominado “ÁREA 
E, situada na Rua Seicho 
Hanashiro, no loteamento 
denominado JARDIM HA-
NASHIRO, nesta cidade, 
com a área de 6.571,00m², 
medindo: 40,80m de fren-
te para a Rua Seicho Ha-
nashiro; 14,66m em curva 
de concordância com a Rua 
03; pelo lado direito, 84,20m 
confrontando com a Rua 03; 
13,43m em curva de concor-

dância com a Rua 04; pelo 
fundo, 133,50m com traçado 
irregular confrontando com 
a Gleba D-R; e, pelo lado 
esquerdo, 93,50m confron-
tando com as Glebas D-R 
e Gleba-C, matriculado sob 
o nº 21.878 deste Registro 
de Imoveis da Comarca 
de Caldas Novas - Goias. 
O DESMEMBRAMENTO 
passara a denominar-se: 
“ÁREA E1 (com Destina-
ção Mista), situada na Rua 
Seicho Hanashiro, no lote-
amento denominado JAR-
DIM HANASHIRO, nesta 
cidade, medindo: 36,00m 
de frente para a Rua Seicho 
Hanashiro; pelo lado direito, 
75,29m com traçado irre-
gular confrontando com as 
Áreas E2, E3, E4 e E5; pelo 
fundo, 69,70m com traçado 
irregular confrontando com 
a Gleba D-R; e, pelo lado 
esquerdo 93,50m com tra-
çado irregular confrontando 
com a Gleba D-R e Gleba 
C; perfazendo a área total 
de 3.613,54m²”; “ÁREA E2 
(com Destinação Mista), 
situada na Rua Seicho Ha-
nashiro, no loteamento de-
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medindo: 12,00m de frente para a Rua 03; pelo lado direito, 28,76m confrontando com a A> rea E8; pelo fundo,
12,00m confrontando com a Gleba D-R; e, pelo lado esquerdo, 29,69m confrontando com a A> rea E6; perfazen-
do a área total de 350,69m²”; “ÁREA E8 (com Destinação Mista), situada na Rua 03, no loteamento de-
nominado JARDIM HANASHIRO, nesta cidade, medindo: 12,00m de frente para a Rua 03; pelo lado direito,
27,95m confrontando com a A> rea E9; pelo fundo, 12,00m confrontando com a Gleba D-R; e, pelo lado esquer-
do, 28,76m confrontando com a A> rea E7; perfazendo a área total de 340,21m²”; e, “ÁREA E9 (com Destina-
ção Mista), situada na Rua 03, no loteamento denominado JARDIM HANASHIRO , nesta cidade, medindo:
5,08m de frente para a Rua 03; 13,43m em curva de concorda:ncia com a Rua 04; pelo lado direito, 13,80m con-
frontando com a Rua 04; pelo fundo, 14,00m confrontando com a Gleba D-R; e, pelo lado esquerdo, 27,95m
confrontando com a A> rea E8; perfazendo a área total de 323,55m²”; conforme planta e memorial descritivo,
que fazem parte integrante do Decreto n° 584/2022 expedido em Caldas Novas – Goia� s, 22 de março de 2022,
nos termos da Lei  Municipal  n°  3.077/2019 de 09 de dezembro de 2019,  alterada pela Lei  Municipal  nº
3.129/2020 de 27 de julho de 2020. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que
sera�  publicado em jornal local, por tre:s dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15
(quinze) dias, contados da data da u� ltima publicaça4o, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal nº
6.766. 

Caldas Novas, 02 de maio de 2022.

Oficiala Substituta

Rua Antônio Coelho de Godoy, nº 340 – Centro – Cep: 75.680 - 045 – Caldas Novas – GO
Fone: (64) 3453-1521 www.cartorioleandrofelix.com.br 
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

nesta cidade”, com os seguintes 
limites e confrontações: 20,64m 
de Frente para a Rua E, 4,34m de 
Chanfro, pelo Lado Direito 24, 16m 
confrontando com a Avenida Orca-
lino Santos, pelo Fundo 9,09m con-
frontando com a Área Institucional nº 
12, e, pelo Lado Esquerdo 25,08m 
confrontando com o Lote nº 02, 
perfazendo a área total de 408,01m2, 
devidamente Matriculado sob o 
nº 988, no Registro de Imóveis do 
Distrito Judiciário de Marzagão, 
Comarca de Corumbaíba, Estado 
de Goiás. O DESMEMBRAMENTO 
passará a denominar-se “Lote 01-A, 
da Quadra 05, situado na Avenida 
Orcalino Santos, no loteamento 
denominado Joaquim de Lima, 
nesta cidade”, com os seguintes 
limites e confrontações: 12,06m de 
Frente para a Avenida Orcalino San-
tos, pelo Lado Direito 9,09m con-
frontando com a Area Institucional 
nº 12, pelo Fundo 12,04m confron-
tando com o Lote nº 02, e, pelo Lado 
Esquerdo 15,82m confrontando 
com os Lotes nºs 01-C e 01-B, per-
fazendo a área total de 139,48m2”; 
Lote 01-B, da Quadra 05, situado 
na Rua E, no loteamento deno-
minado Joaquim de Lima, nesta 
cidade”, com os seguintes limites 

e confrontações: 10,32m de Frente 
para a Rua E, 4,34m de Chanfro, 
pelo Lado Direito 12,10m confron-
tando com a Avenida Orcalino San-
tos, pelo Fundo 7,00m confrontando 
com o Lote nº 01-A, e, pelo Lado Es-
querdo 13,94m confrontando com o 
Lote nº 01-C, perfazendo a área total 
de 141,16m2”, e, “Lote 01-C, da 
Quadra 05, situado na Rua E, no 
loteamento denominado Joaquim 
de Lima, nesta cidade”, com os 
seguintes limites e confrontações: 
10,32m de Frente para a Rua E, pelo 
Lado Direito 13,94m confrontando 
com o Lote 01-B, pelo Fundo 8,82m 
confrontando com o Lote nº 01-
A, e, pelo Lado Esquerdo 13,04m 
confrontando com o Lote nº 02, per-
fazendo a área total de 127,37m2”; 
conforme planta e memorial descriti-
vo que faz parte do integrante Decreto 
nº 0106/2022, expedido em 04 de 
abril de 2022. Para que chegue ao 
conhecimento de todos, expediu-se 
este edital que será publicado em jor-
nal local, por três dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do Art. 19 da citada Lei 
Federal nº 6.766.

O bacharel DANILLO DE 
SOUSA MACHADO, Oficial 
Respondente do Registro 
de Imóveis do Distrito Judi-
ciário de Marzagão, Comar-
ca de Corumbaíba, Estado 
de Goiás. FAZ SABER a 
todos os interessados que 
ANTONIO JOSÉ DA SILVA 
FILHO, brasileiro, casado, 
carpinteiro, portador da Car-
teira Nacional de Habilitação 
CNH nº 05573746520DE-
NATRAN/GO, onde consta 
a Cédula de Identidade RG 
nº 3257112-SSP/PI, ins-

crito nº CPF/MF sob o nº 
145.207.207-88, residentes 
e domiciliados à Avenida 
das Chácaras, Qd. 04, Lt. 
12, Joaquim de Lima, Mar-
zagão-GO, depositou nesta 
serventia os documentos ne-
cessários exigidos pelo Art. 
18 da Lei Federal nº 6.766 
de 19 de dezembro de 1979, 
para a averbação do DES-
MEMBRAMENTO do imóvel 
denominado “Lote 01, da 
Quadra 05, situado na Rua 
E, no loteamento denomi-
nado Joaquim de Lima, 
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Entretenimento

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

Se organizar direitinho, 
todo mundo continua 

brigando por política até 
o Natal. Aí a gente se livra 
de fazer amigo secreto.

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Particularidade da Terra, que alguns
astrônomos buscam encontrar em

outros planetas

3/cop — los — rar. 7/idílico. 9/aleatório. 15/vida inteligente.

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. No período de 31 de agosto a 03 de setembro de 2022, o 

Centro Cultural Oscar Niemeyer, vai abrigar a AMARÊ (amare-
lo + ipê) FASHION – Semana da Moda Goiana, uma realização 
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae 
Goiás), Serviço Social do Comércio (Sesc), Sistema Federação 
do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio GO), e Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), vem para mo-
vimentar os negócios do setor e a indústria criativa em Goiás. 
Com uma programação de cerca de 40 horas de atividades, 
o AMARÊ FASHION – Semana da Moda Goiana vai agitar o 
mercado da moda, em Goiânia.

2. Com público estimado de 12.450 pessoas, os organi-
zadores preparam desfiles, exposições, rodadas de negócios, 
arte, gastronomia, música e entretenimento para que os par-
ticipantes possam se atualizar com informações, ampliar suas 
redes e fazer negócios durante o evento. Uma programação 
especial vai acontecer nos meses que antecedem a AMARÊ 
FASHION, com uma agenda de oito encontros em cidades 
goianas e dez encontros virtuais (webinars), para confeccio-
nistas e demais profissionais do setor. É um trabalho em par-
ceria com as entidades empresariais e o setor produtivo para 
fortalecer os pequenos negócios da moda goiana.
AMARÊ Fashion

O artista Selon assina o conceito visual e artístico da cam-
panha AMARÊ FASHION, com destaque para os ipês amare-
los, típicos do cerrado, para ilustrar o material. O trabalho vem 
carregado de referências, regionais e cosmopolitas, traduzidas 
em grafismos e fortalece Goiás como referência em design de 
moda com potencial criativo, cultural, produtivo e de geração 
de negócios. Selon desenvolve murais e intervenções urbanas; 
faz exposições individuais e coletivas; participou de salões de 
arte e pintou murais em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Brasí-
lia, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina entre outros estados.

Vitrine

Arquivo

COMPROMISSO DE 
REESTRUTURAÇÃO - 
O novo presidente do 
Instituto Municipal de 
Assistência à Saúde 
(Imas), advogado. 
Welmes Marques 
da Silva, assumiu 
a autarquia com 
a missão de dar 
continuidade ao plano 
de recuperação que já 
está em andamento, 
de acordo com o 
desenhado pela 
Prefeitura de Goiânia, 
com a colaboração 
de órgãos de controle 
internos e externos

AMARÊ FASHION  1 - O presidente da Agência Goiás 
Turismo, Fabrício Amaral, se encontrou com o presidente 
da CETUR, Ricardo Rodrigues, mais o diretor do Sesc/
Senac Goiás, Leopoldo Veiga, no momento em que 
trocaram um dedinho de prosa, durante o lançamento da 
Amarê Fashion – Semana da Moda Goiânia, no Palácio 
das Esmeraldas

Silvio Simões

8

n VOCÊ SABIA? 
Aveia com leite 
retira as impurezas e 
hidrata a pele.
n COLETIVO JOVEM 
- Estão abertas as 
inscrições para o 
Coletivo Online, 
versão 100% digital 
da Plataforma 
Coletivo Jovem, do 
Instituto Coca-Cola 
Brasil (ICCB), que 
capacita jovens 
de 16 a 25 anos, 
moradores de 
comunidades de 
baixa renda, com 
oportunidades 
no mercado de 
trabalho por meio de 
uma rede de mais 
de 400 parceiros 
empregadores. As 
inscrições seguem 
até o dia 16 de maio 
ou enquanto 
houver vagas.

Silvio Simões

AMARÊ FASHION - No registro, o presidente da 
Fecomércio, Marcelo Baiocchi, o governador Ronaldo 
Caiado e o diretor-superintendente do Sebrae Goiás, 
Antônio Carlos de Souza Lima Neto, no lançamento da 
AMARÊ Fashion – Semana da Moda Goiânia, ocorrido 
no Palácio das Esmeraldas, ocorrido na terça-feira, dia 
03 de maio 


