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PÁGINA 05PÁGINA 05

Cerca de mil pessoas devem se apresentar durante o Desfile Cívico, que é um 
dos eventos mais tradicionais nas comemorações de aniversário da cidade

11 DE MAIO

Desfile cívico e missa campal 
serão realizados em comemoração 
aos 100 anos de Aparecida
Arquivo/ Claudivino Antunes

REAJUSTE

Petrobras aumenta em 
8,87% preço do diesel
Tomaz Silva/Agência Brasil

Máxima 28ºC Mínima 15ºC
Tendência Estável

Máxima 32ºC Mínima 16ºC
Tendência Estável

Máxima 33ºC Mínima 23ºC
Tendência Estável

PÁGINA 02

Humberto Teófilo 
critica Caiado

PÁGINA 02

“O governo está 
enchendo os cofres 

públicos e não 
reverte isso para a 

população”, declarou 
Humberto que se 

colocou à disposição 
para receber novas 

denúncias, criar 
ofícios, ir gravar a 

situação e cobrar do 
governo uma solução

Deputado Major Araújo 
avalia mandato de 
Caiado como negativo

PÁGINA 02
Alguns centros estaduais de saúde foram transformados em policlínicas, 
37 escolas foram fechadas”, declarou o deputado
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Paulo Cezar propõe ampliação da política 
estadual de atendimento a pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista

DA REDAÇÃO  - O deputa-
do Paulo Cezar Martins 
(PL) apresentou hoje 
(10/05), durante sessão 
ordinária da Assembleia 
Legislativa, o projeto que 
visa aperfeiçoar a Lei nº 
19.075/2015, que insti-
tuiu a Política Estadual 
de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtor-
no do Espectro Autista, 
além de estabelecer dire-
trizes para sua consecu-
ção, bem como adequar 
a legislação estadual do 
SUS à referida alteração.

Por isso, proponho, 
por meio deste projeto 
de lei, estabelecer aten-
dimento especializado à 
gestante com transtorno 
do espectro autista, com 
vistas a sanar a falta de 
psicólogos, psiquiatras e 

de um membro familiar, 
no momento do parto.

“O que nós estamos 
propondo é aprimorar 
as políticas públicas de 
atendimento às mulhe-
res portadoras do es-
pectro autista”, explica 
Paulo Cezar, para quem 
é fundamental a ade-
quação da legislação.

O autismo é um trans-
torno que afeta vários as-
pectos da comunicação, 
além de influenciar tam-
bém no comportamento 
do indivíduo. 

Segundo dados do 
Center of Deseases 
Control and Prevention 
(CDC), órgão ligado ao 
governo dos Estados Uni-
dos, existe hoje um caso 
de autismo a cada 110 
pessoas. Estima-se que o 

Brasil, com seus 212 mi-
lhões de habitantes, pos-
sua cerca de 2 milhões de 
autistas. Contudo, apesar 
de numerosos, os brasi-
leiros autistas ainda so-
frem para encontrar tra-
tamento adequado. Em 
Goiás, ainda existe invi-
sibilidade em relação à 
mulher autista na política 
pública da área da saúde. 

Também durante a 
sessão desta terça-fei-
ra, o deputado solicitou, 
por meio de requeri-
mento, providências à 
Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) para o re-
capeamento asfáltico da 
rodovia GO-040, trecho 
Goiânia/entroncamen-
to da BR-452, no muni-
cípio de Bom Jesus.

Humberto Teófilo critica Caiado
No Jornal da Gazeta, edi-

ção do almoço de terça-fei-
ra, 10 de maio, o apresen-
tador Dieyme Vasconcelos 
conversou com o Deputado 
Humberto Teófilo.

Humberto na Alego de-
senvolveu vários projetos 
que viraram leis, em des-
taque ele cita os autistas, é 
uma causa que lutam muito 
para defender, a não obri-
gatoriedade da vacina, mul-
tas para quem aplica trotes, 
ICMS dos combustíveis, 
editais dos concursos pú-
blicos, vigilantes penitenci-
ários temporários, pec para 
aposentar os policiais civis, 
portal da transparência para 
que os projetos sejam publi-
cados em até 24 horas,  entre 
outros projetos. 

Na pesquisa do Instituto 
Voga, publicada no dia 6 de 
maio, em parceria com a TV 
Gazeta e o Jornal Gazeta do 
Estado, Humberto Teófilo 
foi o mais lembrado para 
Deputado Federal. Ele disse 
que ficou surpreso com o 
resultado porque faz seu 
trabalho com humildade 
e procura fazer bem feito. 
Ele visitou no ano passa-
do mais de 150 municípios, 
esse ano já visitou 50 muni-
cípios, disse que atende a 
todos que enviam mensa-
gem, inclusive em suas re-
des sociais, pessoas visitam 
seu gabinete e ele acredita 
que esse contato direto com 
a população é o motivo do 
reconhecimento, que só 
tem a agradecer a Deus.

Um telespectador 
questiona sobre as rodo-
vias esburacadas, já que 
ele viaja bastante. Ele res-
pondeu que o governa-
dor Caiado prometeu que 

isso seria resolvido e não 
foi cumprido. Citou que 
o Nordeste goiano, Go de 
Santa Rosa entre outros 
lugares estão em situação 
crítica e não deveriam 
estar, pois o Estado tem 
dinheiro para arcar com 
isso pois arrecada muitos 
impostos, ele citou o ICMS 
e IPVA. “O governo está en-
chendo os cofres públicos e 
não reverte isso para a po-
pulação”, declarou Hum-
berto que se colocou à dis-
posição para receber novas 
denúncias, criar ofícios, ir 
gravar a situação e cobrar 
do governo uma solução.

Em uma pergunta sobre 
a possibilidade de Bolsona-
ro apoiar Caiado, ele acredi-
ta que isso não vai acontecer 
e se isso acontecer ele diz 
que vai discordar do presi-
dente nesse ponto. “Caiado 
não tem meu apoio!”, decla-
ra Humberto Teófilo.

Ele diz lamentar o que 
está acontecendo com os 
policiais militares, que é pre-
ciso criar mais concursos 
públicos e valorizar a cate-
goria. “O governador quer 

atender um ou outro co-
ronel, uma palhaçada isso, 
não podemos aceitar que 
o governador crie cargos 
para ter um coronel cabo 
eleitoral. Os policiais estão 
sofrendo muito com esse 
desgovernador, que mente 
e continua mentindo que é 
Ronaldo Caiado”.

Sobre o atual governo 
ele continua, citando as 
promessas que não foram 
cumpridas: “baixar ICMS 
dos combustíveis, concur-
sos públicos anuais, valori-
zar o funcionário público, 
perdoar produtores rurais, 
enfrentar a Enel e também 
fala das corrupções do go-
vernor Caiado como: Sane-
ago superfaturamento do 
almoxarifado, secretaria de 
educação nas compras do 
álcool em gel, Codego com 
vendas de áreas públicas 
irregulares, remoção de de-
legados da polícia civil entre 
outros”, declarou o Deputa-
do Humberto Teófilo.

Para assistir a entrevis-
ta completa, acesse o canal 
Gazeta Play no youtube.

JOICE GABRIELA

Deputado Major Araújo avalia 
mandato de Caiado como negativo

No Jornal da Gaze-
ta, edição do almoço de 
terça-feira, 10 de maio, o 
apresentador Dieyme Vas-
concelos conversou com o 
Major Araújo que é Depu-
tado Estadual por Goiás e 
está no seu 3º mandato.

O deputado diz que 
sua marca nos seus 
mandatos é seu posi-
cionamento firme de 
acordo com os anseios 
da população com fi-
delidade à educação e 
segurança pública.

Quanto ao governo 
de Goiás, Major Araú-
jo avalia como negativo, 
aponta um dado positivo 
que para ele as contas da 

saúde estão sendo pagas 
em dia, criticou que não 
houve investimentos na 
saúde, educação, estradas 
ruins e houve redução no 
quadro de funcionários da 
segurança pública: corpo 
de bombeiros, polícia mi-
litar e polícia civil. “Alguns 
centros estaduais de saú-
de foram transformados 
em policlínicas, 37 escolas 
foram fechadas”, declarou 
o deputado.

Major Araújo conta que 
já seguia o presidente Bol-
sonaro desde quando ele 
era Deputado Federal e sua 
ida para o Partido Liberal 
se deve a isso, por ser o par-
tido do presidente e por se 

identificar com as pautas 
abordadas pelo partido. 

O apoio do deputado 
é para candidatos do par-
tido PL e seu apoio será 
para o Major Vitor Hugo 
que é candidato nas pró-
ximas eleições ao gover-
no de Goiás.

O deputado finalizou 
agradecendo, elogiando 
a TV Gazeta por ser um 
espaço democrático, que 
acolhe todos os políticos, 
candidatos do governo e 
oposição sem distinção e 
com muito respeito.

Para assistir a entrevista 
completa, acesse o canal 
Gazeta Play no youtube.

JOICE GABRIELA
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AGROPECUÁRIA CASO VALÉRIO LUIZ

o o

DA REDAÇÃO - O Governo de 
Goiás iniciou a primeira 
etapa de vacinação com-
pulsória contra a febre 
aftosa de bovinos e buba-
linos, nos 246 municípios 
goianos. Até o dia 31 deste 
mês, os pecuaristas preci-
sam vacinar seus rebanhos 
contra a febre aftosa e rai-
va, conforme estabelecido 
na Portaria nº 192/2022 da 
Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa).

Nesta primeira etapa de 
2022, o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) decidiu 
pela inversão da estratégia 
de vacinação contra afto-
sa, priorizando os animais 
de zero a 24 meses e não 
todo o rebanho como ocor-
ria nos anos anteriores. Os 
animais de todas as idades 
serão vacinados apenas na 
etapa de novembro.

O presidente da Agro-
defesa, José Essado, reforça 
a importância da vacina-

ção par
Agrodefesa

A defesa do ex-cartorá-
rio Maurício Sampaio  dei-
xou o plenário do Tribunal 
de Justiça de Goiás, onde 
estavam sendo sendo rea-
lizados os

oo
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Amanhã, dia 12 de maio, o Hot Park, maior parque 

aquático da América Latina e terceiro no ranking “Top 10 
Parques Aquáticos da América Latina”, receberá mais de 3 
mil crianças e adolescentes de 66 instituições beneficentes de 
Goiás para celebrar o Dia Nacional da Alegria, ação promo-
vida pelo Sindepat (Sistema Integrado de Parques e Atrações 
Turísticas) desde 2008 com o objetivo de universalizar o direi-
to à diversão e ao lazer de todos. Neste ano, a Aviva, detentora 
do Hot Park, contará com 54 voluntários que se somam à 
equipe do Hot Park, ajudando em todas as ações de monitoria 
e organização.

2. Vale ressaltar que no Dia da Alegria, o parque será aberto 
exclusivamente para a diversão dos convidados especiais. 
“Um dos nossos pilares é Ser do Bem, e nada melhor do que 
poder levar a alegria e proporcionar experiências fantásticas, 
possibilitando momentos memoráveis a essas crianças e 
adolescentes. Em todas as nossas participações, envolvemos 
também nossos associados que se tornam voluntários neste 
dia”, afirma Munir Calaça, Gerente de Experiência Relações 
Institucionais da AVIVA.

Para falar
A Coletiva Palabreria, encabeçada pelas artistas pes-

quisadoras Fernanda Machado, Luiza Romão e Sofia Boito, 
vão mediar uma palestra com a escritora argentina Selva 
Almada, nesta quarta-feira (11), às 20h, com transmissão 
pelo canal de Youtube da coletiva Palabreria. A conversa gira 
em torno do livro ‘Garotas Mortas’, escrito por Selva, que está 
em processo de adaptação ao teatro pela Coletiva Palabre-
ria. A obra não-ficcional investiga três casos de feminicídio 
ocorridos na Argentina na década de 1980 e revela o quanto 
a situação de insegurança e violência contra a mulher não 
mudou com o tempo.

Vitrine

Targ Comunicação

SUPERFESTA - A 
modelo e digital 
influencer, Gabriella 
Garcês, que aos 18 
anos, abocanhou o 
título de Miss Goiás 
2020, pilota nesta 
quarta-feira, dia 11 
de maio,  sua festa 
de aniversário, no 
Laguna Gastrobar. A 
influenciadora diz que 
a noite festiva será de 
muitas surpresas 
e inesquecível

OLHAM ELES - Em encontro em que ninguém se rende 
a uma selfie, o consultor do Sebrae Goiás, Leandro Pires, 
a assessora de imprensa do Amorê Fashion – Semana 
da Moda Goiânia, Danielle Flöter Rassi, mais assessora 
de imprensa do Sebrae Goiás, jornalista Adriana Lima, 
acontecendo no Palácio das Esmeraldas, em manhã 
de lançamento do Amorê Fashion para imprensa e 
convidados. Em tempo: A jornalista Danielle Flöter Rassi 
celebrou idade nova, no dia 06 de maio. Daqui estamos 
na torcida, para que esse novo ciclo seja de sucesso e 
muita coisa boa
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n VOCÊ SABIA? 
Aveia com leite é um 
esfoliante natural.
n MOAGEM DE 
CANA- Em abril, a 
Cooper-Rubi, usina 
em Rubiataba, 
iniciou a moagem 
da cana-de-
açúcar. Hoje, a 
usina emprega 
750 colaboradores 
e prioriza a 
contratação de mão 
de obra da região.
n FEIRA - A goiana 
GSA Alimentos 
marcou presença na 
Anufood Brazil, feira 
voltada ao setor de 
alimentos e bebidas, 
que ocorreu em São 
Paulo. A indústria 
goiana apresentou 
seu portfólio, em 
especial, o que 
exporta, ao lado 
de mais de 900 
marcas expositoras 
de diversos países, 
se destacando no 
estande da 
Agro-BR CNA.

Vera Donato

TOCANTINS

Empresa viabiliza internet 
na 22ª edição da Agrotins
Internet de alta velocidade para evento, que vai de 10 a 14 de maio, em Palmas; 
Conectividade no campo é essencial para garantir produtividade, redução de 
custos e otimização de tempo

DA REDAÇÃO - Considerada a 
maior feira de agrotecnolo-
gia da região Norte do Bra-
sil, a 22ª edição da Feira de 
Tecnologia Agropecuária do 
Tocantins - Agrotins 2022, 
vai com o fornecimento de 
internet de qualidade 100% 
fibra óptica disponibilizado 
pela SiM Internet, em par-
ceria com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Aquicultura (Seagro). 
O evento acontece de 10 a 
14 de maio, no Parque Agro-
tecnológico do Tocantins, na 
TO-050, saída para Porto Na-
cional, das 9h às 19h.

Segundo o responsável 
pelo Centro de Operações 
de Rede da SiM Internet, 
Alan Carlos Germendorff, a 
fibra óptica é veloz, estável, 
de fácil instalação e manu-
tenção. “É uma tecnologia 
que apresenta vantagens 
como: menor custo-bene-
fício se comparada ao cabo 
de cobre e rádio, maior es-
tabilidade de link, maior ve-
locidade de conexão; não 
possui interferências eletro-
magnéticas, a fibra não con-
duz eletricidade, portanto 
tem maior segurança na ins-
talação e um risco menor de 
invasão de dados pelo cabo”, 
explicou Germendorff. A ca-
pacidade disponibilizada na 
feira é de 10 giga (GB).

Além de levar tecnolo-
gia para a feira, a SiM pos-
sibilitará que as pessoas se 
conectem com o restante 
do mundo. “Nossa rotina é 
muito digital e a SiM Internet 
proporcionará que os visi-
tantes e expositores realizem 
negócios utilizando internet 
de qualidade. A tecnologia 
de fibra óptica será distri-
buída em alguns pontos na 
Agrotins para conexão, onde 
o visitante ao realizar seu ca-
dastro na rede SiM Agrotins 
poderá conectar seu celular 
ou tablet para fotografar, en-
viar para a família ou amigos, 
realizar ligações via aplicativo 
de mensagens. Ele poderá 
aproveitar tudo que a inter-
net propicia”, comentou.

Um exemplo citado por 
Germendorff é que se o agri-
cultor quiser adquirir algum 
maquinário agrícola de um 
expositor irá avaliá-lo, gerar 
o financiamento no banco, o 
contrato, assiná-lo e ir embo-
ra do evento com a compra 

garantida. “Sem internet esse 
procedimento não seria pos-
sível. A SiM fortalece o agro-
negócio, fomenta o mercado, 
movimenta a economia para 
que o expositor consiga co-
mercializar seus produtos, 
expor as tecnologias, trans-
mitir vídeo, com uma exce-
lente interatividade. Também 
será possível efetivar serviço 
bancário”, concluiu.

CONECTIVIDADE RURAL
O campo está usando 

cada vez mais tecnologia, 
que se traduz em resultados. 
Estudo desenvolvido pela 
Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP) mostra cenários de am-
pliação da conectividade ru-
ral, a partir de tecnologias de 
internet banda larga como 
o modelo satélite, cabo de 
fibra óptica e telecom, in-
cluindo a nova geração 5G. 
Atualmente, 23% do espaço 
agrícola possui cobertura 
de internet, e assim mesmo, 
o País consolidou-se como 
potência agroambiental.

O gerente de projetos da 
SiM Internet, Welinton Al-
ves de Sá, cita que a internet 
rápida é uma importante in-
fraestrutura no agronegócio, 
pois permite a implantação 
de piloto automático para 
maquinário agrícola ao pon-
to de substituir o homem, 
por exemplo. “A tecnologia 
chegou ao campo e todos 
precisam utilizá-la. Hoje te-
mos a possibilidade de um 
maquinário trabalhar sozi-
nho na lavoura apenas com 
um clique e à distância. É 
um sistema fácil e acessível 
a todos os tipos de produto-
res”, explicou.

Existem projetos de co-

nectividade rural sob me-
dida para cada produtor. O 
gerente conta que a empresa 
atende desde usina de açúcar 
e bioenergia até a agricultu-
ra familiar. “Nossa internet 
é capaz de suprir toda a ne-
cessidade que cada produ-
tor precisa. Numa usina em 
Pedro Afonso, por exemplo, 
temos rede de rádios que é 
utilizada em todo o sistema 
de irrigação e uma equipe 
altamente capacitada para 
cuidar da conexão rural”, dis-
se Welinton.

De acordo com o gerente, 
a internet rural é um sistema 
de fácil acesso e manuseio 
e a SiM trabalha com várias 
tecnologias, como o 4G, a 
fibra óptica, rádio digital, 
rádio frequência aberta. “A 
cobertura sem fio 4G, por 
exemplo, pode atingir 50 km 
ao redor do ponto central 
que instalamos na proprie-
dade. O produtor vai poder 
sair de carro pela proprie-
dade conectado ao 4G sem 
nenhum problema. Nosso 
objetivo é ajudar o produtor 
a se desenvolver ainda mais 
e crescer em produtividade”, 
informou o gerente.

AGROTINS: O GRANDE 
ENCONTRO DA TERRA

Com o tema ‘Integrar: 
Intensificar e Preservar’, a 
Agrotins tem como objeti-
vo promover o desenvolvi-
mento sustentável do setor 
agropecuário, destacando 
as potencialidades do agro-
negócio, bem como tem a 
função de apoiar as ações 
de pesquisas, validação e 
transferência de tecnologia 
ao setor produtivo.
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ACONTECENDO NO BAILE DA VOGUE - Os salões 
do Copacabana 
Palace Hotel, no 
Rio de Janeiro, 
brilharam na 
noite de 29 de 
abril, com o Baile 
da Vogue 2022 
para celebrar 
a brasilidade. 
O tema da 
festa luxuosa 
foi Brasilidade 
Fantástica, que 
reuniu famosos 
e personalidades 

dos quatros cantos do País, que curtiram Ivete Sangalo 
e Preta Gil como atrações musicais. De Goiânia, marcou 
presenças, Georgia e Alessandro Alarcão, casal que 
estava elegantíssimo para celebrar a brasilidade

Divulgação
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Cerca de mil pessoas devem se apresentar durante o Desfile Cívico, que é um dos 
eventos mais tradicionais nas comemorações de aniversário da cidade

11 DE MAIO

DA REDAÇÃO - Aparecida 
de Goiânia completa 100 
anos com diversas ações 
e festas sendo realizadas 
para marcar a data. E de-
pois de dois anos suspen-
so por conta da pande-
mia, o tradicional Desfile 
Cívico e os parabéns com 
bolo na metragem espe-
cial comemorativa são 
retomados. O desfile será 
realizado no Parque da 
Família, na Avenida In-
dependência, a partir das 
9h. Antes do desfile, às 8h, 
será cantado o parabéns 
para Aparecida, com corte 
e distribuição gratuita de 
um bolo de 100 metros.

Cerca de mil pesso-
as devem se apresentar 
durante o Desfile Cívico, 
que contará com a par-
ticipação da Polícia Mili-
tar, Corpo de Bombeiros, 
Guarda Civil Municipal, 
Polícia Rodoviária Fede-
ral, Polícia Civil, fanfarras 
escolares, grupos de tea-
tro e outros.

Tendas e arquibanca-
das móveis foram insta-
ladas em um trecho da 
Avenida Independência 
para receber espectado-
res locais e de cidades 
vizinhas que, tradicio-
nalmente, assistem ao 
desfile no dia do aniver-
sário de Aparecida de 
Goiânia. “Este será um 
desfile especial porque 
se trata do centenário. 
As pessoas que assisti-
ram ao último desfile, 
em 2019, já estão com 
saudade da apresenta-
ção”, aponta o secretário 
municipal de Cultura, 

Avelino Marinho.
Autoridades locais 

como o prefeito Vilmar 
Mariano, vereadores, 
deputados estaduais e 
federais estarão presen-
tes no corte do bolo e 
no desfile. Além disso, 
representantes de orga-
nizações da sociedade 
civil e religiosas tam-
bém vão participar.

“Nós temos muito o 
que comemorar neste 
centenário de Apareci-
da. Conquistamos o tí-
tulo de cidade geradora 
de emprego, depois de 
ser considerada dormi-
tório. Hoje, temos hos-
pital, faculdades, anfi-
teatro, infraestrutura e 
saneamento. Evoluímos 
muito desde 1922 e va-
mos continuar evoluin-
do”, sublinha o prefeito 
Vilmar Mariano.

MISSA CAMPAL
No início da noite, às 

19h, será celebrada uma 
missa campal na Praça 
da Matriz, no Centro. A 
celebração será presidida 
pelo arcebispo metropo-
litano de Goiânia, Dom 
João Justino. A missa será 
celebrada no ponto mais 
histórico de Aparecida, 
onde realmente surgiu a 
cidade, em 1922.

HISTÓRIA
Em 3 de maio de 

1922, um cruzeiro de 
aroeira doado por Aristi-
des Frutuoso foi fincado 
em meio ao cerrado no 
local onde, posterior-
mente, foi construída a 

Igreja Matriz, em home-
nagem à Nossa Senhora 
Aparecida. Na mesma 
data, foi celebrada a pri-
meira missa campal. Em 
11 de maio, realizou-se 
naquele local a primei-
ra festa. Essa é a data 
oficial de fundação da 
cidade (Capelinha). As 
terras onde atualmen-
te fica o Centro perten-
ciam a José Cândido de 
Queiroz, João Batista de 
Toledo, Abrão Lourenço 
de Carvalho e Antônio 
Barbosa Sandoval e suas 
respectivas esposas.

A igreja foi inaugura-
da em 1923, com festa 
dos moradores locais e 
vizinhos de outras cida-
des, que percorreram a 
cavalo várias léguas para 
conferir de perto a novi-
dade. Entre elas, o altar 
construído em Campi-
nas e transportado em 
carro de boi.

Em 13 de novembro 
de 1963, a Assembleia 
Legislativa de Goiás la-
vrou o parecer favorável 
à emancipação do dis-
trito para município. No 
dia seguinte, o deputado 
estadual Olinto Meirelles 
entrou com o processo 
para segunda discussão 
e votação da emancipa-
ção do município. Por 
meio do projeto de Lei 
nº 784/63, a Assembleia 
Legislativa sancionou a 
Lei nº 4.927, de 14 de no-
vembro de 1963, crian-
do, assim, o município 
de Aparecida de Goiânia.

COM INFORMAÇÕES DE 
RODRIGO AUGUSTO

Desfile cívico e missa 
campal serão realizados 
em comemoração 
aos 100 anos de Aparecida

REAJUSTE

Petrobras aumenta em 
8,87% preço do diesel

A Petrobras anunciou 
um reajuste de 8,87% no 
preço do diesel para as 
distribuidoras. De acordo 
com a empresa, o preço 
do litro do combustível 
no atacado passará de 
R$ 4,51 para R$ 4,91, um 
aumento de R$ 0,40. Se-
gundo a empresa, esse 
é o primeiro reajuste do 
combustível em 60 dias. A 
gasolina e o GLP tiveram 
seus preços mantidos.

Com o reajuste, a mis-
tura obrigatória de 90% de 
diesel A e 10% de biodie-
sel passará a custar para a 
distribuidora R$ 4,42 por 
litro, em vez dos atuais R$ 
4,06, uma alta de R$ 0,36.

Essa é a parcela da Pe-
trobras no preço cobrado 
do consumidor, que ainda 
inclui custos e margens de 
lucro das distribuidoras e 
dos postos de combustí-
vel, além do ICMS.

A empresa justifica o 
aumento informando que 
o balanço global de die-
sel está sendo impactado, 
nesse momento, por uma 
redução da oferta frente à 

Tomaz Silva/Agência Brasil

demanda. “Os estoques glo-
bais estão reduzidos e abaixo 
das mínimas sazonais dos úl-
timos cinco anos nas princi-
pais regiões supridoras. Esse 
desequilíbrio resultou na ele-
vação dos preços de diesel 
no mundo inteiro, com a va-
lorização deste combustível 
muito acima da valorização 
do petróleo. A diferença entre 
o preço do diesel e o preço 
do petróleo nunca esteve tão 
alta”, informa a empresa na 
nota divulgada à imprensa.

A Petrobras informa ain-
da que suas refinarias estão 
operando próximo ao nível 

máximo e que o refino na-
cional não tem capacidade 
de atender a toda a demanda 
do país. “Dessa forma, cerca 
de 30% do consumo brasi-
leiro de diesel é atendido por 
outros refinadores ou impor-
tadores. Isso significa que o 
equilíbrio de preços com o 
mercado é condição neces-
sária para o adequado supri-
mento de toda a demanda, 
de forma natural, por muitos 
fornecedores que asseguram 
o abastecimento adequado”, 
explica a Petrobras na nota.

COM INFORMAÇÕES 
DE VITOR ABDALA DA ABR

So�a Massafera Reymond 
estreia como modelo em capa de revista

Filha de Cauã Reymond 
e Grazi Massafera estreou 
como modelo na capa da re-
vista Bazaar Kids. A peque-
na, de apenas 9 anos, en-
cheu os pais de orgulho com 
o primeiro trabalho. Grazi 
Massafera postou a foto da 
revista em suas redes sociais 
e afirmou que ficou com o 
coração disparado quando 
viu o clique pela primeira 
vez. Cauã Reymond, alvo de 
polêmica no último fim de 
semana, também celebrou 
a estreia da herdeira: “Mi-
nha pequena está ficando 
grande!”, disse o ator.

O trabalho foi acom-
panhado com atenção 
pelos pais. Mariana 
Goldfarb, atual esposa 
de Cauã, chegou a com-
partilhar uma foto da 

reunião de família du-
rante a sessão de fotos 
de Sofia.

Grazi foi casada 
com Cauã entre 2007 e 
2013. Já a relação dele 
com Mariana Goldfarb 
tem cerca de seis anos. 
Os dois se casaram em 
2019. Já Massafera está 

solteira desde o fim do 
namoro com o diretor 
Alexandre Machafer, em 
fevereiro. A relação du-
rou poucos meses e eles 
se esforçaram para não 
compartilhar cliques 
juntos, mas foram fla-
grados por fãs e fotógra-
fos de plantão.

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3043/0222 - 1° Leilão e nº 3044/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA 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 Leilão Público - Condições 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 Schöntag, no endereço R. Adolfo Melo, 35, Centro, Florianópolis/SC, Cep: 88015-090, 
telefones (48) 99804.5050, (47) 99944.1234 e (51) 98126.2502. Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs e 
14:00 às 18:00hs (Site: www.LeiloeiroPublico.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). 
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 06/06/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no 
dia 21/06/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.LeiloeiroPublico.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Arquivo/ Claudivino Antunes
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 26 de maio de 2022, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 07 de junho de 2022, às 14h30min *. (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Ofi cial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca - 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura pública datado de 29/07/2016, cujo 
Fiduciante é EDUARDO FAVORETTO TEIXEIRA, CPF/MF nº 026.640.351-42, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 589.958,49 (Quinhentos e oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 2201, localizado no bloco B, com área privativa de 85,04m²e área 
total de 127,6365m² e boxe de garagem nº 239/239A, com área privativa de 25,00m² e área total de 31,4384m², do Residencial Park Privilege, 
situado na Rua Fortaleza, quadra 132, lote 01/07, Parque Amazônia, Goiânia/GO, melhor descrito nas matrículas nºs 297.573 e 297.738 do 
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Goiânia/GO”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 205.000,00 (Duzentos e cinco mil reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório 
da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17618_AL_1676-06).

Car tó r io de Reg is tr o de Im ó v eis  Tit.  Doc.  Pes .  J u r .  de           
 Á g u as  Lindas  de G oiá s -G O 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Á guas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIX A ECONÔ MICA F EDERAL,  pessoa 
j urídica de direito misto, com sede no Setor Bancário Sul Q uadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº  9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º , 2º  e 3º , F AZ  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 Cas a 04 no 
CONDOMÍ NIO RESIDENCIAL MARA ROSA IV,  Ru a Am az onas ,  Lote 17  da q u adr a 112,  
Conj u nto B, Setor  10, situado no loteamento denominado PARQ UE DA BARRAG EM,  Á g u as  
Lindas  de G oiá s , devidamente registrado no R-07 =  8 9 . 6 40 em nome do devedor DIOG O 
F ERNANDES F ERREIRA, CPF nº- 043. 8 07 . 7 7 1-7 0 e MARIA VANESSA F ERNANDES SILVA 
LIMA, CPF -6 07 . 07 4. 7 33-06 .  Sob pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRU MENTO 
PARTICU LAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓ VEL, MU TU O E ALIENAÇ Ã O FIDU CIÁ RIA EM 
GARANTIA - CARTA DE CRÉ DITO INDIVIDU AL Â  - CCFGTS –  PROGRAMA CASA VERDE E 
AMARELA - PCVA (MP 996/2020) COM U TILIZ AÇ Ã O DOS RECU RSOS DA CONTA 
VINCU LADA 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 ignorâ ncia e 
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três 
(03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado 
nesta Cidade de Á guas Lindas de Goiás-GO, aos 09 . 05 . 2022.  Sandro Alexander Ferreira, 
Oficial do Registro Imobiliário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:97572
209149

Assinado de forma 
digital por VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:97572209149 
Dados: 2022.05.09 
14:27:31 -03'00'

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. 
 



Quarta-feira, 11 de maio de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 7Publicidade Legal

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS E

1º TABELIONATO DE NOTAS
 

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
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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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Xande, nervoso, aguarda 
notícias. O médico avisa 
a todos que Mel e o bebê 
não estão bem. Leo se lem-
bra da noite anterior quan-
do ele e Lucas chegaram à 
conclusão de que não ex-
iste lugar no mundo para os 
dois. Zoraide vê na borra de 
café um homem sendo en-
golido pela areia do deserto 

e Jade perdendo metade 
de seu coração. Nazira lê 
no jornal que Miro vai ser 
treinador no Marrocos e 
cobra de Latiffa o favor que 
ela está lhe devendo. Mel 
vai para o CTI por prob-
lemas no coração. Nazira 
pede que Miro pense na 
possibilidade de se casar 
com uma marroquina.

O Clone

Além da Ilusão

Carinha de Anjo

Quanto Mais Vida Melhor

Pantanal

resumo de novelas

Davi tenta convencer Iolan-
da a revelar a verdade sobre a 
paternidade de Toninho. Ícaro 
pede que Davi ajude Sirius 
com seus truques de mágica. 
Arminda alerta Inácio sobre 
as intenções de Leopoldo. 
Leônidas planeja encontrar 
a filha de Heloísa para se 
aproximar dela. Tenório rece-
be notícias de Olívia. Isadora 
e Violeta conversam sobre 

suas dores de amor.Geraldo 
garante a Julinha que Con-
stantino não se envolverá 
com Margô. Matias sabota 
a água de Leônidas com um 
remédio que furtou de Dr. 
Elias. Mariana questiona o 
interesse de Leopoldo por In-
ácio. Pablo rouba pertences 
de Rafael. Heloísa, Isadora 
e Leônidas descobrem que 
Matias sequestrou Violeta.

Rose e Tina se animam ao 
ver que Tigrão e Neném se 
entenderam. Paula pega o 
celular de Flávia. Neném se 
entristece quando Rose diz 
que voltará para Paris. Ingrid 
ajuda Paula no plano contra 
Carmem. Tigrão se entende 
com Guilherme. Carmem ob-
serva a conversa entre Pau-

la e Marcelo. Ingrid recebe 
várias ofensas pela internet, 
e Flávia tenta consolá-la. Tina 
termina com Gabriel. Pau-
la convence Nilton a se dis-
farçar como Santiago Pach-
amanca. Gabriel tenta afastar 
Ingrid da banda. Tucão chega 
ao hospital para ser atendido 
por Guilherme.

Gustavo sai preocupado 
atrás da esposa pela ci-
dade. Haydee diz ao padre 
que achou que o dinheiro 
iria solucionar tudo, mas 
não é assim, e que errou 
na educação de Flávio e 
Nicole. Gustavo encontra 
Cecília no colégio. Gus-
tavo diz que promete es-

clarecer para Cecília que a 
ligação não é verdadeira e 
que jamais trairia a esposa. 
Em casa, Gustavo diz que 
a ligação deve ter sido um 
terrível trote. Os dois se 
entendem. Haydee con-
fere as primeiras imagens 
das câmeras que instalou 
em casa.

José Leôncio fica intrigado 
com a sucuri navegando na 
canoa. Tenório avisa a Guta 
que se tornou sócio de José 
Leôncio. José Leôncio reage 
ao menosprezo de Tenório 
por Tadeu. Maria Bruaca des-
confia das viagens de Tenório. 
Mariana manda Jove voltar 
ao Pantanal para lutar por 
seus direitos. Jove se declara 
a Juma. José Leôncio sus-
pende as remessas de din-
heiro para Jove. Irma se ma-
goa com Jove. Gustavo pede 
para Madeleine conversar 

com Nayara. Zaquieu alerta 
sobre o comportamento de 
Juma e Jove. Filó se preocu-
pa com Muda e Levi. Tibério 
conta a Tadeu que pensa em 
se casar com Muda. Made-
leine tenta convencer Jove 
de que a relação do filho com 
Juma não dará certo. Gustavo 
aconselha Nayara a evitar um 
confronto direto com Jove. 
Jove deixa claro para Nayara 
que ama Juma, e dá per-
missão à ex-namorada para 
dizer aos seus seguidores que 
os dois permanecem juntos. 

O marido compra 
12 calcinhas 

iguais para a sua mulher.. .
A mulher reclama: Poque que 
todas têm as mesmas cores !?
As pessoas vão pensar que eu 
não troco de calcinha
O marido pergunta: Quais pessoas? 

TEIXEIRA MENDES CONTA

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

FRICASSÊ DE CAMARÃO

INGREDIENTES
1 kg de camarão limpo
sal e pimenta a gosto
1 limão
azeite
1 cebola grande ralada
alho picado
3 tomates sem pele 
picados
salsinha e cebolinha
1 lata de pomarola
1 lata de creme de leite

1 lata de milho
queijo ralado a gosto
2 copos de requeijão
250 g de queijo mussarela 
picada
batata palha

MODO DE PREPARO
Lave o camarão e 
tempere com sal, pimenta 
e limão. Reserve por um 
tempo para o tempero 

penetrar.
Refogue no azeite a 
cebola ralada, o alho 
picado, os tomates, a 
salsinha e a cebolinha.
Acrescente o camarão e 
a pomarola.
Misture e deixe cozinhar 
por uns 5 minutos ou 
até o camarão ficar todo 
rosado. Reserve.
Bata no liquidificador o 

milho com creme de leite 
e queijo ralado.
Em uma travessa espalhe 
o requeijão cremoso, o 
molho de camarão e em 
seguida jogue o creme 
batido por cima. Cubra 
com mussarela. Leve 
ao forno para gratinar. 
Sirva ainda quente 
acompanhado de arroz 
branco e batata palha.

BROA DE FUBÁ DE LIQUIDIFICADOR

INGREDIENTES
3 ovos inteiros
1/2 copo (americano) 
de óleo
1 copo (requeijão) 
de açúcar
2 copos (requeijão) 
de fubá
1 copo (requeijão) de leite
1 colher (sopa) de 
fermento em pó
1 pitada de sal
queijo ou coco ralado 
a gosto

MODO DE PREPARO
Bater todos os 
ingredientes no 
liquidificador.
Despeje a massa em 
uma forma untada e 
enfarinhada.
Levar ao forno 
preaquecido de 
30 a 40 minutos.


