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É preciso suprir a demanda durante todo o feriado. 
Fundação abrirá no sábado, segunda e quarta

SAÚDE

CARNAVAL 2019

Carnaval também é tempo de 
doar sangue no Hemocentro

Campanha combate o racismo neste Carnaval

AgênciA BrAsíliA - Carnaval 
é tempo de festa e alegria, 
mas também um período 
de baixa nos estoques da 
Fundação Hemocentro de 
Brasília. Por isso, o reforço 
na doação de sangue, nesta 
época do ano, é fundamen-
tal para manter as unidades 
de saúde abastecidas.

Diariamente, até 220 
pessoas realizam doações 
no local. Durante o Carna-
val, no entanto, o número 
cai para aproximadamente 
190. O fator que preocupa, 
neste período, é o aumento 
no número de acidentes de 
trânsito e, por consequên-
cia, o crescimento do uso do 
sangue estocado.

A Fundação Hemocen-
tro de Brasília abrirá no sá-
bado (2/3), das 7h às 18h. 

A entidade não atende aos 
domingos. Já na segunda-
-feira (4/3), funcionará das 
7h às 13h. Na quarta-feira 
de cinzas (6/3), estará aber-
ta das 14h às 18h. O aten-
dimento voltará ao horário 
normal no dia seguinte, 
quinta-feira (7/3), das 7h 
às 18h. A instituição fica no 
Setor Médico-Hospitalar 
Norte, Quadra 3, Conjunto 
A, Bloco 3 (Asa Norte). 

Em 2018, a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) re-
gistrou 249 acidentes gra-
ves e 87 óbitos nas rodovias 
federais de todo o país. No 
Distrito Federal, nenhum 
acidente grave ou morte no 
trânsito foi registrado – mas 
é necessário que a pasta es-
teja preparada para atender 
a uma eventual demanda.

ESTOQUE
Mensalmente, são co-

letadas cerca de 5 mil bol-
sas de sangue. Além disso, 
o Hemocentro de Brasília 
opera com um estoque es-
tratégico, que pode abas-
tecer toda a rede pública 
de saúde do DF e hospitais 
conveniados pelo período 
de dois a sete dias, depen-
dendo do hemocompo-
nente (hemácias, plasma 
ou plaquetas).

A principal recomen-
dação aos voluntários que 
pretendem doar sangue 
antes do Carnaval é marcar 
pela central telefônica 160, 
opção 2. O agendamento 
da doação dá direito a uma 
senha preferencial. A uni-
dade funciona de segunda 
a sábado, das 7h às 18h.

A Secretaria de Justiça 
e Cidadania do Distrito Fe-
deral (Sejus/DF) promove, 
neste Carnaval, campanha 
de combate ao racismo. 
Com os lemas “Xô, racis-
mo”, “Preconceito? Tô fora!” 
e “Tire a máscara do precon-
ceito”, a Sejus abraça essa 
causa de cidadania e estará 
aparelhada para orientar a 
população a esse respeito 
durante a festa. O tema da 
campanha este ano será o 
combate ao blackface, que 
é a representação de perso-
nagens negros, satirizando e 
ridicularizando a população 
negra, a exemplo da fantasia 
de “nega maluca”, muito co-
mum no Carnaval.

“A ideia é que essa cam-
panha informe ao folião 
que ele pode pular o Car-
naval de forma pacífica e 
sem agredir a cultura que 
construiu o país”, explica o 
secretário da Sejus, Gusta-
vo Rocha. “Essas questões 
do blackface e da “nega 
maluca” têm cunho pejo-
rativo e precisamos aca-
bar com isso. É possível se 
fantasiar de diversas coisas 
sem praticar racismo”.

Em conjunto com a De-
legacia Especial de Repres-
são aos Crimes por Discri-
minação Racial, Religiosa 
ou por Orientação Sexual 
ou Contra a Pessoa Idosa ou 
com Deficiência (Decrin) e 
a Defensoria Pública, a Se-
jus terá um ponto de apoio 
durante o Carnaval para re-
ceber denúncias e realizar 
atividades pedagógicas. O 
módulo funcionará em uma 
tenda no estacionamento 
do Mané Garrincha.

Na avaliação do subse-
cretário de Direitos Huma-

nos, Juvenal Araújo, a ação 
de conscientização e as po-
líticas eficientes de preven-
ção da violência são muito 
importantes para garantir 
o direito à vida e à seguran-
ça da população negra no 
Brasil. “Racismo ocorre to-
dos os dias do ano”, obser-
va. “Ainda somos minoria 
política e não temos acesso 
às mesmas oportunidades 
que as pessoas não negras. 
Durante o Carnaval, o nú-
mero de casos de racismo 
só aumenta. Por isso, que-
remos alertar as pessoas so-
bre as diversas vertentes do 
racismo e a importância de 
denunciá-las.”

CRIME
Os atos de discrimina-

ção por raça e cor são con-
siderados crimes no Brasil 
desde 1989, quando entrou 
em vigor a Lei nº 7.716, a 
chamada Lei Caó – home-
nagem a seu autor, o en-
tão deputado e ativista do 
movimento negro Carlos 
Alberto de Oliveira.

Pela legislação, está su-
jeito a pena de dois a cinco 
anos de prisão quem, por 
discriminação de raça, cor 
ou religião, impedir pesso-
as habilitadas de assumir 
cargos no serviço público 
ou se recusar a contratar 
trabalhadores em empresas 
privadas. Também comete 
o crime de racismo quem, 
pelos mesmos motivos, re-
cusa o atendimento a pes-
soas em estabelecimentos 
comerciais (um a três anos 
de prisão), veta a matrícula 
de crianças em escolas (três 
a cinco anos), e impede que 
cidadãos negros entrem em 
restaurantes, bares ou edi-

fícios públicos ou utilizem 
transporte público (um a 
três anos).

Além dos crimes de ra-
cismo, também há a condu-
ta chamada de injúria racial 
(artigo 140 do Código Pe-
nal), configurada pelo ato de 
ofender a honra de alguém 
valendo-se de elementos 
referentes a raça, cor, etnia, 
religião ou origem. A injúria 
racial se dirige contra uma 
pessoa específica, enquanto 
o crime de racismo é dirigi-
do a uma coletividade.

De acordo com dados 
do Ministério Público do 
DF, as denúncias de racis-
mo cresceram entre 2010 
e 2016. Nesse período, o 
aumento foi de 1.190% na 
capital. Dentre as ações pe-
nais, 7% são por crime de 
racismo e as demais, por 
crime de injúria racial.

Dados do Atlas da Vio-
lência de 2018, produzido 
pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada 
(Ipea), mostram que os 
negros, especialmente 
os homens jovens, são o 
perfil mais frequente do 
homicídio no Brasil.

Em 2016, a taxa de ho-
micídios da população ne-
gra foi duas vezes e meia su-
perior à de não negros (16% 
contra 40%). Entre 2006 e 
2016, a taxa de homicídios 
de negros cresceu 23,1%. 
No mesmo período, a taxa 
entre os não negros teve 
uma redução de 6,8%. De 
acordo com o levantamen-
to do Ipea, as maiores taxas 
de homicídios de negros 
encontram-se nos estados 
de Sergipe (79,0%) e do Rio 
Grande do Norte (70,5%).

AgênciA BrAsíliAn

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br
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Carnaval: Cantada é crime 
de importunação sexual?

Ciência de devedor 
da execução de 
alimentos torna 
válida citação 
recebida por terceiro

A 3ª turma do STJ de-
negou ordem em HC e 
restabeleceu a prisão civil 
de devedor em ação de 
execução de alimentos. 
Para a turma, a prova ine-
quívoca de que o devedor 
tem pleno conhecimento 
da execução de alimentos 
ajuizada contra ele torna 
válida a citação recebida 
por terceira pessoa.

No caso, a certidão 
lavrada pelo oficial de 
justiça não observou a 
formalidade prevista em 
lei - foi a irmã do pacien-
te quem apôs o ciente 
no mandado, sem que 
tenha havido explicita-
ção do motivo pelo qual 
o paciente não o fez.

EVENTUAL 
VÍCIO SUPERADO

A relatora do recurso, 
ministra Nancy Andrighi, 
explicou no voto que, em 
regra, o  descumprimen-
to da formalidade prevista 
no art. 251, III, do CPC/15, 
gera a nulidade do ato ci-
tatório, na medida em que 
não pode haver nenhuma 
dúvida acerca da ciência 
inequívoca do réu ou do 
executado de que há uma 
pretensão contra si deduzi-
da. Dessa forma, concluiu a 
relatora, a despeito do des-
cumprimento da formali-
dade prevista no CPC/15, 
não haveria dúvida, a partir 
dos esclarecimentos presta-
dos pelo juízo da execução, 
de que a finalidade do ato 
citatório – dar ciência ine-
quívoca da pretensão exe-
cutiva – foi integralmente 
cumprida, “de modo que 
eventual vício se encontra 
absolutamente superado 
e é incapaz de justificar 
a alegada invalidade do 
decreto prisional”.

MigAlhAs

Festa deste ano é a primeira após a 
criminalização de atos libidinosos praticados 
contra terceiros sem sua anuência

Música, diversão, 
fantasia, purpurina, ale-
gria e multidão. Tudo 
isso permeia o clima 
carnavalesco. No en-
tanto, apesar de muitas 
pessoas se divertirem 
nessa época do ano, o 
Carnaval também tem 
seu lado sombrio para 
muitas mulheres que 
sofrem com toques in-
desejados, insistências e 
violação de seus corpos. 

O carnaval deste ano 
será o primeiro em que 
a importunação sexual 
é crime. De acordo com 
a lei 13.718/18, publica-
da em setembro do ano 
passado, importunação 
sexual é o ato de prati-
car contra alguém e sem 
a sua anuência ato libi-
dinoso com o objetivo 
de satisfazer a própria 
lascívia ou a de tercei-
ro. A pena para quem 
praticar este crime é a 
reclusão de 1 a 5 anos, 
se o ato não constituir 
crime mais grave.

E AS CANTADAS?
Muitos foliões con-

sideram esta época do 
ano mais permissi-
va para determinados 
comportamentos, prin-
cipalmente no que se 
refere ao clima de azara-
ção. Na arte da conquis-
ta, estão as famosas can-
tadas. Mas, será que elas 
se encaixam no crime de 
importunação sexual?

Para Fernanda Ma-
ria Alves Gomes, mestre 
em Direito pela UFPE, 
não. De acordo com a 
professora, a mera can-

tada, desacompanhada 
de ato libidinoso, não 
caracteriza o crime de 
importunação sexual. 
“Para sua tipificação 
exige-se a prática de 
ato libidinoso contra al-
guém, o que não ocor-
rerá na simples cantada 
por mais agressiva ou 
chula que seja”, explica. 

O promotor de Justiça 
aposentado/SP e mestre 
em Direito Público, Eu-
des Quintino de Oliveira 
Júnior, também avalia a 
questão. Ele explica que 
a lei erigiu a dignidade 
sexual com um valor re-
levante da pessoa e, nes-
ta área protetiva, deferiu 
a ela a tutela específica 
garantindo-lhe instru-
mentos legais para fazer 
valer o seu direito.

Eudes Quintino escla-
rece que uma “cantada”, 
que tem como vítima 
o homem ou a mulher, 
desde que contenha os 
elementos de seriedade 
e que possam provocar a 
perturbação e o transtor-
no da pessoa a quem foi 
direcionada, compreen-
de a prática do crime de 
importunação sexual.

A lei traz o conceito de 
ato libidinoso, mas, afi-
nal, o que seria isto? Eu-
des elucida que, quando 
a norma fala deste tipo de 
ato, ela pretende traduzir 
a intenção do agente em 
querer satisfazer sua libi-
do, valendo-se, para tanto, 
de toques corporais em 
partes íntimas do corpo 
humano, sem, no entanto, 
consumar o ato sexual.

MigAlhAs
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informações sobre suposta rede de 
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Aprovado em primeira votação PL que proíbe 
lavar calçadas com água tratada

Dia Mundial da Doença Rara: conheça os principais 
direitos dos pacientes que sofrem desse mal

NA CAPITAL

BENEFÍCIOS

Rota JuRídica - O presiden-
te da Comissão de Direi-
tos Humanos (CDH) da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-GO), o advoga-
do Roberto Serra, solicitou 
informações sobre suposta 
criação de “rede de prote-
ção” em favor do médium 
João Texeira de Faria, o João 
de Deus, acusado por abu-
sar sexualmente de aproxi-
madamente 300 mulheres, 
que frequentaram a Casa 
Dom Inácio de Loyola, em 
Abadiânia. Delegada e ser-
vidores da Segurança Públi-
ca agiam para impedir que 

as denúncias contra o mé-
dium fossem investigadas.

Por meio de ofício, a 
CDH requer ao Ministério 
Público do Estado de Goiás, 
à Corregedoria da Polícia 
Civil e a Polícia Militar infor-
mações sobre o andamen-
to das investigações com o 
objetivo de cumprir a mis-
são da OAB de “defender a 
Constituição da República, 
a ordem jurídica do Estado 
democrático de direito, os 
direitos humanos, a justi-
ça social, pugnar pela boa 
aplicação das leis, trabalhar 
pela rápida administração 

da Justiça e contribuir para o 
aperfeiçoamento da cultura 
e das instituições jurídicas”.

A Corregedoria da Polí-
cia Civil adimite que existe 
uma sindicância contra de-
legada que atuou em Abadi-
ânia. Mas, apesar disso, não 
divulga dados sobre o anda-
mento das investigações.

HC NEGADO
O ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, Nefi 
Cordeiro, negou um pedido 
de habeas corpus em cará-
ter liminar para o médium 
João de Deus. Ele está pre-

so há mais de dois meses 
e sempre negou os crimes. 
O pedido foi feito pelo ad-
vogado Alberto Toron e se 
refere à denúncia do Mi-
nistério Público por abuso 
sexual, corrupção de teste-
munha e coação no curso 
do processo, por ameaçar 
testemunhas. No pedido, a 
defesa alega que a “suposta 
conduta que ensejou a me-
dida cautelar teria ocorrido 
há quase 2 anos, violando a 
clara jurisprudência de con-
temporaneidade dos riscos 
para a decretação da medi-
da excepcional”.

GESTÃO
Prefeitura de Tocantínia libera 
o pagamento da progressão dos 
professores nesta sexta-feira

REDES SOCIAIS

Fim da terceira classe 
da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros

O Deputado Estadual 
Álvaro Guimarães, come-
morou em suas redes so-
ciais, a aprovação do fim 
da terceira classe da Polícia 
Militar, do Corpo de Bom-
beiros e a reestruturação 
da categoria de agentes e 
escrivães da Polícia Civil e 
agentes penitenciários. 

O projeto foi relatado 
pelo deputado Major Araú-
jo, aprovado em segunda 
e última votação pela As-
sembleia Legislativa de 
Goiás, na sessão plenária 
da última quarta-feira.

O Deputado informa 
na sua publicação que 

os colegas de assembleia 
Adriana Accorsi, Coronel 
Adailton, Eduardo Prado, 
Humberto Teófilo e Ma-
jor Araújo demonstraram 
comprometimento em 
defesa dos direitos, reco-
nhecimento e de valoriza-
ção desses profissionais 
que arriscam suas vidas 
em defesa da população.

Segundo Álvaro Gui-
marães “este é um grande 
passo para a valorização 
do policial goiano e o 
início de um novo ciclo 
da segurança pública do 
Estado de Goiás”. 

Da ReDação

Geral/Goiás

n Thiago Mendes 

Thiago Mendes

Seu lugar!
Um dia você vai aca-

bar encontrando seu 
lugar. Mas lembre-se: 
lugares não são tijolos, 
cimento e telhados. Lu-
gar é gente, aconchego, 
carinho, mutualidade; 
é sentir-se visto, im-
portante, participante, 
afetivamente realizado. 
Lugar é colo, ombro e 
abraço. Lugar é alma, 
sinergia, energia, ple-
nitude. Lugar é lar, é 

amar, é se dar e aceitar.
thiago Mendes

é autoR Do livRo 
“o caminho SagRaDo”, 

lançaDo Recentemente em toDo 
o BRaSil.  Siga no inStagRam @

SolDaDoDaPaz

O plenário da Câmara 
de Goiânia aprovou nesta 
quarta-feira (27), em pri-
meira de duas votações, 
projeto de lei de autoria do 
vereador Romário Policarpo 
(PROS) que proíbe a lava-
gem de calçadas com água 
tratada, potável, oriunda de 
poços artesianos e da Sane-
amento de Goiás (Sanea-
go). Em votação simbólica, 
a proposta foi acatada pela 
unanimidade dos verea-
dores e segue agora para a 
apreciação da Comissão de 

Meio Ambiente.
A proposta de lei esta-

belece que a limpeza de 
calçadas deve ser feita 
prioritariamente por var-
rição, aspiração ou outros 
recursos que prescindam 
do uso de água. A lava-
gem, afirma o texto, está 
autorizada desde que com 
água de reaproveitamento 
– armazenada das chuvas 
ou de reuso (lavagem de 
roupas, por exemplo). O 
projeto estabelece que a 
prefeitura de Goiânia faça 

a regulamentação da fis-
calização.  princípio, pela 
legislação municipal, a 
competência para aplicar, 
fiscalizar e autuar as infra-
ções da lei será da Agência 
Municipal do Meio Am-
biente (Amma). A desobe-
diência à nova legislação 
terá como penalidades a 
advertência por escrito e 
aplicação de multa de 152 
UFIRs em caso de reinci-
dência. A partir daí, o valor 
da multa será sempre do-
brado caso a infração seja 

novamente notificada.
“O objetivo principal 

do projeto é estabelecer 
uma cultura de redução 
do desperdício de água na 
capital. Estamos prestes a 
entrar no período de estia-
gem e o desperdício pode 
agravar e muito o proble-
ma de abastecimento”, 
disse Romário. “Temos de 
mudar os hábitos da po-
pulação, estimulando que 
apenas água reutilizada 
seja usada para a lavagem 
de calçadas”, disse.

Nesta sexta-feira 
(01/03), os professores 
da Rede Municipal de 
Educação de Tocantínia  
receberão na folha de pa-
gamento do mês valores 
referentes à progressão 
por tempo de serviço.

Segundo o secretário  
de Educação do muni-
cípio, André Goveia, , a 
medida reforça o com-
promisso da gestão do 
prefeito Manoel  Silvino 
(SD), com a valorização 

dos educadores muni-
cipais, cumprindo com 
o PCCR do município 
e as metas dos  Planos  
Nacional e Municipal 
de Educação.

O secretário explicou, 
ainda, que os benefícios 
serão incorporados aos 
salários dos servidores e 
levados para a aposenta-
doria, o que não aconte-
ce no caso do pagamento 
do abono salarial.

aScom/tocantínia

Nesta quinta-feira, 28 
de fevereiro, foi celebrado 
o Dia Mundial da Doença 
Rara (DR). Segundo a Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS), enquadram-se 
nesse grupo as patologias 
que atingem até 65 indiví-
duos em cada 100 mil pes-
soas. Além disso, estima-se 
que 80% dessas moléstias 
são de ordem genética e 
75% afetam crianças, sen-
do que 30% dos pacientes 
morrem até os cinco anos 
de idade. São alguns exem-
plos o Lúpus, a Doença de 
Crohn, Esclerose Múltipla, 
Fibrose Cística e a Epider-
mólise Bolhosa.

No Brasil, o diagnóstico 
tardio, em função da escas-
sez de médicos especializa-
dos, e o tratamento de alto 
custo e quase inexistente 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS) são alguns dos fatores 

que dificultam a vida dos 
portadores de DRs, estima-
dos em 13 milhões no país 
(Dado da Interfarma).

Segundo a advogada 
Tatiana Viola de Queiroz, 
do escritório Nakano Ad-
vogados Associados, espe-
cialistas em Direito à Saúde 
Humana e Animal, mesmo 
em face desses obstáculos, 
as pessoas com doenças 
raras dispõem de algumas 
garantias legais especiais, 
asseguradas por atos jurí-
dicos como a Portaria n° 
199/2014.

“Esse documento esta-
belece a Política Nacional de 
Atenção Integral às Pessoas 
com Doenças Raras, sancio-
na as diretrizes para a assis-
tência às mesmas no SUS e 
ainda estabelece as verbas 
destinadas a este fim”, expli-
ca a especialista.

De acordo com a advo-

gada, assim como os porta-
dores de doenças crônicas, 
os pacientes com DRs ain-
da têm direito à obtenção 
de tratamento, ao benefício 
previdenciário do auxílio-
-doença, à isenção de alguns 
tributos, como o Imposto 
de Renda (em casos especí-
ficos) e o IPVA, ICMS, IPI e 
IOF, caso necessitem com-
prar um carro adaptado, en-
tre outras garantias.

O recebimento de medi-
camentos de forma gratuita 
também é outra garantia 
que os portadores de males 
raros podem reclamar ao 
SUS ou aos planos de saúde. 
Caso o benefício seja nega-
do ou o pedido demore a 
ser respondido, os pacientes 
podem recorrer ao Poder Ju-
diciário, para o provimento 
de medida, ou tutela, an-
tecipatória. “As sentenças 
dessas medidas saem em 

até sete dias e quando há o 
deferimento, os convênios 
ou o SUS têm a obrigação 
de fornecer a medicação o 
mais rápido possível ao pa-
ciente, correndo o risco de 
serem multados, caso não o 
façam”, explica Tatiana Viola.

AVANÇOS RECENTES
No dia 23 de janeiro, 

o Governo Federal anun-
ciou a instituição da Co-
ordenação Nacional dos 
Raros, que vai acompa-
nhar de perto os casos de 
pacientes diagnosticados 
com diversas síndromes 
raras. A nova divisão será 
conduzida pela Secreta-
ria Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia, atualmente ligada ao 
Ministério da Mulher, Fa-
mília e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH).

Rota JuRídica

Divulgação
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Dois tempos
1. Foi sucesso absoluto o coquetel luxuoso de 

inauguração da SKBorges - Arquitetura Corpora-
tiva, ocorrido no Restaurante Grá Bistrô, locali-
zado no rooftop do Órion Complex, pilotado pe-
los anfitriões, os arquitetos Sérgio e Erika Borges.

2. O evento de apresentação do escritório es-
pecializado em projetos corporativos, que atua no 
mercado de Brasília e São Paulo, há mais de 18 anos, 
teve cardápio com temperos do Chef Ian Baiocchi.

Pezinhos
O arquiteto Sérgio Borges, e seu escritório de 

arquitetura corporativa, que acabou de abrir fi-
lial, em Goiânia, participarão da Casa Cor Goiás 
2019, marcando oficialmente o início das opera-
ções do escritório em solo goiano.

Vitrine
n VOCE SABIA? 
As frutas vermelhas 
contem flavonoides, 
que previnem o 
envelhecimento 
precoce.

n ESPECULAÇÃO 
- Pelo andar da 
carruagem, Sandy 
& Junior, ao que 
tudo indica, terão 
um retorno triunfal, 
para celebrar o 
aniversário de 30 
anos, da dupla. 
Inclusive, cogita-se 
que a dupla poderá 
se apresentar no 
Rock In Rio, no 
Palco Mundo - o 
principal do evento, 
que acontece 
em setembro.

n CERTTIFICAÇÃO 
- Os advogados e 
sócios, Cristina Dias 
e Diego Amaral, 
tem motivos mil 
para comemorar: 
o escritório Dias 
& Amaral, foi 
certificado pela 
Great Place To 
Word (GPTW) como 
um dos melhores 
locais para se 
trabalhar no estado 
de Goiás.

n ARQUITETURA 
CORPORATIVA 
III - Rafael Vilela e 
Rafaela Katherine 
curtiram o coquetel 
de inauguração da 
filial de escritório 
de arquitetura, 
em Goiânia

C
ris

tia
no

 B
or

ge
s

ARQUITETURA CORPORATIVA I 
O oftalmologista Diogo Mafia, a gerente comercial, 
Cristiane Nogueira, a arquiteta, Michelle Nogueira, e 
o oficial da Marinha brasileira, José Augusto Correia, 
prestigiaram a abertura da filial do escritório de 
arquitetura corporativa, em Goiânia

Cristiano Borges

ARQUITETURA CORPORATIVA 
O casal, arquitetos Sérgio e Erika Borges, anfitriões da 
noite de taças e guardanapos de inauguração da filial 
brasiliense SKBorges, na capital goiana, brindaram 
com o empresário Domingos Ávila Neto (direita)

Cristiano Borges

ARQUITETURA CORPORATIVA II 
O bancário Marcus Merola e a arquiteta Natalia 
Rocha Lisboa, também estavam presentes na 
noite em que reuniu muita gente bonita, na festa de 
apresentação do escritório SKBorges

Cristiano Borges

Estado apresentou taxa de redução com saldo de aproximadamente 1,1%; setores 
do comércio e de serviços foram os que registraram maior número de admissões

IBGE

SEDUC

Tocantins registra redução da 
taxa de desemprego em 2018

Pais ressaltam o trabalho realizado por 
professores da Educação Especial em Palmas

Melânia Kássia/Governo do 
TocanTins - Mesmo dian-
te de um ano atípico com 
vários processos eleitorais 
no Estado, o Tocantins foi 
um dos 18 estados bra-
sileiros que reduziram a 
taxa de desemprego em 
2018, segundo dados di-
vulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad).

O estado apresentou 
uma taxa de redução com 
saldo de aproximadamen-
te 1,1%. Segundo a gerente 
do Observatório do Traba-
lho, Willany Bezerra Lira, 
os setores do comércio e 
de serviços foram os que 
registraram maior núme-

ro de admissões. “Em 2018, 
fechamos com saldo po-
sitivo que alcançou 3.043 
novos postos. Já nos saldos 
de admitidos, conseguimos 
72.631 admissões tendo um 
ano bastante satisfatório 
em relação a 2017”, afirmou 
Willany Bezerra.

De acordo com a geren-
te, o Governo vem desenvol-
vendo ações para fomentar 
esse crescimento, oportu-
nizando capacitação para 
os trabalhadores e auxílio 
para empresas que utilizam 
o Sistema Nacional de Em-
pregos (Sine). “Buscamos 
sempre manter contato 
com os comerciantes para 
saber as suas necessidades 
de mão de obra e o perfil 
exigido. Dessa forma, temos 

como direcionar as nossas 
capacitações oferecidas ao 
público para que as vagas, 
ora manifestadas, possam 
ser preenchidas”, destacou.

As vagas oferecidas pelo 
Sine são de diversas áreas de 
conhecimento e podem ser 
consultadas pela internet 
por meio do aplicativo Sine 
Fácil, disponível para down-
load gratuito no Google Play 
ou no site www.setas.to.gov.
br/vagas-de-emprego. Para 
se candidatar às vagas dis-
poníveis, o interessado 
deve procurar uma das 
unidades de atendimento 
e estar em posse da Car-
teira de Identidade, CPF e 
Carteira de Trabalho com 
o número do Programa de 
Integração Social (PIS).

Os pais que têm filhos 
matriculados na Escola Esta-
dual Vale do Sol, em Palmas, 
na Educação Especial, ofer-
tada pela Secretaria de Esta-
do da Educação, Juventude 
e Esportes (Seduc), destaca-
ram a confiança no trabalho 
da equipe de professores e 
explicaram como as aulas 
têm ajudado os alunos que 
apresentam algum tipo de 
deficiência a superarem suas 
limitações. Cília Barbosa é 
mãe de Samuel Rodrigues, 
de 12 anos, com deficiência 
intelectual. “Percebi que o 
meu filho está aprendendo 
cada vez mais, gosta da es-
cola e de participar das ati-
vidades que os professores 
promovem”, explicou.

Para que esse trabalho 
com o aluno da educação 
especial dê resultados, as es-
colas contam com as Salas 
de Recursos Multifuncio-
nais e professores auxiliares, 
que acompanham os alunos 
e ajudam na compreensão 
dos conteúdos ministrados 
em sala de aula.

A professora Macione 
Mendes da Silva tem for-
mação em Pedagogia e His-
tória, é especialista em Edu-
cação Inclusiva, e domina a 
Língua Brasileira dos Sinais 
(Libras) e o Braille. Ela ex-
plicou que a experiência 
com os alunos da educação 

especial lhe proporcionou 
um novo sentido para a 
vida. “Sou de Pernambu-
co e foi aqui, no Tocantins, 
que tive a oportunidade de 
conviver com os alunos da 
Educação Especial. É um 
trabalho gratificante, por-
que nos aproximamos mui-
to deles e, com isso, apren-
demos sobre a vida”, frisou.

Antônia Cristina Moção 
Ferreira vai à escola todos 
os dias levar a sua filha Kelly 
Ferreira dos Santos, de 15 
anos, que cursa o 9º do en-
sino fundamental. “Acom-
panho o trabalho que é re-
alizado na escola, e posso 
dizer que os professores são 
maravilhosos e que, aqui, 
acontece uma relação de 
confiança”, ressaltou.

A servidora pública San-
dra Batista de Sousa é mãe 
de Luíza Gabriela Batista de 
Sousa, de 17 anos, que está 
concluindo o ensino médio. 
Ela também acompanha a 
filha todos os dias no per-
curso para a escola. “Minha 
filha teve uma má formação 
no cérebro. Por isso, tem di-
ficuldades para se locomo-
ver e apresenta baixa visão. 
Mas, isso não a impede de 
ser feliz na escola, desen-
volvendo atividades peda-
gógicas e de artes. Aprende-
mos a gostar e a respeitar os 
professores, pelo cuidado 

e pela proximidade com os 
nossos filhos”, disse.

Outra mãe que está 
sempre na escola é Silva-
na Bezerra de Araújo, que 
acompanha a filha Cecília 
Bezerra de Oliveira, de 17 
anos. Ela também integra 
as equipes de passeios e 
atividades na escola.

A professora Maria Iones 
Pereira Lima, que atende os 
alunos da Educação Espe-
cial, explicou que o papel 
principal do professor auxi-
liar é preparar os conteúdos 
que os alunos não consegui-
ram compreender, de forma 
que eles entendam. “Procu-
ramos utilizar outras lingua-
gens como desenhos. Esse 
trabalho realizado nas Salas 
de Recursos Multifuncio-
nais funciona conforme os 
conteúdos ministrados em 
sala de aulas”, esclareceu.

“Aqui, temos alunos que 
assimilam melhor os con-
teúdos por meio das tecno-
logias, outros por meio das 
artes. E vamos atendendo 
cada um, conforme sua ne-
cessidade. É um trabalho 
gratificante, principalmen-
te, quando a mãe vem para 
a escola e nos fala de pro-
gressos dos seus filhos”, co-
mentou a diretora da unida-
de educacional, Rosemary 
Aparecida Tessarin Tinoco.

Josélia de lima
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO ENCONTRAM SE NO 1° PROTESTO DE GOIÃNIA, PARA SEREM PROTESTADOS OS SEGUINTES TÍTULOS: DM  VL  R$ 1.997,82  C/PEDRO L DOS S N REIS CLINICA DE SAUDE ES, APRES. ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 
E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP. DM  VL  R$ 1.997,81  C/PEDRO L DOS S N REIS CLINICA DE SAUDE ES, APRES. ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP. DM  VL  R$ 10.710,00  C/PEDRO L DOS S N REIS 
CLINICA DE SAUDE ES, APRES. ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP. NP  VL  R$ 450,00  C/LOIDE BARROS PEREIRA, APRES. MARCIO HUMBERTO DOS REIS SILVA MOTOS ME. NP  VL  R$ 240,00  C/JARDSON PEREI-
RA LUZ, APRES. MARCIO HUMBERTO DOS REIS SILVA MOTOS ME. DM  VL  R$ 829,37  C/ALESI DE OLIVEIRA SILVA ME, APRES. FIEL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME. DSI  VL  R$ 1.850,00  C/WILSON ANTONIO ALVES CONSTRUCOES ME, APRES. 
999 - TGI 0200 - SICOOB-ENGECRED. DMI  VL  R$ 1.647,04  C/FCIA PONTES ALVES DO CABO LTDA, APRES. 999 - TGI 0035 - GRB-RJ DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA. DMI  VL  R$ 1.554,05  C/FCIA PONTES ALVES DO CABO LTDA, APRES. 999 - TGI 0035 - GR-
B-RJ DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA. DMI  VL  R$ 1.569,60  C/FCIA PONTES ALVES DO CABO LTDA, APRES. 999 - TGI 0035 - GRB-RJ DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA. DMI  VL  R$ 123,83  C/EVALDINA RIBEIRO DA SILVA, APRES. 998 - MEDCENTRO 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DMI  VL  R$ 723,87  C/SISSE XAVIER DO REGO E CIA LTDA, APRES. 998 - MEDCENTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DMI  VL  R$ 314,89  C/SISSE XAVIER DO REGO E CIA LTDA, 
APRES. 998 - MEDCENTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DMI  VL  R$ 3.640,59  C/FIDELIS EMBALAGENS E DISTRIBUICOES LTDA, APRES. 237 - BANCO BRADESCO S/A 0000 - GOIANIA DGC EXT. DMI  VL  R$ 139,66  C/SIMONE FREITAS 
FARIA, APRES. 001 - BANCO DO BRASIL S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 349,90  C/MAURO E HELDA DROGARIA LTDA ME, APRES. 998 - TOTAL LOGISTICA FARMACEUTICAS LTDA. NP  VL  R$ 2.615,00  C/SUEMI ALMEIDA REGO, APRES. GLADISTONE GOMES LEAL. 
NP  VL  R$ 10.000,00  C/POTENCIA ACABAMENTO LTDA, APRES. COSTA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI EPP. NP  VL  R$ 160,00  C/JHENIFFER MAYANE SOUSA DE OLIVEIRA, APRES. PONTO CERTO CALCADOS EIRELI ME. NP  VL  R$ 100,00  C/JHENIFFER 
MAYANE SOUSA DE OLIVEIRA, APRES. PONTO CERTO CALCADOS EIRELI ME. NP  VL  R$ 140,00  C/LETICIA HELEN C RODRIGUES, APRES. PONTO CERTO CALCADOS EIRELI ME. NP  VL  R$ 400,00  C/MARISA SILVA BARROS, APRES. PONTO CERTO CALCADOS 
EIRELI ME. NP  VL  R$ 630,00  C/SOLANGE CARLOS DE SOUZA, APRES. PONTO CERTO CALCADOS EIRELI ME. NP  VL  R$ 140,00  C/SUELY ALVES DE LIMA, APRES. PONTO CERTO CALCADOS EIRELI ME. NP  VL  R$ 600,00  C/SELMA ALVES COSTA, APRES. PONTO 
CERTO CALCADOS EIRELI ME. CHQ  VL  R$ 2.266,00  C/WESLEY DE JESUS PEREIRA, APRES. JOSE PAULO CARDOSO DA SILVA. DSS  VL  R$ 1.447,50  C/JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA, APRES. FERNANDES E OLIVEIRA LTDA EPP. CHQ  VL  R$ 1.500,00  C/LAURITO 
JOSE DA SILVA, APRES. BALTAZAR ROSEVERTE DA COSTA. NP  VL  R$ 1.200,00  C/JADIR FERREIRA DA SILVA, APRES. BRUNO SCALON JUNGERMANN ME. DSI  VL  R$ 15.032,16  C/COOPERATIVA HABITACIONAL 78, APRES. 756 - BANCOOB-BANCO COOP DO 
BRASIL SA 0000 - GOIANIA. DMI  VL  R$ 2.434,00  C/CL ASSESSORIA E TEC EM ESTAC  LTDA, APRES. 748 - UNICRED-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 0000. DMI  VL  R$ 1.433,00  C/LUD COMERCIO LTDA - LUD COMERCIO, APRES. 748 - UNICRED-BANCO COO-
PERATIVO SICREDI S/A 0000. DMI  VL  R$ 242,28  C/MARIA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO 5886960317, APRES. 748 - UNICRED-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 0000. DMI  VL  R$ 1.607,50  C/HEGS LIMPEZA CONSERVACAO E PORTA, APRES. 422 - BANCO SAFRA 
S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 200,00  C/MICHELLE HONORIO DE OLIVEIRA, APRES. 341 - BANCO ITAU S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 210,00  C/NATALIA CARVALHO DOS SANTOS, APRES. 341 - BANCO ITAU S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 1.266,41  C/ROMARIO 
RIBEIRO ARAUJO 6064820, APRES. 341 - BANCO ITAU S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 3.166,66  C/COMERCIAL FS IMPERIO EIRELI, APRES. 341 - BANCO ITAU S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 14.300,00  C/ANTONIO CESAR TEIXEIRA, APRES. 341 - BANCO ITAU S/A 
0000 - CENTRO. DSI  VL  R$ 347,50  C/HAM BURGER LTDA, APRES. 341 - BANCO ITAU S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 1.711,00  C/NIHARA & TOGO LTDA   EPP, APRES. 237 - BANCO BRADESCO S/A 0000 - GOIANIA DGC EXT. DSI  VL  R$ 166,66  C/ANA KAROLINE 
DE OLIVEIRA RIBEIRO, APRES. 237 - BANCO BRADESCO S/A 0000 - GOIANIA DGC EXT. DSI  VL  R$ 166,66  C/KARUENE QUINTA SILVA, APRES. 237 - BANCO BRADESCO S/A 0000 - GOIANIA DGC EXT. DMI  VL  R$ 302,02  C/REVITA IND COME DE MOVEIS EIRELLI, 
APRES. 237 - BANCO BRADESCO S/A 0000 - GOIANIA DGC EXT. DMI  VL  R$ 352,04  C/REGINALDO DA CUNHA FERREIRA, APRES. 237 - BANCO BRADESCO S/A 0000 - GOIANIA DGC EXT. DMI  VL  R$ 507,14  C/BRENDALY  SANTOS DE FREITAS, APRES. 237 - BANCO 
BRADESCO S/A 0000 - GOIANIA DGC EXT. DMI  VL  R$ 147,33  C/ABEL SIMAO DOMINGOS 09210036840, APRES. 237 - BANCO BRADESCO S/A 0000 - GOIANIA DGC EXT. DMI  VL  R$ 1.995,00  C/DAIANA FREITAS DA SILVA ALVES, APRES. 033 - BANCO SANTANDER 
BANESPA S/A 0000 - GOIANIA. DMI  VL  R$ 4.122,25  C/GOES DISTRIBUIDORA LOGISTICA DO VESTUARI, APRES. 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A 0000 - GOIANIA. DMI  VL  R$ 125,00  C/ARISTON CORDEIRO VASCO, APRES. 033 - BANCO SANTANDER BA-
NESPA S/A 0000 - GOIANIA. DSI  VL  R$ 483,00  C/CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME, APRES. 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S/A 0000 - GOIANIA. DMI  VL  R$ 115,00  C/ANGELICA LIRA DOS SANTOS, APRES. 001 - BANCO DO BRASIL S/A 0000 - 
CENTRO. DMI  VL  R$ 191,05  C/KATIUSCIA DE PAULA RESENDE, APRES. 001 - BANCO DO BRASIL S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 326,59  C/VMPA CARGAS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, APRES. 001 - BANCO DO BRASIL S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 344,16  
C/ADEVALDO BONIFACIO DA SILVA, APRES. 001 - BANCO DO BRASIL S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 662,38  C/AGUIATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME, APRES. 001 - BANCO DO BRASIL S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 782,17  C/BRENDA RODRIGUES 
NASCIMENTO CRUZ, APRES. 001 - BANCO DO BRASIL S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 1.000,00  C/GILSON SIZERVINCIO ETERNO, APRES. 001 - BANCO DO BRASIL S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 17.100,00  C/CONSTRUTORA ARTEC S/A, APRES. 001 - BANCO 
DO BRASIL S/A 0000 - CENTRO. DMI  VL  R$ 855,31  C/CASTELO PIZZARIA LTDA, APRES. 998 - GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA. CHQ  VL  R$ 8.000,00  C/CARLOS SANTOS SOARES DA SILVA 01758140151, APRES. FACTOR FOMENTO MERCANTIL EIRELI. 
CCC  VL  R$ 173.649,50  C/JAQUELINE EVANGELISTA ANTUNES, APRES. EMBAUBA 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. NP  VL  R$ 160,00  C/DONIZETE DE SOUZA FRANCA, APRES. ODETE B DA SILVA - VIVA COSMETICOS ME. NP  VL  R$ 155,00  C/DALVA 
CARVALHO DE JESUS, APRES. ODETE B DA SILVA - VIVA COSMETICOS ME. NP  VL  R$ 160,00  C/CLEUZA APARECIDA MENDES, APRES. ODETE B DA SILVA - VIVA COSMETICOS ME. NP  VL  R$ 155,00  C/MARIA DE FATIMA DA COSTA SOUZA, APRES. ODETE B DA 
SILVA - VIVA COSMETICOS ME. NP  VL  R$ 1.500,00  C/JULIANA BUENO MESSIAS, APRES. ELI ANTONIO DA SILVA. DSS  VL  R$ 922,00  C/MIGUEL BEZERRA DOS SANTOS, APRES. FERNANDES E OLIVEIRA LTDA EPP. IPC  VL  R$ 25.990,00  C/SUPERMERCADO HIPER 
BRASILEIRAO EIRELLI, APRES. FRIGORIFICO BERRANTE LTDA. DSS  VL  R$ 1.363,89  C/JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA, APRES. FERNANDES E OLIVEIRA LTDA EPP. DSS  VL  R$ 1.323,90  C/JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA, APRES. FERNANDES E OLIVEIRA LTDA EPP. DSS  
VL  R$ 1.210,85  C/JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA, APRES. FERNANDES E OLIVEIRA LTDA EPP. DSS  VL  R$ 1.175,35  C/JUCIARA ALVES DE OLIVEIRA, APRES. FERNANDES E OLIVEIRA LTDA EPP. DSS  VL  R$ 7.500,00  C/DESIANE NOGUEIRA DA MATA PIRES, APRES. 
EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS DIAS LTDA. NP  VL  R$ 250,00  C/RINALDO EFRAIN BATISTA LIMA, APRES. ADEVAN MARTINS DE MOURA JUNIOR. DMI  VL  R$ 128,00  C/MARIA DE OLIVEIRA NEGRI ALCANT, APRES. 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000 - 
ANHANGUERA. DMI  VL  R$ 275,00  C/SHEILA TOMAZ, APRES. 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000 - ANHANGUERA. DMI  VL  R$ 677,50  C/VILMAR NUNES DA SILVA, APRES. 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000 - ANHANGUERA.COMO NÃO FORAM EN-
CONTRADOS OS DEVEDORESACIMA MENCIONADOS, INTIMO OS PARA VIREM PAGAR OS TÍTULOS DENTRO DE 24 HORAS E NÃO O FAZENDO, FICAM INTIMADOS DO RESPECTIVO PROTESTO POR MEIO DO PRESENTE EDITAL, QUE SERÁ PUBLICADO NO JORNAL 
“GAZETA” E AFIXADO NESTE TABELIONATO CONFORME ART. 15° DA LEI N° 9.492/97. GOIÂNIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019. ASS: NAURICAN LUDOVICO LACERDA OFICIAL DO 1° PROTESTO DE GOIÂNIA, SITO À RUA 09 N° 1.111 ST. OESTE FONE:3224 4209 

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

De segunda a segunda 
o melhor local 
para seu anúncio

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

 

 
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Protocolo n° 103355 
O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica o devedor/fiduciante, CARLEANDRO FERREIRA 
LOPES, brasileiro, solteiro, vendedor, CNH n° 05682631760-
DETRAN-GO, CPF n° 042.767.241-47, residente e domiciliado à 
Quadra 17, Lote 24, Setor dos Imigrantes, em Planaltina-GO, 
INTIMADO a comparecer neste Cartório de Registro de Imóveis 
de PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA CC, LOTE 02, 
SOBRELOJA, PRAÇA CÍVICA, CEP 73.750-000, 
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às 17:00h, 
ou no BANCO DO BRASIL, no horário compreendido das 11:00 
às 16:00h, para o fim de satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, 
as prestações vencidas e vincendas do Contrato de 
Financiamento Imobiliário n° 286.307.831, celebrado em 
25/11/2013, referente ao imóvel, Casa 02, Residencial RM, 
originada do lote designado pelo número 02, da Quadra 235, 
situado no Loteamento denominado "Jardim Paquetá", 
registrado sob o n° R-5, da matricula n° 69.744, do CRI de 
PLANALTINA/GO, bem como os juros convencionais, as 
penalidades, os demais encargos contratuais e legais, inclusive 
tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além 
das despesas de cobrança e intimação, nos moldes do disposto 
no § 4° do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o valor total do débito 
em atraso na data base 31/01/2019, de R$ 39.748,36. Decorridos 
quinze (15) dias da 3ª e última publicação em um jornal que circule 
regularmente nesta cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes 
da Lei 9.514/97, fica o devedor/fiduciante advertido que no caso 
de não purgação da mora no prazo legal, poderá o credor requerer 
a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição 
financeira, ora fiduciária. Uma vez consolidada a propriedade em 
seu nome, o BANCO DO BRASIL promoverá o público leilão para 
alienação do imóvel. Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues 
Coimbra, Oficial Substituto. 
 
 
 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Protocolo n° 103378 

O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 
9.514/1997, e depois de frustradas as tentativas de intimação 
pessoal, faz saber que fica o devedor/fiduciante, 
JOANDERSON FRANCISCO DA ANUNCIAÇÃO, brasileiro, 
solteiro, trabalhador informal, CNH n° 05386725512 - DETRAN-
GO, CPF n° 055.487.011-85, residente e domiciliado à MR 05, 
Quadra 02, Lote 04, Setor Leste, Planaltina-GO, INTIMADO a 
comparecer neste Cartório de Registro de Imóveis de 
PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA CC, LOTE 02, 
SOBRELOJA, PRAÇA CÍVICA, CEP 73.750-000, 
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às 
17:00hs, ou no BANCO DO BRASIL, no horário compreendido 
das 11:00 às 16:00hs, para o fim de satisfazer, no prazo de 
quinze (15) dias, as prestações vencidas e vincendas do 
Contrato de Financiamento Imobiliário n°. 123.604.577, 
celebrado em 29/06/2015, referente ao imóvel, Casa 24, 
Residencial Marbela, originada do lote de mansão 
designado pelo número 44, situado no Setor Oeste, 
registrado sob o n.° R-6, da matricula n.° 75.213, do CRI de 
PLANALTINA/GO, bem como os juros convencionais, as 
penalidades, os demais encargos contratuais e legais, inclusive 
tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além 
das despesas de cobrança e intimação, nos moldes do disposto 
no § 4° do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o valor total do 
débito em atraso na data base 31/01/2019, de R$ 7.516,63. 
Decorridos quinze (15) dias da 3ª e última publicação em um 
jornal que circule regularmente nesta cidade e nos termos do 
artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica o devedor/fiduciante 
advertido que no caso de não purgação da mora no prazo legal, 
poderá o credor requerer a consolidação da propriedade do 
imóvel em nome da instituição financeira, ora fiduciária. Uma 
vez consolidada a propriedade em seu nome, o BANCO DO 
BRASIL promoverá o público leilão para alienação do imóvel. 
Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues Coimbra, Oficial 
Substituto. 

Seu anúncio também 
é visto 

no Jornal 

Gazeta do Estado
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De segunda a segunda 
o melhor local 
para seu anúncio

ANÚNCIOS
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classificados@gazetadoestado.com.br
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21 de março de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 02 de abril de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, 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 nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 15/07/2015, cujo Fiduciante é  
JACKSON JOSE DA SILVA, CPF nº 324.103.871-87, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 247.881,20 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 1103, Ala B, Bloco A/B, com área privativa de 74,970m², e área total de 105,2515m², 
Box de Garagem nº 118, no Condomínio Novo Atlântico Ilha Bela, situado na Avenida Independência, Setor Faiçalville, Goiânia/GO”, melhor 
descrito na matrícula nº 291.982 do Registro de Imóveis da 1º 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, fica desde já designado 
o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 189.509,84 (Cento e Oitenta e Nove Mil Quinhentos 
e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). 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 (4671_01 Al).

TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE LUZIÂNIA GO
RUA FLORENTINO CHAVES, 197, QUADRA 73, LOTE 28

JOAO BATISTA PERIGOLO TABELIAO
EDITAL   LUZIÂNIA GO   1 mar 19

 
JOAO BATISTA PERIGOLO, Tabeliao de Protestos de Titulos desta Comarca de Luziania / GO, faz saber a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foram protocolizados para PROTESTO
nesta serventia extrajudicial, situada na Rua Florentino Chaves, 197, quadra 73, lote 28, centro, os seguintes
titulos:
 
Documento:CNPJ  22330171000111 Espécie: DMI  SACADO INOVA PADRONIZACOES VISUAIS
Protocolo :  529448           19/02/2019    Valor:R$  887,00  Vencimento: 06/01/2019     Nº TÍTULO:  4537 2
APRESENTANTE     BANCO ITAU SA
 
Documento:CPF  62568981172 Espécie: DMI  SACADO ANDRE DE OLIVEIRA MEIRELES
Protocolo :  529588           22/02/2019    Valor:R$  153,40  Vencimento: 11/02/2019     Nº TÍTULO:  OS
APRESENTANTE     COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INV.   SICREDI
 
Documento:CPF  44390068172 Espécie: DMI  SACADO JENILTON DE SOUSA ALMEIDA JUNIOR
Protocolo :  529589           22/02/2019    Valor:R$  33,58  Vencimento: 15/02/2019     Nº TÍTULO:  140
APRESENTANTE     BANCO DO BRASIL SA
 
Documento:CNPJ  22330171000111 Espécie: DMI  SACADO INOVA PADRONIZACOES VISUAIS
Protocolo :  529602           22/02/2019    Valor:R$  418,85  Vencimento: 11/01/2019     Nº TÍTULO:  4723 1
APRESENTANTE     BANCO ITAU SA
 
Documento:CNPJ  22330171000111 Espécie: DMI  SACADO INOVA PADRONIZACOES VISUAIS
Protocolo :  529603           22/02/2019    Valor:R$  459,27  Vencimento: 11/01/2019     Nº TÍTULO:  4616 2
APRESENTANTE     BANCO ITAU SA
 
Documento:CNPJ  24834192000108 Espécie: DMI  SACADO ABRANTES MELO PRODUTOS E SERVI
Protocolo :  529610           22/02/2019    Valor:R$  5.300,27  Vencimento: 14/02/2019     Nº TÍTULO:  1367835
APRESENTANTE     BANCO ITAU SA
 
Documento:CPF  74188712104 Espécie: DMI  SACADO FELIPE CAETANO PEREIRA
Protocolo :  529625           22/02/2019    Valor:R$  200,00  Vencimento: 10/02/2019     Nº TÍTULO:  FCP/003
APRESENTANTE     CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CEF
 

NOTA DO TABELIÃO
 
INTIMO OS  a virem pagar em cartório os títulos acima, ou apresentarem as razões por que não o fazem, no
prazo máximo de 01(um) dia útil, a iniciar no primeiro dia útil após esta publicação, sob de pena de protesto.
E para que ningúem alegue ignorância, expediu se este edital, com base nos artigos 13 c/c 15 da Lei nº.:
9.492, de 10/09/97, que será afixado nesta serventia e publicado no jornal  "GAZETA DO ESTADO", que se
edita em Goiânia GO, ficando os devedores intimados do protesto caso ocorra. 
 

NÃO FAÇA DEPÓSITO NA CONTA DE TERCEIROS.
ESTE CARTÓRIO NÃO ENTRA EM CONTATO VIA TELEFONE!

ANÚNCIOS
62 3249-8883 | 64 3453-8883 
comercial@gazetadoestado.com.br 
classificados@gazetadoestado.com.br

GRANDE CIRCULAÇÃO EM GOIÁS 
E DISTRITO FEDERAL

www.gazetadoestado.com.br

Gazeta do Estado

ANUNCIE O 
BALANÇO ANUAL 
DA SUA EMPRESA  
NO GAZETA

CONSULTE NOSSO 
DEPARTAMENTO
COMERCIAL
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ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Protocolo n° 103352 
O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica o devedor/fiduciante, ROBISON CLAUDINO 
VIEIRA BEZERRA, trabalhador de construção civil, CI.RG. n° 
3.428.997-SESP-DF, CPF n° 057.338.311-11, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado à Quadra 04, MR 10, Lote 03, Setor Norte, 
em Planaltina-GO, INTIMADO a comparecer neste Cartório de 
Registro de Imóveis de PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA 
CC, LOTE 02, SOBRELOJA, PRAÇA CÍVICA, CEP 73.750-000, 
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às 17:00h, 
ou no BANCO DO BRASIL, no horário compreendido das 11:00 
às 16:00h, para o fim de satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, 
as prestações vencidas e vincendas do Contrato de 
Financiamento Imobiliário n° 290.207.325, celebrado em 
13/05/2015, referente ao imóvel, Lote designado pelo número 
01, da Quadra 231, situado no Loteamento denominado 
Jardim Paquetá, registrado sob o n° R-3, da matrícula n° 69.304, 
do CRI de PLANALTINA/GO, bem como os juros convencionais, 
as penalidades, os demais encargos contratuais e legais, inclusive 
tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além 
das despesas de cobrança e intimação, nos moldes do disposto 
no § 4° do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o valor total do débito 
em atraso na data base 31/01/2019, de R$ 32.161,39. Decorridos 
quinze (15) dias da 3ª e última publicação em um jornal que circule 
regularmente nesta cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes 
da Lei 9.514/97, fica o devedor/fiduciante advertido que no caso 
de não purgação da mora no prazo legal, poderá o credor requerer 
a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição 
financeira, ora fiduciária. Uma vez consolidada a propriedade em 
seu nome, o BANCO DO BRASIL promoverá o público leilão para 
alienação do imóvel. Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues 
Coimbra, Oficial Substituto. 
 
 
 
 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Protocolo n° 103349 
O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica o devedor/fiduciante, PAULO GOMES FELIX DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, segurança, CI.RG. n° 3302234-SESP-
DF, CPF n° 041.756.011-71, residente e domiciliado à QR 11, Rua 
3-A, Lote 18, Itapuã I, Planaltina-GO, INTIMADO a comparecer 
neste Cartório de Registro de Imóveis de PLANALTINA/GO, no 
endereço QUADRA CC, LOTE 02, SOBRELOJA, PRAÇA 
CÍVICA, CEP 73.750-000, PLANALTINA/GO, no horário 
compreendido das 09:00 às 17:00h, ou no BANCO DO BRASIL, 
no horário compreendido das 11:00 às 16:00h, para o fim de 
satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, as prestações vencidas e 
vincendas do Contrato de Financiamento Imobiliário n° 
459.800.534, celebrado em 27/01/2014, referente ao imóvel, Casa 
06-A, Condomínio Ribeiro, originada do lote de terreno 
urbano designado pelo número 06, da Quadra 179, situado no 
loteamento Brasilinha Sudoeste, registrado sob o n° R-5, da 
matricula n° 70.145, do CRI de PLANALTINA/GO, bem como os 
juros convencionais, as penalidades, os demais encargos 
contratuais e legais, inclusive tributos, contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e 
intimação, nos moldes do disposto no § 4° do Art. 26, da Lei 
9.514/1997, sendo o valor total do débito em atraso na data base 
31/01/2019, de R$ 47.470,87. Decorridos quinze (15) dias da 3ª e 
última publicação em um jornal que circule regularmente nesta 
cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica 
o devedor/fiduciante advertido que no caso de não purgação da 
mora no prazo legal, poderá o credor requerer a consolidação da 
propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, ora 
fiduciária. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o 
BANCO DO BRASIL promoverá o público leilão para alienação do 
imóvel. Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues Coimbra, 
Oficial Substituto. 
 
 
 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Protocolo n° 103380 
O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica a devedora/fiduciante, TANIA MARA FERNANDES 
DOS SANTOS, brasileira, solteira, vendedora, CI.RG. n° 
3113348-SESP-DF, CPF/MF n° 049.368.881-17, residente e 
domiciliada à Quadra 04, MR 09, Lote 34, Setor Leste, em 
Planaltina-GO, INTIMADA a comparecer neste Cartório de 
Registro de Imóveis de PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA 
CC, LOTE 02, SOBRELOJA, PRAÇA CÍVICA, CEP 73.750-000, 
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às 17:00h, 
ou no BANCO DO BRASIL, no horário compreendido das 11:00 
às 16:00h, para o fim de satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, 
as prestações vencidas e vincendas do Contrato de 
Financiamento Imobiliário n° 286.308.082, celebrado em 
08/04/2014, referente ao imóvel, Casa 17-A, Condomínio 
Mendes XII, originada do lote de terreno urbano de número 17, 
da Quadra 05, Categoria Residencial, Módulo MR-09, situado 
no Setor Norte, registrado sob o n° R-5, da matrícula n° 70.184, 
do CRI de PLANALTINA/GO, bem como os juros convencionais, 
as penalidades, os demais encargos contratuais e legais, inclusive 
tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além 
das despesas de cobrança e intimação, nos moldes do disposto 
no § 4° do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o valor total do débito 
em atraso na data base 31/01/2019, de R$ 8.705,68. Decorridos 
quinze (15) dias da 3ª e última publicação em um jornal que circule 
regularmente nesta cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes 
da Lei 9.514/97, fica o devedor/fiduciante advertido que no caso 
de não purgação da mora no prazo legal, poderá o credor requerer 
a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição 
financeira, ora fiduciária. Uma vez consolidada a propriedade em 
seu nome, o BANCO DO BRASIL promoverá o público leilão para 
alienação do imóvel. Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues 
Coimbra, Oficial Substituto. 
 
 
 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Protocolo n° 103382 

O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica o devedor/fiduciante, JOHNATAN GOMES 
AZEVEDO DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 11/09/1997, 
vendedor, RG n° 6.732.504 SSP/GO, CPF n° 707.241.931-46, 
solteiro, residente e domiciliado à Quadra 01, CR 03, Casa 08, 
Vale do Amanhecer, Santa Rita, Planaltina-GO, INTIMADO a 
comparecer neste Cartório de Registro de Imóveis de 
PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA CC, LOTE 02, 
SOBRELOJA, PRAÇA CÍVICA, CEP 73.750-000, 
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às 17:00h, 
ou no BANCO DO BRASIL, no horário compreendido das 11:00 
às 16:00h, para o fim de satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, 
as prestações vencidas e vincendas do Contrato de 
Financiamento Imobiliário n° 160.603.747, celebrado em 
28/08/2017, referente ao imóvel, Casa 26-B, Condomínio 
Residencial Valerio, originada do lote de terreno designado 
pelo número 26-A, da Quadra 06, Categoria Residencial, 
Módulo MR-04, situado no Setor Leste, registrado sob o n° R-6, 
da matricula n° 74.679, do CRI de PLANALTINA/GO, bem como 
os juros convencionais, as penalidades, os demais encargos 
contratuais e legais, inclusive tributos, contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e 
intimação, nos moldes do disposto no § 4° do Art. 26, da Lei 
9.514/1997, sendo o valor total do débito em atraso na data base 
31/01/2019, de R$ 9.983,55. Decorridos quinze (15) dias da 3ª e 
última publicação em um jornal que circule regularmente nesta 
cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica 
o devedor/fiduciante advertido que no caso de não purgação da 
mora no prazo legal, poderá o credor requerer a consolidação da 
propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, ora 
fiduciária. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o 
BANCO DO BRASIL promoverá o público leilão para alienação do 
imóvel. Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues Coimbra, 
Oficial Substituto. 
 
 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Protocolo n° 103385 
O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica o devedor/fiduciante, JESUINO PEREIRA LIMA 
JUNIOR, brasileiro, solteiro, trabalhador de construção civil, 
CI.RG. n° 14790176-63-SSP-DF, CPF/MF n° 036.758.995-86, 
residente e domiciliado à Quadra 04, MR 04, Casa 24-A, Setor 
Norte, Planaltina-GO, INTIMADO a comparecer neste Cartório de 
Registro de Imóveis de PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA 
CC, LOTE 02, SOBRELOJA, PRAÇA CÍVICA, CEP 73.750-000, 
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às 17:00h, 
ou no BANCO DO BRASIL, no horário compreendido das 11:00 
às 16:00h, para o fim de satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, 
as prestações vencidas e vincendas do Contrato de 
Financiamento Imobiliário n° 122.613.746, celebrado em 
07/07/2014, referente ao imóvel, Casa 17-D, Condomínio 
Mendes XII, originada do lote de terreno urbano de número 17, 
da Quadra 05, Categoria Residencial, Módulo MR-09, situado 
no Setor Norte, registrado sob o n° R-5, da matricula n° 70.187, 
do CRI de PLANALTINA/GO, bem como os juros convencionais, 
as penalidades, os demais encargos contratuais e legais, inclusive 
tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além 
das despesas de cobrança e intimação, nos moldes do disposto 
no § 4° do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o valor total do débito 
em atraso na data base 31/01/2019, de R$ 8.179,57. Decorridos 
quinze (15) dias da 3ª e última publicação em um jornal que circule 
regularmente nesta cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes 
da Lei 9.514/97, fica o devedor/fiduciante advertido que no caso 
de não purgação da mora no prazo legal, poderá o credor requerer 
a consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição 
financeira, ora fiduciária. Uma vez consolidada a propriedade em 
seu nome, o BANCO DO BRASIL promoverá o público leilão para 
alienação do imóvel. Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues 
Coimbra, Oficial Substituto. 
 
 
 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Protocolo n° 103351 
O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica a devedora/fiduciante, GABRIELA FERRAZ, 
brasileira, solteira, vendedora, Cl n° 3480149-SESP-DF, CPF n° 
060.191.921-13, residente e domiciliada à Quadra 11, MR 03, 
Casa 04, Setor Oeste, Planaltina-GO, INTIMADA a comparecer 
neste Cartório de Registro de Imóveis de PLANALTINA/GO, no 
endereço QUADRA CC, LOTE 02, SOBRELOJA, PRAÇA 
CÍVICA, CEP 73.750-000, PLANALTINA/GO, no horário 
compreendido das 09:00 às 17:00h, ou no BANCO DO BRASIL, 
no horário compreendido das 11:00 às 16:00h, para o fim de 
satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, as prestações vencidas e 
vincendas do Contrato de Financiamento Imobiliário n° 
288.102.929, celebrado em 10/06/2014, referente ao imóvel, Casa 
25 – Modelo tipo II, Residencial Veneza, originada do lote 
designado pelo número 01-A, da Quadra 162-B, situado no 
Loteamento denominado Brasilinha Sudoeste registrado sob o 
n° R-6, da matricula n° 71.020, do CRI de PLANALTINA/GO, bem 
como os juros convencionais, as penalidades, os demais encargos 
contratuais e legais, inclusive tributos, contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e 
intimação, nos moldes do disposto no § 4° do Art. 26, da Lei 
9.514/1997, sendo o valor total do débito em atraso na data base 
31/01/2019, de R$ 32.885,52. Decorridos quinze (15) dias da 3ª e 
última publicação em um jornal que circule regularmente nesta 
cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica 
o devedor/fiduciante advertido que no caso de não purgação da 
mora no prazo legal, poderá o credor requerer a consolidação da 
propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, ora 
fiduciária. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o 
BANCO DO BRASIL promoverá o público leilão para alienação do 
imóvel. Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues Coimbra, 
Oficial Substituto. 
 
 
 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Protocolo n° 103362 
O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica o devedor/fiduciante, GENILTON SANTANA DA 
SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, trabalhador de construção 
civil, CI.RG. n° 3669690-SESP-DF, CPF n° 701.775.611-81, 
residente e domiciliado no Conjunto H, Lote 11, Parque Sol 
Nascente I, em Planaltina-GO, INTIMADO a comparecer neste 
Cartório de Registro de Imóveis de PLANALTINA/GO, no 
endereço QUADRA CC, LOTE 02, SOBRELOJA, PRAÇA 
CÍVICA, CEP 73.750-000, PLANALTINA/GO, no horário 
compreendido das 09:00 às 17:00h, ou no BANCO DO BRASIL, 
no horário compreendido das 11:00 às 16:00h, para o fim de 
satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, as prestações vencidas e 
vincendas do Contrato de Financiamento Imobiliário n° 
360.303.781, celebrado em 18/12/2014, referente ao imóvel, Casa 
09-A, Condomínio Boa Sorte II, originada do lote designado 
pelo número 09, da Qd 06, MR 12, Setor Leste, registrado sob o 
n° R-5, da matricula n° 71.944, do CRI de PLANALTINA/GO, bem 
como os juros convencionais, as penalidades, os demais encargos 
contratuais e legais, inclusive tributos, contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e 
intimação, nos moldes do disposto no § 4° do Art. 26, da Lei 
9.514/1997, sendo o valor total do débito em atraso na data base 
31/01/2019, de R$ 9.429,20. Decorridos quinze (15) dias da 3ª e 
última publicação em um jornal que circule regularmente nesta 
cidade e nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica 
o devedor/fiduciante advertido que no caso de não purgação da 
mora no prazo legal, poderá o credor requerer a consolidação da 
propriedade do imóvel em nome da instituição financeira, ora 
fiduciária. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o 
BANCO DO BRASIL promoverá o público leilão para alienação do 
imóvel. Planaltina-GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues Coimbra, 
Oficial Substituto. 
 
 
 

 

 

 
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE PLANALTINA 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA 
CNPJ: 20.631.050/0001-84 

Email: registrodeimoveisplanaltina@gmail.com 
Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO 

CEP nº 73.750-005 
Telefone: (61) 3639-1790 

GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Protocolo n° 103350 
O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz 
saber que fica o devedor/fiduciante, VALTER DE LIMA ARAUJO, 
brasileiro, solteiro, vendedor, CI.RG. n° 8766154-SSP-PE, CPF n° 
102.081.644-99, residente e domiciliado à Mansões Oeste n° 01, 
em Planaltina-GO, INTIMADO a comparecer neste Cartório de 
Registro de Imóveis de PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA 
CC, LOTE 02, SOBRELOJA, PRAÇA CÍVICA, CEP 73.750-000, 
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às 17:00h, 
ou no BANCO DO BRASIL, no horário compreendido das 11:00 
às 16:00h, para o fim de satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, 
as prestações vencidas e vincendas do Contrato de 
Financiamento Imobiliário n° 288.103.416, celebrado em 
04/12/2014, referente ao imóvel, Casa 02 - Modelo Tipo II, 
Residencial Viena, originada do lote designado pelo número 
01-B, da Quadra 162-B, situado no Loteamento denominado 
Brasilinha Sudoeste, registrado sob o n° R-6, da matricula n° 
73.523, do CRI de PLANALTINA/GO, bem como os juros 
convencionais, as penalidades, os demais encargos contratuais e 
legais, inclusive tributos, contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, além das despesas de cobrança e intimação, nos 
moldes do disposto no § 4° do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o 
valor total do débito em atraso na data base 31/01/2019, de R$ 
46.838,85. Decorridos quinze (15) dias da 3ª e última publicação 
em um jornal que circule regularmente nesta cidade e nos termos 
do artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica o devedor/fiduciante 
advertido que no caso de não purgação da mora no prazo legal, 
poderá o credor requerer a consolidação da propriedade do imóvel 
em nome da instituição financeira, ora fiduciária. Uma vez 
consolidada a propriedade em seu nome, o BANCO DO BRASIL 
promoverá o público leilão para alienação do imóvel. Planaltina-
GO, 31/01/2019. Lucas Rodrigues Coimbra, Oficial Substituto. 
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A griffe do colunismo

HD -  #agriffedocolunismo #jornalistarioverdense #odefensordopovo

“A arte de ser louco é jamais 
cometer a loucura de ser 
um sujeito normal.”

Raul SeixaS

Rio Verde
O secretário da Saúde de Goiás, Ismael 
Alexandrino, esteve na última quarta-feira, 
27, na inauguração no Hospital de Câncer 
de Rio Verde. I

Saúde
Ismael , que também esteve em Itumbiara, 
tem percorrido o  Estado para conhecer a 
infraestrutura de saúde e as potencialidades 
dos municípios, com o objetivo de planejar 
as estratégias de regionalização da saúde..

Recepção
Em Rio Verde, o gestor da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-GO) se reuniu com 
o prefeito Paulo do Vale e com o secretário 
municipal de Saúde, Eduardo Ribeiro.

Itumbiara
Em Itumbia o secretário de Saúde 
de Goiás visitou os hospitais São 
Marcos e o Municipal Modesto 
de Carvalho, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e também a 
Regional de Saúde Sul.

Curta
O Filme de curta metragem 
Vidas de Cão, retrata a questão 
do lixo orgânico e inorgânico, 
e mostra a preocupação com 
meio ambiente. O Filme tem 
direção de fotografia de Felipe 
Medeiros, o roteiro é do roteirista 
premiado Erivaldo Nery com a 
direção de arte de Paulo Cacimiro.

Falcus e 
Matheus
O estimado 
Falcus de 
Almeida e o 
filhote Matheus 
Henrique, que 
completou três 
anos, na última 
quarta-feira, 26.

Parceria
Lumiina 
iluminação da 
empresária 
Clarinda Jesus,foi 
responsável 
pela execução 
do projeto 
luminotécnico da 
nova sede  da 
clínica do cirurgião 
dentista Rildo 
Lasmar

n Dimas Ferreira & equipe
Entornosul01@gmail.com
(61) 9 8455-9669 (ZAP) 
e (61) 9 9601-1154

Municípios em Pauta

LINDAS DE GOIÁS 
Prefeitura trabalha 
na recuperação 
de ruas no Coimbra

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO
Inovação no Controle Interno Municipal

VALPARAÍSO DE GOIÁS 
Ministério Público e Assistência Social tratam sobre programas sociais

NERÓPOLIS  
Vem aí um dos melhores carnavais de Goiás!

Com o objetivo de melhor atender os 
funcionários e a comunidade, a prefeitura 
realizou na sexta-feira (22), um semi-
nário interno quando os mesmos vão 
ficar sabendo como organizar os tramites 
processuais com transparência. No semi-
nário, foram ministradas palestras pelos 
colaboradores sobre a formação continu-
ada para os servidores da Controladoria e 
a importância do Controle Interno como 

ferramenta eficácia no âmbito da Prefei-
tura Municipal. Foi apresentado ainda a 
linha de trabalho dos diretores e contro-
lador adjunto do Controle Interno. Com 
o objetivo de tornar o trabalho da equipe 
mais eficiente e eficaz, a controladoria 
passou por reestruturação em sua equipe 
e apresentou ainda no seminário, o novo 
Organograma da Controladoria, embasa-
do na lei municipal 1062/2018.

A Secretaria de Assistência Social e Ci-
dadania e o Ministério Público de Goiás, 
realizaram uma reunião para estabelecer 
recomendações de intervenções na Infraes-
trutura Física e Material, Recursos Humanos, 
Rotinas de Serviços, Capacitação e Gestão em 
todos os programas geridos e dirigidos pela 
Secretaria de Assistência Social e Cidadania. 
O MPGO foi representado pela Psicóloga 
Mônica Barcelos, pelo Secretário Assistente 
do CAODH, Frederico Quirino de Lima, e 
pela Promotora de Justiça da 4ª Vara. A equipe 
do Ministério Público manifestou satisfação 
com as providências e ações realizadas e 
cumprimentaram todos os servidores da 
Secretaria pelo excelente trabalho, salientan-
do que “o Ministério Público e a Secretaria 
devem e podem sempre trabalhar com o 

objetivo maior de bem atender aqueles que se 
encontram em situação de vulnerabilidade”. 
Representando o Prefeito Pábio Mossoró, 
esteve presente o seu chefe de Gabinete Ma-
noel Claiton.

A prefeitura de Nerópolis de Goiás está 
montando uma mega estrutura para o Car-
naval da Paz 2019 com grandes shows na 
Praça São Benedito. Vão ser quatro dias de 
muita folia, animação, segurança e tranqui-
lidade. Nerópolis vai ficar lotada de foliões 
vindo de várias cidades do Estado. É assim 
que vai acontecer dom o melhor carnaval da 
região. Nos quatros dias de folia a prefeitura 
já contratou as melhores bandas para formar 
um cenário de pura animação para milhares 

de pessoas que vão lotar a Praça São Bene-
dito nos quatro dias de carnaval. O prefeito 
Gil Tavares pede os foliões que respeite os 
visitantes, dando um exemplo de harmonia, 
alegria, descontração, respeito, hospitalidade 
e paz no carnaval de Nerópolis. Dia 2 de mar-
ço - sábado - Zé Ricardo e Thiago. Dia 3 de 
março - domingo - super show com a Banda 
Young. Dia 4 de março - segunda - Zé Roberto 
e Rodrigo e Arthur e Isaac e Dia 5 de março - 
terça - Top Dj Dygão

A Prefeitura de Águas Lindas de 
Goiás por meio da Secretaria Muni-
cipal de Obras está com suas equipes 
executando os trabalhos de manuten-
ção e recuperação de ruas em toda a 
cidade. Nesta sexta-feira (26) homens 
e máquinas estiveram na avenida 
principal do bairro Jardim Coimbra. 
Para o secretário de obras José Dinan-
do, a Prefeitura vem trabalhando to-
dos os dias para que o cidadão possa 
se sentir mais seguro com a atuação 
do poder público. “Nosso respeito a 
toda equipe envolvida em fazer uma 

Águas Lindas cada vez melhor para se viver. 
Estamos fazendo a recuperação da GO-547 
(na altura do bairro Coimbra), a recuperação 
desta via é um dever do estado, mas vendo a 
necessidade dos moradores, fizemos os repa-
ros necessários. ”
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