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Arborização para proteger 
as abelhas do cerrado
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Casa de Apoio do Governo 
do Tocantins realiza cerca 
de 17 mil atendimentos em 2020
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Os discos solares que 
podem garantir energia 
à Terra a partir do espaço
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Parece ficção científica: usinas solares gigantescas flutuando no espaço que 
enviam enormes quantidades de energia para a Terra. E por muito tempo, o 
conceito — desenvolvido pela primeira vez pelo cientista russo Konstantin 
Tsiolkovsky, na década de 1920 — foi sobretudo uma inspiração para escritores. 
Os cientistas acreditam que enormes painéis solares no espaço poderiam 
ser usados   para captar a energia do Sol e enviá-la para a Terra

Um corredor ecológico de 45 mil árvores, com extensão de 10 quilômetros, que se inicia 
no Parque da Cidade passa pelo Sudoeste e vai até o Parque Nacional de Brasília com o 
objetivo de preservar as abelhas nativas

NASA
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Vencedora do BBB 20, Thelma 
Assis atua na linha de frente no 
combate à covid-19 em Manaus

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

Juíza proíbe segunda dose 
da vacina para quem furou 
a fila em Manaus

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Magistrada determinou, ainda, 
que o município informe todos 
os dias a lista de vacinados

A juíza Federal Jaiza 
Maria Pinto Fraxe, titular 
da 1ª vara Cível da SJ/AM, 
determinou que quem fu-
rou a fila para tomar a va-
cina em Manaus não terá 
direito à segunda dose até 
que chegue a vez segundo o 
cronograma. A magistrada 
determinou, ainda, que o 
município informe todos 
os dias a lista de vacinados.

Os Ministérios Públi-
cos Federal, do Trabalho, 
do Estado do AM, junto 
com o Tribunal de Contas 
e as Defensorias Públicas 
da União e do AM ajui-
zaram ação afim de que 
o município de Manaus 
divulgue, diariamente, até 
às 22hs, a relação das pes-
soas vacinadas até as 19hs 
do dia respectivo.

Ao analisar o caso, a ju-
íza observou que é fato pú-
blico e notório os inúmeros 
desvios na distribuição e 
aplicação das vacinas que 
vem ocorrendo na cidade 
de Manaus, sendo desta-
que no noticiário nacional.

A magistrada contou 
que por meio de inspeções 
detectou irregularidades na 
aplicação dos imunizantes, 
tais como o recebimento a 
menos do que o necessário 
para imunizar os profissio-

&&

Dione do Cará

No Jornal da Gazeta 
Edição do Almoço desta 
sexta-feira, 22, o apre-
sentador Thiago Men-
des conversou com o 
Vereador e Presidente 
da Câmara Municipal 

de Bela Vista de Goiás, 
Dione do Cará. Na oca-
sião, o vereador falou 
sobre sua gestão e pro-
jetos para os próximos 
anos. No quadro ‘sexta 
musical’ recebemos o 

cantor sertanejo Nicolas 
Muniz. Para assistir os 
destaques do Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço acesse nosso canal 
no YouTube gazetaplay.

ItátIla Moura 

Com o colapso na 
saúde no Amazonas 
devido a falta de oxigê-
nio, insumos e equipa-
mentos médicos, artis-
tas e personalidades da 
televisão brasileira uni-
ram esforços para ajudar 
com doações. A médica 
e campeã do Big Brother 
Brasil 20, Thelma Assis, 
foi uma dessas pessoas 
que esteve a frente na 
rede de solidariedade.

“Thelminha”, como 
costuma ser apelidada 
carinhosamente, fez o 
uso das redes sociais 
para engajar a cam-
panha “Respira Ama-
zonas”, que tem como 
objetivo a arrecadação 
de cilindros de oxigênio.

A ex-BBB chegou a 
Manaus para dar suporte 
como médica nos hospi-
tais da capital. Já é pos-
sível ver imagens dela 
nas redes sociais ao 
lado de profissionais do 
Hospital e Pronto-So-
corro 28 de Agosto.

“Thelma não tomou a 
vacina e nem tomará em 
Manaus. Ela está na fila 
como pessoa comum, 
aguardando a sua vez. Re-
forçamos que ela foi única 
e exclusivamente com o 
intuito de ajudar nos hos-
pitais de lá”, declarou a 
assessoria da artista. 

Thelma integra o time 
de famosos que estão 
doando e fazendo cam-
panhas de arrecadação 

cilindros de oxigênio 
para a capital do Ama-
zonas, onde pacientes 
estão morrendo por falta 
de insumos. 

Thelma, ainda, tem 
usado sua força nas 
redes sociais para pro-
mover campanha de 
doações aos hospitais 
de Manaus devido ao 
crescimento de novos 
casos de infectados 
pelo coronavírus.

SAÚDE DO ESTADO

O governador Ronaldo 
Caiado recebeu, neste do-
mingo (24/01), mais 65,5 
mil doses da vacina con-
tra a Covid-19 e anunciou 
a chegada de outras 30 
mil para esta quarta-fei-
ra (27/01). O lote de hoje 
refere-se à AstraZeneca, 
enquanto o carregamento 
a ser encaminhado para 
Goiás, ao longo da sema-
na, é da Coronavac. Após 
conferência da quantida-
de de imunizantes reme-
tida pelo governo federal, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) repassará as 
doses para todas as regio-
nais do Estado, inclusive 
para as mais distantes, lo-
calizadas em Posse e Cam-
pos Belos, que partem da 
capital de avião.

Caiado explicou que o 
Ministério da Saúde (MS) 
definiu como grupo prio-
ritário para esta segunda 
etapa da vacinação todos 
os profissionais de saúde 
que atuam diretamente 
com pacientes acometi-
dos pela Covid-19. A lis-
ta inclui, na ordem, tra-
balhadores de hospitais 
públicos, filantrópicos e 
privados; das Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs); Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu); Sistema Integrado 
de Atendimento ao Trau-
ma e Emergências (Siate); 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs); e consultórios 
e laboratórios.   

“Nesta segunda-feira 
(25/01), já começamos [a 

nova rodada] de vacina-
ção no Estado, devido à 
eficiência e capacidade de 
articulação entre os servi-
dores da saúde e as nos-
sas prefeituras”, informou 
Caiado. “É claro que gosta-
ríamos de incluir também 
os idosos nesta etapa, mas 
estamos seguindo uma 
determinação do Ministé-
rio da Saúde”, afirmou.

Apesar de a nova defi-
nição do MS não inserir as 
pessoas da terceira idade, 
o governador disse que 
vai atuar para que, nas 
próximas distribuições, 
sejam feitas algumas mu-
danças: “Nossa proposta 
é que a adequação seja 
feita de acordo com a fai-
xa epidemiológica mais 
atingida de cada região”, 
pontuou Caiado.

Titular da SES, Isma-
el Alexandrino disse que, 
com a chegada das doses 
da AstraZeneca, cerca de 
61% dos trabalhadores de 
saúde goianos estarão co-
bertos pela vacina – 34% 
da primeira etapa, mais 
os 27% da atual. “Para 
esta segunda remessa, o 
governo federal fez um 
remanejamento para 
priorizar trabalhadores 
da saúde em todos os es-
tados”, assinalou. 

Alexandrino também 
explicou a diferença entre 
os imunizantes produzi-
dos na Índia, e o fabricado 
no Brasil em parceria com 
a China. “No caso da Co-
ronavac, é necessário es-
perar de 14 a 28 dias para 

a aplicação da segunda 
dose. Esse intervalo, com 
a AstraZenca, é maior, de 
três meses; por isso, toda 
a quantidade que chegou 
pode ser utilizada ime-
diatamente. Em 12 sema-
nas, a Fiocruz [Fundação 
Oswaldo Cruz] já terá pro-
duzido o suficiente para a 
continuação do calendá-
rio”, detalhou.

De acordo com o se-
cretário, a vacinação to-
tal do grupo prioritário 
em Goiás, que envolve 
cerca de 1,8 milhão de 
pessoas, deve ser conclu-
ída no final do primeiro 
semestre. “Isso vai nos 
tirar da condição de pan-
demia”, destacou. 

FURA-FILAS
Em relação ao com-

portamento de pessoas 
que tentam burlar a or-
dem do estabelecimento 
dos grupos prioritários, 
o governador Ronaldo 
Caiado reforçou que Goi-
ás não vai tolerar tal ati-
tude. “Já nos reunimos 
com o Ministério Público, 
responsável pela fiscali-
zação, e também já toma-
mos medidas em casos 
comprovados, como o 
afastamento de pessoas 
de cargos”, exemplificou. 
Ismael Alexandrino acres-
centou que uma lista com 
a quantidade de doses 
encaminhada para cada 
prefeitura também foi en-
dereçada aos promotores 
que atuam no interior.

nais da saúde, aplicações 
em médicos recém for-
mados que haviam inicia-
do o trabalho há um dia 
nas UBSs e advogados e 
donos de empresas que 
não pertencem à “fila 1” 
foram vacinados. Para a 
magistrada, a secretária 
de Saúde que também foi 
apontada por furar a fila 
da vacina não possuía o 
direito à imunização.

“Somente por ser se-
cretária de Saúde, não 
possui ela o direito à 
vacina se não estiver na 
linha de frente de com-
bate à covid-19. Visitar 
unidades de saúde não é 
estar na linha de frente. 
(...) O juízo NÃO ACEITA-
RÁ DESCULPAS de qual-
quer PRIVILEGIADO.”

Quanto aos empresá-
rios que também furaram 
a fila, a juíza ressaltou: “Se 
todo proprietário de em-
presa de alimento tiver o 
mesmo direito, nenhum 
profissional de saúde terá 
mais vacina. Os profissio-
nais de alimento que por-
ventura terão direito são 
os que servem os doentes 

nos quartos, que estão na 
linha de frente e tem con-
tato com o vírus.”

“É lógico que sócios 
de empresas, seus filhos, 
seus parentes não são 
linha de frente, até que 
provem o contrário. Ne-
nhum hospital privado 
recebeu a vacina e lá exis-
tem milhares de profis-
sionais linhas de frente. 
Mais, Até agora os pro-
fissionais do SAMU, que 
transportam e realizem 
primeiros socorros a pa-
ciente-passageiros quase 
asfixiados e completa-
mente contaminados 
não foram vacinados... 
para que o empresário e 
sua esposa recebessem a 
vacina. Completamente 
teratológico.”

Assim, a magistrada 
determinou que o muni-
cípio de Manaus divulgue 
diariamente, até às 22hs, 
em seu sítio na internet, 
a relação das pessoas va-
cinadas até as 19 horas do 
dia respectivo, sob pena 
de multa diária no valor 
de R$ 100 mil.

Migalhas

Nicolas Muniz

 Governo de Goiás recebe mais 65,5 
mil doses de vacinas e outras 30 mil 
chegam na quarta-feira
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Regularização do Passe Livre 
Estudantil será nos meses 
de fevereiro e março
Acesso ao benefício, que concede isenção da tarifa no transporte público, 
poderá ser solicitado, pelo site, para estudantes da região metropolitana e, 
presencialmente, para os de Anápolis

Secom - A regularização 
dos cadastros de estu-
dantes da região Metro-
politana de Goiânia e de 
Anápolis no programa 
Passe Livre Estudantil, do 
Governo de Goiás, para 
este primeiro semestre de 
2021 poderá ser feita de 1º 
de fevereiro a 31 de março. 
O programa é coordenado 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Social (Seds).

Devido à pandemia 
de Covid-19, houve mu-
danças para facilitar aos 
estudantes o acesso ao 
benefício e impedir que 
as aglomerações. Os reca-
dastramentos e cadastra-
mentos dos moradores 
da região Metropolitana 
de Goiânia serão realiza-
dos pelo site www. juven-
tude.go.gov.br. 

Após ser aprovada a 
solicitação do benefício, 
o cartão será confeccio-
nado, e o estudante de-
verá se dirigir a uma uni-
dade do Vapt-Vupt, que 
pode ser escolhida no 
momento da inscrição, 
para a retirada do cartão 
do Passe Livre Estudantil 
(PLE). Todo o processo 
pode ser acompanhado 
pelo mesmo site. 

Desta vez, os alunos 
de Anápolis, que já têm 
o benefício, não vão 
precisar fazer o reca-
dastramento. Eles serão 
efetivados por meio de 
declarações enviadas pe-

las próprias instituições 
de ensino, já cadastradas 
no programa. Já os que 
vão fazer pela primeira 
vez o cadastro devem se 
dirigir à sede da Secre-
taria Municipal de Em-
prego e Renda, localizada 
na Rua General Joaquim 
Inácio, nº 206. Para ter 
acesso ao cartão, caso te-
nha a solicitação aprova-
da, o estudante de Aná-
polis deverá se dirigir à 
unidade de referência do 
terminal Urbano de Aná-
polis, na Rua Tonico de 
Pina, Setor Central, para 
retirar o cartão. Com os 
cartões e mãos, os bene-
ficiários deverão fazer a 
ativação na unidade do 
Vapt-Vupt.

Para pegar o cartão 
todos os estudantes, de 
Anápolis ou da Região 
Metropolitana de Goi-
ânia, devem levar ori-
ginal do documento de 
identificação com foto. 
No caso de estudantes 
menores de idade, a en-
trega do cartão será fei-
ta somente para o pai, 
a mãe, avós maternos 
e paternos, mediante 
apresentação do docu-
mento original com foto 
do beneficiário e do res-
ponsável. Para pessoas 
com a tutela, deve ser 
apresentada a tutela ori-
ginal e um documento 
original com foto do be-
neficiário e do tutelado.

COBERTURA
O PLE dá direito a 

duas viagens por dia e até 
48 viagens por mês, para 
deslocamento de ida e 
volta à instituição de en-
sino. O saldo do cartão 
não é cumulativo. Caso 
o estudante não utilize 
todos os créditos, no mês 
seguinte será creditada 
apenas a diferença para 
completar as 48 viagens.

A cobertura de aten-
dimento abrange as cida-
des de Abadia de Goiás, 
Aparecida de Goiânia, 
Anápolis, Aragoiânia, 
Bela Vista de Goiás, Bon-
finópolis, Brazabrantes, 
Caldazinha, Goiânia, 
Goianápolis, Goiani-
ra, Guapó, Hidrolândia, 
Nerópolis, Nova Veneza, 
Santo Antônio de Goiás, 
Senador Canedo, Terezó-
polis de Goiás e Trindade.

No ano passado, 
105.583 estudantes fo-
ram beneficiados, sendo 
97.042 da Região Me-
tropolitana de Goiânia 
e 8.541, de Anápolis. O 
benefício foi bloquea-
do devido à pandemia 
de Covid-19, que impôs 
a proibição das aulas 
presenciais. No entanto, 
para 14 mil estudantes 
beneficiários da área da 
saúde e assistência so-
cial envolvidos no en-
frentamento à Covid-19 
foram mantidos os cré-
ditos mensais.

ESPACIAL

Os discos solares que 
podem garantir energia 
à Terra a partir do espaço

Um século depois, 
no entanto, os cien-
tistas estão fazendo 
grandes avanços para 
transformar o conceito 
em realidade.

A Agência Espacial 
Europeia percebeu o po-
tencial desses esforços 
e agora está buscando 
financiar projetos nes-
ta área, prevendo que o 
primeiro recurso indus-
trial que obteremos do 
espaço será “energia ir-
radiada”.

A mudança climáti-
ca é o maior desafio do 
nosso tempo, então há 
muita coisa em jogo. Do 
aumento das tempera-
turas globais até as alte-
rações nos padrões cli-
máticos, os impactos das 
mudanças climáticas já 
estão sendo sentidos em 
todo o mundo. Superar 
esse desafio exigirá mu-
danças radicais na forma 
como geramos e consu-
mimos energia.

As tecnologias de 
energia renovável se de-
senvolveram drastica-
mente nos últimos anos, 
com maior eficiência e 
menor custo. Mas uma 
grande barreira para sua 
adoção é o fato de que 
não fornecem um abas-
tecimento constante de 
energia. As fazendas eó-
licas e solares produzem 
energia apenas quando o 
vento sopra ou o sol bri-
lha — mas precisamos de 
eletricidade 24 horas por 
dia, todos os dias.

Em última análise, 
precisamos de uma for-
ma de armazenar energia 
em grande escala antes 
de fazer a troca para fon-
tes renováveis.

BENEFÍCIOS DO 
ESPAÇO

Uma possível manei-
ra de contornar isso seria 
gerar energia solar no es-
paço. Há muitas vanta-
gens nisso. Uma estação 
de energia solar baseada 
no espaço poderia orbi-
tar a face do Sol 24 horas 
por dia. A atmosfera da 
Terra também absorve 
e reflete parte da luz do 
Sol, de modo que as cé-
lulas fotovoltaicas acima 
da atmosfera vão receber 
mais luz solar e produzir 
mais energia.

Mas um dos princi-
pais desafios a serem 
vencidos é como montar, 
lançar e implantar estru-
turas tão grandes. Uma 
única estação de energia 
solar pode ter que cobrir 
10 km2 — o equivalente 
a 1,4 mil campos de fute-
bol. Usar materiais leves 

também será fundamen-
tal, já que a maior despe-
sa será o custo de lançar 
a estação ao espaço em 
um foguete.

Uma solução pro-
posta é desenvolver uma 
série de milhares de sa-
télites menores que vão 
se unir e se configurar 
para formar um único 
grande gerador solar. Em 
2017, pesquisadores do 
Instituto de Tecnologia 
da Califórnia (Caltech) 
esboçaram designs para 
uma estação de energia 
modular, consistindo 
de milhares de telhas 
de células fotovoltaicas 
ultraleves. Eles também 
apresentaram um pro-
tótipo de telha que pesa 
apenas 280g por metro 
quadrado, semelhante ao 
peso de um cartão.

Recentemente, avan-
ços nos processos de fa-
bricação, como a impres-
são 3D, também estão 
sendo analisados no que 
se refere ao seu potencial 
para energia espacial. Na 
Universidade de Liver-
pool, no Reino Unido, es-
tamos explorando novas 
técnicas para imprimir 
células fotovoltaicas ul-
traleves em velas solares.

Uma vela solar é uma 
membrana dobrável, 
leve e altamente refle-
tora, capaz de aprovei-
tar o efeito da pressão 
da radiação do Sol para 
impulsionar uma espa-
çonave sem combustí-
vel. Estamos explorando 
como incorporar células 
fotovoltaicas em estru-
turas de velas para criar 
grandes estações de 
energia sem combustível.

Esses métodos nos 
permitiriam construir 
as usinas de energia no 
espaço. Na verdade, um 
dia poderá ser possível 
fabricar e implantar 
unidades no espaço a 
partir da Estação Espa-
cial Internacional ou 
da futura estação lunar, 
chamada Gateway, que 
orbitará a Lua. Esses 
dispositivos poderiam, 
na verdade, ajudar a for-
necer energia à Lua.

As possibilidades não 
param por aí. Embora 
atualmente dependa-
mos de materiais da Ter-
ra para construir usinas 
de energia, os cientistas 
também estão conside-
rando o uso de recursos 
do espaço para a fa-
bricação das mesmas, 
como materiais encon-
trados na Lua.

Mas um dos maiores 
desafios pela frente será 
fazer com que a ener-

gia seja transmitida de 
volta à Terra. O plano é 
converter a eletricidade 
das células fotovoltaicas 
em ondas de energia e 
usar campos eletromag-
néticos para transferi-
-los para uma antena 
na superfície da Terra. A 
antena converteria en-
tão as ondas de volta em 
eletricidade.

Pesquisadores li-
derados pela Agência 
de Exploração Aeroes-
pacial do Japão já de-
senvolveram designs e 
apresentaram um siste-
ma orbital que deve ser 
capaz de fazer isso.

Ainda há muito traba-
lho a ser feito nessa área, 
mas o objetivo é que as 
usinas solares no espaço 
se tornem uma realidade 
nas próximas décadas.

Pesquisadores na 
China desenvolveram 
um sistema chamado 
Omega, que eles preten-
dem que esteja opera-
cional em 2050. Esse sis-
tema deve ser capaz de 
fornecer 2 GW de ener-
gia à rede da Terra em 
seu pico de desempe-
nho, o que é uma quan-
tidade enorme. Para pro-
duzir tanta energia com 
painéis solares na Terra, 
você precisaria de mais 
de seis milhões deles.

Satélites de energia 
solar menores, como 
aqueles projetados para 
abastecer os rovers (veí-
culos robóticos) lunares, 
podem estar operacio-
nais mais cedo ainda.

Em todo o mundo, a 
comunidade científica 
está dedicando tempo 
e esforço ao desenvolvi-
mento de usinas solares 
no espaço. Nossa espe-
rança é que um dia elas 
possam ser uma ferra-
menta vital em nossa 
luta contra as mudan-
ças climáticas.

*Amanda Jane Hu-
ghes é professora de en-
genharia de energia na 
Universidade de Liver-
pool, no Reino Unido, 
onde sua pesquisa in-
clui o design de células 
fotovoltaicas e instru-
mentos ópticos.

Stefania Soldini é 
professora de engenha-
ria aeroespacial tam-
bém na Universidade de 
Liverpool, e sua área de 
especialização engloba 
simulações numéricas 
para design e orientação 
de missões espaciais, 
navegação e controle, 
asteroides e missões de 
velas solares.

AmAndA JAne HugHes e 
stefAniA soldini/BBC

RMTC
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Arborização para proteger 
as abelhas do cerrado
Com apoio do GDF e voluntários, Instituto Abelha Nativa planta mais de mil 
mudas do cerrado no Parque da Cidade

Dois tempos
 1. Saiu o edital do concurso público para policiais 

rodoviários federais. São oferecidas 1.500 vagas. 
Destinadas a candidatos com nível superior em 
qualquer área para receber subsídio inicial de R$ 
9.899,88. A jornada é de 40 horas semanais. É exigida 
a carteira nacional de habilitação categoria B.

2. No total de vagas são 1.500 vagas. Sendo 1.125 
de ampla concorrência. 300 para candidatos negros 
e 75 para pessoas com deficiência. Inscrições no site 
da Policia Rodoviária até o dia 12 de fevereiro, e a 
taxa custa R$ 180. Isenção para quem é cadastrado 
no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Empresa amiga da mulher
Foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado 

o projeto de lei que cria o “Selo Empresa Amiga da 
Mulher” (SEAM), cuja certificação será concedida 
aos empreendimentos com incentivo, auxílio, apoio 
e capacitação profissional à mulher. O pai da pro-
posta é o ex-deputado estadual Diego Sorgatto, que 
agora é o prefeito de Luziânia.

Vitrine

O ENCONTRO
A titular da Secretaria Municipal de Políticas para 
as Mulheres,  a ex-vereadora Tatiana Lemos, 
convidou a primeira-dama de Goiânia, Thelma 
Cruz, para visitar a secretaria. Convite aceito e 
a primeira-dama visitou o espaço na tarde de 
quinta-feira (21). Além de conhecer a estrutura 
oferecida para as mulheres da capital, discutiram 
pautas femininas, como saúde da mulher e 
feminicídio. Na foto, Tatiana Lemos e Thelma Cruz

Divulgação

MEIO AMBIENTE

Divulgação

NOVO EMPREENDIMENTO 
Os diretores da City Soluções Urbanas, os empresários 
João Gabriel Tomé e Victor Tomé, diretores, mais a diretora 
executiva da O.M. Incorporadora, Ana Flávia Canedo (ao 
centro) pilotaram um encontro online com profissionais 
do mercado imobiliário, para apresentação do novo 
empreendimento das duas empresas,  que será construído 
no Setor Marista, que  segundo os empresários, o projeto é  
tradução de uma casa suspensa

n VOCÊ SABIA? Beber 
três xícaras de chá 
verde por dia ajuda a 
emagrecer.
n EXPANSÃO - Hoje, 
será inaugurada a 
primeira unidade da 
baiana Fiolaser Spa, 
franquia de estética, no 
Shopping Bougainville, 
Piso 1.
n BATIZADA - Foi 
sancionado pelo prefeito 
Rogério Cruz lei que 
adiciona o nome Praça 
do Moreirinha, localizada 
entre a Rua T-28 e a 
Avenida T-06, no Setor 
Bueno, que passa 
a se chamar Praça 
Gumercindo Inácio 
Ferreira.
n CONDOMÍNIO 
FECHADO - A EBM 
Desenvolvimento 
Imobiliário, em parceria 
com a EA3 Urbanismo, 
apresentou o seu 
primeiro lançamento 
de 2021. Trata-se do 
condomínio fechado 
de casas, o Residencial 
Kazas Jardins Bellágio, 
localizado no Parque 
Atheneu.

n CIRURGIA PLÁSTICA, 
DERMATOLOGIA E 
TRICOLOGIA – A Eleve 
Medicina Especializada 
em Bem-Estar, 
sob o comando do 
dermatologista Rafael 
Granner (foto) com o 
cirurgião plástico Rafael 
Meirelles, também, 
trabalham com 
conceito SPA Capilar, 
para tratamentos e 
terapias capilares, com 
comprometimento 
médico para 
diagnosticar e tratar 
cabelos, desde a forma 
clínica à cirúrgica.

Joel Rodrigues / Agência Brasília
AgênciA BrAsíliA - Um 
corredor ecológico de 45 
mil árvores, com exten-
são de 10 quilômetros, 
que se inicia no Parque 
da Cidade passa pelo Su-
doeste e vai até o Parque 
Nacional de Brasília com 
o objetivo de preservar 
as abelhas nativas.

Essa é a proposta do 
Instituto Abelha Nati-
va, que com o apoio do 
Governo do Distrito Fe-
deral, de voluntários e 
outras entidades parcei-
ras prosseguiram com 
o plantio de mil mudas 
do cerrado, em frente 
ao estacionamento 4 do 
maior parque urbano da 
América Latina.

“Desde novembro, se-
guimos com a proposta 
de construirmos no Par-
que da Cidade o ponto 
de partida para preservar 
as abelhas do cerrado”, 
explica Luiz Lustosa, pre-
sidente do instituto e da 
Federação de Meliponi-
cultura do DF.

O local, batizado de 
Bosque das Abelhas, 
está sendo construído a 
partir do plantio de es-
pécies do cerrado para 
que os insetos possam 
se desenvolver em seu 
ambiente natural. “Aqui 
teremos cedrinho, jato-
bá, ipês, barrigudas, aro-
eiras, alecrim do campo, 
jenipapo… Serão mais 
de 30 tipos de mudas di-
ferentes”, completa.

Quando completarem 
o plantio do bosque, o 
grupo vai avançar para as 
proximidades do Institu-
to de Meteorologia (In-
met), no Eixo Monumen-
tal. “A ideia é mantermos 
uma linha até a Água Mi-
neral. Nossa proposta é 
criar um corredor com 
espaçamento de menos 
de um quilômetro entre 
os bosques, pois assim, 
as abelhas poderão mi-
grar sem dificuldade. Te-
remos o maior corredor 
de abelhas do mundo”, 
avalia Lustosa.

Administrador do 
Parque da Cidade, Silves-
tre Rodrigues, está em-
polgado com o projeto e 
acredita que a iniciativa 
vai trazer mais um ponto 
turístico para o DF. “Vai 
ficar muito bonito. Quan-

do as árvores estiverem 
florindo aqui no parque, 
naturalmente, vão apare-
cendo as abelhas nativas 
e elas vão ajudar a poli-
nizar as espécies e tudo 
ficará ainda mais bonito”, 
prevê. “E melhor, sem pe-
rigo para ninguém já que 
essas abelhas nativas não 
têm ferrão e podem con-
viver em segurança com 
as pessoas”, completa.

Rodrigues afirma que 
todo o governo, por meio 
de secretarias e empresas 
públicas como a Nova-
cap, vê com bons olhos 
a iniciativa. “Estamos 
apoiando com insumos, 
maquinário e até o cami-
nhão pipa de água para 
regar”, enumera. “No fu-
turo, pensamos na possi-
bilidade de construirmos 
mesas e bancos para que 
as pessoas possam con-
templar o bosque”.

No local, que pos-
sui mais de mil metros 
quadrados, a previsão é 
plantar mais de duas mil 
mudas. O plantio é feito 
de forma a transformar 
o descampado numa 
área fechada de mata do 
cerrado. “Estamos tra-
balhando para promo-
ver a recuperação dos 
lençóis freáticos, trazer 
mais qualidade ao solo 
e, adensar as espécies 
conforme encontramos 
na natureza”, explica João 
Bruno Medeiros, repre-
sentante do Projeto Flo-
rir, uma das entidades 
parceiras da implantação 
do Bosque das Abelhas.

“É uma forma de re-
produzirmos aqui o am-
biente natural que as 
abelhas gostam para se 
reproduzir. Porque, só 
assim, vamos manter a 
natureza viva para ou-

tras gerações”, arremata 
o ambientalista.

VOLUNTARIADO
A criação do espa-

ço mobiliza mais de 80 
voluntários. A bióloga e 
moradora do Cruzeiro, 
Tatiana Lopes, 33 anos, 
levou a família toda para 
ajudar na ação. “Estamos 
aqui para ajudar na pre-
servação das abelhas, 
que são tão importantes 
para o equilíbrio do meio 
ambiente”, explica.

Acompanhada das fi-
lhas, Alana e Eliza, e do 
marido, o militar Gustavo 
Hidelbrando, 34 anos, a bi-
óloga se envolveu na mis-
são a partir do Portal do 
Voluntário, da Secretaria de 
Justiça e Cidadania (Sejus).

“Me inscrevi no por-
tal e já trabalhei no zo-
ológico e também no 
Ibram [Instituto Brasília 
Ambiental] em ações vol-
tadas à preservação do 
Meio Ambiente”, explica.

A assistente social, Va-
léria Lopes, 36 anos, tam-
bém participou das ações 
voluntárias de plantio. 
“Meu objetivo é aprender 
mais sobre as abelhas e as 
árvores nativas do cerrado 
para reproduzir o ambien-
te adequado lá em casa”.

Moradora do Jardim 
Botânico, a servido-
ra pública conta que o 
trabalho manual com a 
natureza serve até como 
terapia. “Estar em conta-
to com o meio ambiente 
é algo gostoso de fazer e 
por isso, tenho estimula-
do isto com meus filhos”.

Quem quiser par-
ticipar das ações pode 
acessar o site do Portal 
do Voluntário ou mesmo 
entrar em contato com o 
Instituto Abelha Nativa.

Sueide Barbosa
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“O importante não é 
vencer todos os dias, 
mas lutar sempre.”

PRESIDENTE HÉRCULES DIAS

Lara CavaLCante/Gover-
no do toCantins - Com 
cerca de 17 mil atendi-
mentos em 2020, a Casa 
de Apoio Vera Lúcia, ge-
rida pelo Governo do 
Tocantins, por meio da 
Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social 
(Setas), foi um impor-
tante amparo às famí-
lias tocantinenses que 
enfrentaram problemas 
de saúde no período. Na 
Casa, os acompanhantes 
de pacientes de hospitais 
públicos de Palmas pu-
deram contar com aco-
lhimento, atendimento 
social, hospedagem, 
além de quatro refeições 
saudáveis e equilibradas, 
diariamente. Todos os 
serviços prestados pela 
instituição são gratuitos 
e oferecidos com mui-
to amor como pontua a 
gerente Elisângela Sardi-
nha: “Nossa equipe tem 
se empenhado muito 
para ser um ombro ami-
go nesses momentos tão 
delicados para qualquer 
família. Muitos chegam 
aqui sem conhecer a ci-
dade e sem ter onde ficar, 
nosso trabalho é acolhê-
-los com amor e buscar 
facilitar essa jornada”.

Para o senhor Edimar 
Ribeiro Costa, morador 
de Natividade e paciente 
em tratamento de radio-
terapia na Capital, a Casa 
é um refúgio: “Aqui te-
nho tudo o que preciso e 
sou muito bem acolhido, 
só tenho a agradecer à 
Deus e a essa equipe por 
todo o cuidado há mais 
de um ano”. O paciente 
conta que não tem ne-

nhum parente ou amigo 
em Palmas e se não fosse 
o apoio recebido na ins-
tituição provavelmente 
não teria como dar con-
tinuidade ao tratamento.

O secretário da Setas, 
José Messias Araújo, res-
salta a importância do 
trabalho realizado pelo 
Governo do Tocantins, 
por meio da Casa de 
Apoio, e conclama gesto-
res municipais, empresá-
rios e voluntários a serem 
parceiros dessa ação: 
“Hoje a Casa de Apoio é 
uma referência para os 
municípios e até para 
outros estados. O Gover-
no do Estado mantém a 
estrutura que comporta 
uma média de 120 aten-
dimentos diários com 
conforto e qualidade, 
mas também temos uma 
rede de parceiros que 
ampliam as formas de 
atendermos esse públi-
co. Graças a esses amigos 
podemos oferecer apoio 
emocional, espiritual, 
capacitação entre outras 
ajudas”, explica o gestor.

VOLUNTARIADO
A Casa de Apoio re-

cebe doações e ações 
voluntárias de amparo 
emocional e espiritual 
para seus hóspedes. Al-
gumas das necessidades 
constantes dos usuários 
são roupas, calçados fe-
chados (exigência dos 
hospitais), itens de higie-
ne pessoal e alimenta-
ção complementar. Os 
interessados em conhe-
cer a Casa e se tornarem 
parceiros podem entrar 
em contato pelo telefone 

(63) 3218-2465.

PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA COVID 19

Devido à pandemia 
da Covid-19, os cuidados 
com higiene e limpeza 
realizados na Casa de 
Apoio foram intensifi-
cados com os esforços 
contínuos da equipe da 
instituição, parceiros vo-
luntários e hóspedes. 

Os protocolos de hi-
giene e distanciamento 
são seguidos rigorosa-
mente a fim de evitar con-
taminação de servidores e 
hóspedes e permitir que 
a Casa continue aberta 
prestando apoio às famí-
lias tocantinenses. 

LOCALIZAÇÃO
A Casa de Apoio fica 

a 200 metros do HGP, 
o que facilita o acesso, 
localizada na Quadra 
203 Sul, Avenida LO-05, 
APM-01. Além do custeio 
contínuo do Governo do 
Tocantins, a instalação 
também conta com do-
ações de parceiros vo-
luntários, que ajudam de 
diversas formas.

ESTRUTURA
A estrutura física da 

Casa é composta por 
mais de 100 leitos equi-
pados com beliches, ar 
condicionado, cozinha, 
brinquedoteca, sala in-
terdisciplinar, parquinho 
e área de convivência so-
cial e capela.

Os hóspedes são se-
lecionados e encami-
nhados pelas assistentes 
sociais dos hospitais pú-
blicos de Palmas.
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vencer todos os dias, 
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Na Casa, os acompanhantes de pacientes de hospitais públicos de Palmas 
puderam contar com acolhimento, atendimento social, hospedagem, além de 
quatro refeições saudáveis e equilibradas, diariamente
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Evento em Goiânia
Alex Valadares Braga, presidente do Colégio 
Notarial do Brasil – Goiás (CNB - GO), Bruno 
Quintiliano, presidente da  Associação dos 
Registradores de Pessoas Naturais de Estado 
de Goiás (Arpen – GO)  e Evelyn Valente, oficial 
de registro civil de Caldas Novas, irão conduzir 
o 6º Encontro Goiano de Registro Civil – Webnar 
e o 2º Simpósio do Notariado Goiano, que serão 
realizados em conjunto, entre os dias 5 e 7 de 
fevereiro, de forma on-line. 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Casa de Apoio do Governo 
do Tocantins realiza cerca 
de 17 mil atendimentos em 2020

Guerra
A não ser o evento de 
início da vacinação contra 
o Covid-19, no Brasil, pelo 
menos politicamente falando, 
a votação no Congresso 
Nacional, no próximo dia 1o. 
de fevereiro, quando serão 
escolhidos os presidentes do 
Senado  e da Câmara.

Visita
Neste mês o Tocantins 
recebeu a visita do deputado 
federal, Arthur Lira, que 
disputará a presidência 
da Câmara, trazido pelas 
mãos de Carlos Gaguim, 
acompanhado de Eli Borges. 
Arthur Lira esteve com o 
governador Mauro Carlesse, 
no Palácio. 

Tebet
Simone Tebet enfrentará o 
candidato do presidente da 
República, Rodrigo Pacheco, 
do DEM de Minas Gerais; o 
senador Eduardo Gomes, é 
do mesmo partido de Simone 
Tebet, o MDB, mas ao mesmo 
tempo, homem de confiança 
de Bolsonaro 

Senadoras
Kátia Abreu, hoje filiada 
ao Progressistas, deverá 
seguir  as orientações de seu 
partido, que optou em apoiar 
a candidatura de Rodrigo 
Pacheco. Desta maneira Kátia 
não vai se alinhar às outras 
11 senadoras mulheres que 
votariam em Simone Tebet. 

“Destinos de Mim”
O livro de poemas “Destinos de Mim”, deverá ser lançado, já nos primeiros meses 
deste ano, em algumas cidades do Centro Oeste e do Norte do país, como Campo 
Grande e  Palmas. Na foto, Hércules Dias com o presidente do Sicredi Cerrado 
GO, Zeir Ascari, grande incentivador da cultura do país.

Carlessandro Souza/Governo do Tocantins
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 REGISTRO DE IMÓVEIS DE PLANALTINA-GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANTONIO 
FIGUEIRA MORAIS, CPF: 149.783.932-72.

REQUERIMENTO Nº 967955

O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-GO, se-
gundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei nº 9.514/1997, 
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz saber 
que o (a) Sr (a). ANTONIO FIGUEIRA MORAIS, CPF: 149.783.932-
72, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 07, QUADRA 
03, MR 05, SETOR OESTE PLANALTINA GO, fica, por este edital, 
INTIMADO(A), em razão do requerimento do(a) CAIXA ECONOMI-
CA FEDERAL - HABITACIONAIS, credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
52.297 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que 
se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, as 
penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao 
imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.159,14 ( quatro mil cento e 
cinquenta e nove reais e quatorze centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HABITACIONAIS 
como “Diferença de prestações anteriores”. O pagamento do dé-
bito poderá ser feito na agência detentora do financiamento ou na 
sede deste Ofício situado à Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Praça 
Cívica, Planaltina-GO, CEP nº 73.750-005, no horário de 9:00h às 
17:00h. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica 
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do  imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Lucas Rodrigues 
Coimbra, Oficial Substituto.

AUTORIZAÇÃO
Inhumas-GO,22de janeiro de2021.

Eu, Tatianny Oliveira de Paula, SOLICITO a publicação do(s)
documento(os) abaixo relacionado (s) no JORNAL DIARIO DO
ESTADO,naedição dodia25de janeirode2021.

TomadadePreços009/2020
O Município de Inhumas torna público que retomará, na sala de
reuniões doCENTRODECULTURA E CONVENÇÕES NELOEGÍDIO
BALESTRA (Rua 23Qd. 13, VilaSão José, Inhumas), no dia 26/01/2021
às 8h30min, o presente procedimento licitatório para a abertura dos
envelopes de proposta de preços das empresas habilitadas. Mais
informações no Centro de Cultura e Convenções das 08h00min às
11h00min e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones (62) 3511-2121
/ 99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo
e-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.
Obs. Faturar a(s) publicação(ões) em nome do Município de Inhumas,
CNPJ01.153.030/0001-09.

Atenciosamente,

TatiannyOliveiradePaula
Pregoeira/PresidenteCPL
Municípiode Inhumas–GO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS

PODER EXECUTIVO
 

AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº. 001/2020 Sistema
de Registro de Preço (SRP)
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto: Eventual Contratação de fornecedor de combustíveis
para frota municipal.
Data de abertura: 04/02/2021 às 09:00 horas.  O Edital  e maiores
informações poderão ser obtidas com o Pregoeiro, na Rua 03 Quadra
07 lote 01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás, fone: (62) 3339 1538.

Cocalzinho de Goiás, 25 de Janeiro de 2021.
Ana Lidia de Siqueira Santiago

Pregoeira

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 
A J.R.D Indústria Farmaceutica LTDA CNPJ: 03.869.526/0002-81,
torna publico que recebeu da Secretaria de Estado de  Meio Ambiente
e  Desenvolvimento  Sustentável-  SEMAD  a  Licença  de  Instalação
Proc.n°5401/2019, Licença 6/2021 para a atividade  de Fabricação de
Artigos de Perfumaria, Cosméticos e Higiene Pessoal, localizada na
Daia 0,02A, nr sn,  Anápolis-Go.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A J.R.D Indústria Farmaceutica LTDA CNPJ: 03.869.526/0002-81,
torna publico que recebeu da Secretaria de Estado de  Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável- SEMAD a Licença  de Funcionamento
Proc.n°2133/2020, Licença 8/2021 para a atividade  de Fabricação de
Artigos de Perfumaria, Cosméticos e Higiene Pessoal, localizada na
Daia 0,02A, nr sn,  Anápolis-Go.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 

NACIONAL  GAS  BUTANO  DISTRIBUIDORA  LTDA,  CNPJ  nº
06.980.064/0095-62,  torna  público  que  requereu  da  Agência
Municipal do Meio Ambiente (AMMA) de Senador Canedo - GO, a
Licença  Ambiental  de  Instalação  –  Ampliação  para  a  seguinte
atividade:  Comércio  atacadista  e  varejista  de  Gás  Liquefeito  de
Petróleo  (GLP),  sito  a  Rod.  GO  536,  Modulo  10  Km  1,  Distrito
Industrial Brasil Central, CEP: 75.250-000, Senador Canedo – GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 
VALERIO AUTO POSTO LTDA, CNPJ: 40.037.868/0001-80, TORNA
PUBLICO QUE REQUEREU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL – IPORÁ – GO /
SEMMADES, A LICENÇA PREVIA – LP, PARA COMERCIO VAREJISTA
DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SITUADA NA
AV:  MONTE  AZUL,  QD.  09,  LT:  165,  Nº  786,  JARDIM  NOVO
HORIZONTE NO MUNICIPIO DE IPORÁ – GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
 
VALERIO AUTO POSTO LTDA, CNPJ: 40.037.868/0001-80, TORNA
PUBLICO QUE REQUEREU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL – IPORÁ – GO /
SEMMADES, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI, PARA COMERCIO
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES,
SITUADA NA AV: MONTE AZUL, QD. 09, LT: 165, Nº 786, JARDIM
NOVO HORIZONTE NO MUNICIPIO DE IPORÁ – GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
CLM  PRODUTOS  FARMACÊUTICOS  EIRELI,  CNPJ/CPF  nº
05.671.980/0002-59 torna público que recebeu da Agência Municipal
de Meio  Ambiente  de Goiânia  -  AMMA, por  meio  do processo nº
20210010008 com vencimento em 22/01/2025, a Licença Ambiental
Online, para a atividade de Comércio atacadista de medicamentos e
drogas de uso humano, desenvolvida na Rua Jorge Veiga Jardim, nº
28, Residencial Grenn Park, Goiânia/GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
SILVIO LACERDA DE OLIVEIRA torna público que recebeu junto a
Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável -  SEMAD, a Licença de Funcionamento nº 503/2020 e
processo  nº  2449/2018  com  validade  até  20/08/2026,  para  o
empreendimento em Avicultura – Criação de aves para corte. Fazenda
Estrela Do Campo Belo, Rodovia BR 364, SN, Sentido Aparecida Do
Rio  Doce,  Zona  Rural,  Aparecida  do  Rio  Doce  -  GO.  Este
empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

EDITALDECOMUNICAÇÃO

MS MOURA SOLUCOES, inscrito no CNPJ 39.281.772/0001-84, torna público
que, RECEBEU DA SEMAD – SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL A LICENÇA AMBIENTAL ON LINE, para
atividade de IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, com sede
administrativa Rua 07, QD 19, lote 26, Setor Vila Calandia, CEP: 76.195-000,
Cezarina Goiás, nº processo 202001253, nº da licença 202001253, validade da
licença30/12/2026.
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO DE LUZIÂNIA

LUZIÂNIA - GOIÁS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Genea Carla Martins da Silva, Oficial Respondente do Registro 
de Imóveis da 2ª da Circunscrição de Luziânia, Estado de Goiás, 
na forma da lei etc...  

Faz saber que, por meio deste, INTIMA e cientifica ZADIR MOREIRA DE 
SOUSA, CPF: 092.759.911-20, segundo as atribuições a mim conferidas 
pelo art. 26 da Lei nº 9.514/1997 e pelo credor fiduciário CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH), CNPJ: 00.360.305/0001-04, outorgado 
comprador no Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda 
de Unidade Isolada e Mútuo  com Obrigações e Alienação Fiduciária, atu-
almente matriculado sob o Nº 29.185, do Cartório de Registro de Imóveis 
da 2ª Circunscrição de Luziânia; referente ao imóvel: RUA 25 DE DEZEM-
BRO,  LOTE 02 DA QUADRA 03, NO LOTEAMENTO DENOMINADO 
VILA PADRE BERNARDO, LUZIANIA GO 72800640, em Luziânia-GO, 
com saldo devedor de sua responsabilidade, a que compareça a este 
Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Luziânia, sito à 
Rua José Franco Pimentel, Quadra 73, Lote 11, Centro, Luziânia – GO,  
das 8h às 17h, em dias úteis, para os fins de cumprimento das obrigações 
contratuais, cujo valor corresponde a R$ 1,37 ( um real e trinta e sete 
centavos ), onde deverá efetuar o pagamento, no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir da data de publicação deste edital. O valor 
acima está sujeito à atualização monetária, aos juros de mora, até a data 
do efetivo pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, tributos, contribuições condomi-
niais e às despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que 
se vencerem no prazo desta intimação. O não cumprimento da referida 
obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário – CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH), CNPJ: 00.360.305/0001-04, nos termos do 
Art. 26  § 7º da Lei n 9.514/97.  Este edital será publicado por 03 (três) vezes 
consecutivas, em jornal de circulação regional, de veiculação diária e com 
circulação nesta  cidade. Dado e passado na cidade de Luziânia – GO,  no 
Cartório do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição, 09 de junho de 2020. 
Edital protocolo 37.328, selo eletrônico nº 00812006013399509640139.

GENEA CARLA MARTINS DA SILVA
Oficial Respondente

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO DE LUZIÂNIA

LUZIÂNIA - GOIÁS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Genea Carla Martins da Silva, Oficial Respondente do Registro 
de Imóveis da 2ª da Circunscrição de Luziânia, Estado de Goiás, 
na forma da lei etc...  

Faz saber que, por meio deste, INTIMA e cientifica NAYLANE CARNEIRO 
SALES, CPF: 039.314.171-31, segundo as atribuições a mim conferidas 
pelo art. 26 da Lei nº 9.514/1997 e pelo credor fiduciário CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH), CNPJ: 00.360.305/0001-04, outorgado 
comprador no Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de 
Unidade Isolada e Mútuo  com Obrigações e Alienação Fiduciária, atual-
mente matriculado sob o Nº 19.454, do Cartório de Registro de Imóveis da 
2ª Circunscrição de Luziânia; referente ao imóvel: AVENIDA XIII, LOTE 14 
DA QUADRA 264, NO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE ALVO-
RADA II,  LUZIANIA GO 72850000, em Luziânia-GO, com saldo devedor 
de sua responsabilidade, a que compareça a este Cartório de Registro de 
Imóveis da 2ª Circunscrição de Luziânia, sito à Rua José Franco Pimen-
tel, Quadra 73, Lote 11, Centro, Luziânia – GO,  das 8h às 17h, em dias 
úteis, para os fins de cumprimento das obrigações contratuais, cujo valor 
corresponde a R$ 285.053,00 ( duzentos e oitenta e cinco mil e cinquen-
ta e três reais  ), onde deverá efetuar o pagamento, no prazo improrrogável 
de 15 dias, contados a partir da data de publicação deste edital. O valor 
acima está sujeito à atualização monetária, aos juros de mora, até a data 
do efetivo pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, tributos, contribuições condomi-
niais e às despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que 
se vencerem no prazo desta intimação. O não cumprimento da referida 
obrigação no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário – CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH), CNPJ: 00.360.305/0001-04, nos termos do 
Art. 26  § 7º da Lei n 9.514/97.  Este edital será publicado por 03 (três) vezes 
consecutivas, em jornal de circulação regional, de veiculação diária e com 
circulação nesta  cidade. Dado e passado na cidade de Luziânia – GO,  no 
Cartório do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição, 08 de junho de 2020. 
Edital protocolo nº 00812006013399509640081

GENEA CARLA MARTINS DA SILVA
Oficial Respondente

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO DE LUZIÂNIA

LUZIÂNIA - GOIÁS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Genea Carla Martins da Silva, Oficial Respondente do Registro 
de Imóveis da 2ª da Circunscrição de Luziânia, Estado de Goiás, 
na forma da lei etc...  

Faz saber que, por meio deste, INTIMA e cientifica RONIVON VIEIRA DE 
FREITAS, CPF: 618.247.041-00, segundo as atribuições a mim conferidas 
pelo art. 26 da Lei nº 9.514/1997 e pelo credor fiduciário CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH), CNPJ: 00.360.305/0001-04, outorgado 
comprador no Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de 
Unidade Isolada e Mútuo  com Obrigações e Alienação Fiduciária, atual-
mente matriculado sob o Nº 1.451, do Cartório de Registro de Imóveis da 
2ª Circunscrição de Luziânia; referente ao imóvel: R PADRE ZEFERINO 
NR  QD 43 LT 27 SETOR VIEGAS LUZIANIA GO 72810260, em Lu-
ziânia-GO, com saldo devedor de sua responsabilidade, a que compareça 
a este Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Luziânia, sito 
à Rua José Franco Pimentel, Quadra 73, Lote 11, Centro, Luziânia 
– GO,  das 8h às 17h, em dias úteis, para os fins de cumprimento das 
obrigações contratuais, cujo valor corresponde a R$ 155.597,00 ( cento 
e cinquenta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais  ), onde 
deverá efetuar o pagamento, no prazo improrrogável de 15 dias, contados 
a partir da data de publicação deste edital. O valor acima está sujeito à 
atualização monetária, aos juros de mora, até a data do efetivo pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, tributos, contribuições condominiais e às despesas 
de cobrança, somando-se, também, os encargos que se vencerem no 
prazo desta intimação. O não cumprimento da referida obrigação no 
prazo estipulado, garante o direito de consolidação da proprieda-
de do imóvel em favor do credor fiduciário – CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), CNPJ: 00.360.305/0001-04, nos termos do Art. 
26  § 7º da Lei n 9.514/97.  Este edital será publicado por 03 (três) vezes 
consecutivas, em jornal de circulação regional, de veiculação diária e com 
circulação nesta  cidade. Dado e passado na cidade de Luziânia – GO,  no 
Cartório do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição, 08 de junho de 2020. 
Edital protocolo 37.288, selo eletrônico nº 00812006013399509640107.

GENEA CARLA MARTINS DA SILVA
Oficial Respondente

 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E 

TUTELAS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS 
E DOCUMENTOS. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE VALMIR MACHADO 
DE SOUZA, CPF: 183.319.201-04.

PROTOCOLO: 112.485
REQUERIMENTO Nº 50418

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documen-
tos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). VALMIR MACHADO DE SOUZA, CPF: 183.319.201-04, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, LOTE 01, QUADRA 07, MR-12, SETOR 
LESTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança LOTE 01, QUADRA 07, MR-12, SETOR LESTE, PLANALTINA 
GO QUADRA 02, MR-01, CASA 11, SETOR LESTE, PLANALTINA GO 
QUADRA 02, MR-04, CASA 02, LOTE 14, SETOR LESTE, PLANALTINA 
GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLA-
NALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, 
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 9.307 deste 
Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-
-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se ven-
ceram até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e 
os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a 
R$ 67.032,20 ( sessenta e sete mil trinta e dois reais e vinte centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E 

TUTELAS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS 
E DOCUMENTOS. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MATEUS FERREIRA 
DE SOUSA SANTOS, CPF: 021.083.781-03.

PROTOCOLO: 112.519
REQUERIMENTO Nº 50434

 
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). MATEUS FERREIRA DE SOUSA SANTOS, CPF: 
021.083.781-03, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 11, TIPO 
A, RESIDENCIAL BELA VISTA, LOTE 335, QUADRA MANSÃO, SETOR 
OESTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança CASA 11, TIPO A, RESIDENCIAL BELA VISTA, LOTE 335, 
QUADRA MANSÃO, SETOR OESTE, PLANALTINA GO SRNA, QUADRA 
01, CONJUNTO 01-L, CASA 29, JARDIM RORIZ, PLANALTINA DF, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário ga-
rantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 55.041 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar 
o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais en-
cargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 59.811,90 
( cinquenta e nove mil oitocentos e onze reais e noventa centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E 

TUTELAS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS 
E DOCUMENTOS. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RAILSON 
SOUSA SILVA, CPF: 050.258.251-05.

PROTOCOLO: 112.786
REQUERIMENTO Nº 51159

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documen-
tos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). RAILSON SOUSA SILVA, CPF: 050.258.251-05, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, LOTE 35, QUADRA 03, MR-11, SETOR OESTE, PLA-
NALTINA-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
LOTE 35, QUADRA 03, MR-11, SETOR OESTE, PLANALTINA-GO
QUADRA 03, MR-11, CASA 35, SETOR LESTE, PLANALTINA-GO
QUADRA 05, MR-07, CASA 26, SETOR LESTE, PLANALTINA-GO, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro 
de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - 
GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 
3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 16.359 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data do 
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições con-
dominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 96.842,50 ( 
noventa e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E 

TUTELAS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS 
E DOCUMENTOS. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOSE ANTONIO FERREIRA 
DE OLIVEIRA, CPF: 967.172.111-72 E MARCIA SOUSA 

MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 893.223.391-87.
PROTOCOLO: 112.818

REQUERIMENTO Nº 51308

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documen-
tos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). JOSE ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 967.172.111-72 e 
MARCIA SOUSA MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 893.223.391-87, deve-
dor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 13-A, QUADRA 137, LOTE 13, 
BRASILINHA SUL, PLANALTINA-GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança LOTE 13-A, QUADRA 137, LOTE 13, BRASILINHA 
SUL, PLANALTINA-GO QUADRA 10-E, CONJUNTO C, LOTE 21-A, ARA-
POANGAS, PLANALTINA-DF CONDOMINIO ARAPOANGA, QUADRA 
02-E, CONJUNTO C, LOTE 21, ARAPOANGA, PLANALTINA-DF, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário ga-
rantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 52.108 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar 
o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais en-
cargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 54.816,90 
( cinquenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E 

TUTELAS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS 
E DOCUMENTOS. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FLAVIA BISPO 
DA SILVA, CPF: 047.591.751-05.

PROTOCOLO: 114.463
REQUERIMENTO Nº 54751

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FLAVIA BISPO DA SILVA, 
CPF: 047.591.751-05, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
LOTE 38, QUADRA 05, MR-07, SETOR LESTE, PLANALTINA-GO, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 
38, QUADRA 05, MR-07, SETOR LESTE, PLANALTINA-GO, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-
-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por 
alienação fiduciária, na matrícula nº. 55.853 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efe-
tuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades 
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 50.129,50 ( cinquenta mil cento e vinte e 
nove reais e cinquenta centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. 
para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja 
– Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discri-
minado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica 
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no 
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de proprie-
dade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 
26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS, CIVIL 

DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. – 
PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PEDRO 
TELES LEAL, CPF: 065.831.263-46.

PROTOCOLO: 114.033
REQUERIMENTO Nº 54083

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). PEDRO TELES LEAL, CPF: 
065.831.263-46, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 
16-A, RESIDENCIAL FLOR DO ITAPUÃ I, LOTE 16, QR-30, PAR-
QUE ITAPUÃ I, PLANALTINA-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança CASA 16-A, RESIDENCIAL FLOR DO 
ITAPUÃ I, LOTE 16, QR-30, PARQUE ITAPUÃ I, PLANALTINA-GO
QUADRA 07, MR-04, CASA 32, SETOR NORTE, PLANALTINA-GO
QUADRA 07, MR-04, CASA 32, PLANALTINA-GO, fica, por este edital, 
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, 
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da 
Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 62.291 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data do 
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condo-
miniais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 64.539,20 ( ses-
senta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamen-
te, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO 
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E 

TUTELAS, CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E DE TÍTULOS 
E DOCUMENTOS. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JONATAS 
DA SILVA CORREIA, CPF: 011.821.541-82.

PROTOCOLO: 114.421
REQUERIMENTO Nº 54678

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Na-
turais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de 
Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JONATAS DA SILVA CORREIA, CPF: 
011.821.541-82, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 19-
A, CONDOMÍNIO VITÓRIA, LOTE 19, QUADRA 26, PARQUE ITAPUÃ 
II, PLANALTINA-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança CASA 19-A, CONDOMÍNIO VITÓRIA, LOTE 19, QUA-
DRA 26, PARQUE ITAPUÃ II, PLANALTINA-GO
RUA R, CASA 26, MÓDULO 05, ESTANCIA MESTRE DARMAS IV, 
PLANALTINA-DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições confe-
ridas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por reque-
rimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, 
na matrícula nº. 58.173 deste Ofício, com saldo devedor de respon-
sabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 102.048,00 ( cento 
e dois mil e quarenta e oito reais  ), além das despesas de cobrança e 
de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, 
no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEANDRO 
MOREIRA DA SILVA, CPF: 051.703.581-21.

REQUERIMENTO Nº 964480

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). LEANDRO MO-
REIRA DA SILVA, CPF: 051.703.581-21, devedor(a) fiduciante do 
imóvel alienado, CHÁCARA 04, QUADRA 01, RECREIO MOSSO-
RÓ, RUA DUQUE DE CAXIAS, APARTAMENTO Nº 102, TORRE 13, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA PARK, CIDADE OCIDENTAL/
GO, CEP: 72885460, a qual não tendo sido encontrada no endere-
ço de cobrança CHÁCARA 04, QUADRA 01, RECREIO MOSSORÓ, 
RUA DUQUE DE CAXIAS, APARTAMENTO Nº 102, TORRE 13, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA PARK, CIDADE OCIDENTAL/
GO, CEP: 72885460 RUA 120, Q 130, L 8, PARQUE ESTRELA, 
LUZIÂNIA-GO, CEP: 72859130, fica, por este edital, INTIMADO(A) 
do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade 
Ocidental/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, 
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HABITACIONAIS, credor(a) fiduci-
ário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na 
matrícula nº. 22.798 deste Ofício, com saldo devedor de responsa-
bilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamen-
to, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 
1.486,45 ( um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e 
cinco centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o 
qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - HABITACIONAIS como “Diferença de prestações ante-
riores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, 
no horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 
11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta pu-
blicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de 
consolidação de propriedade do  imóvel em favor da credora fidu-
ciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

 REGISTRO DE IMÓVEIS DE PLANALTINA-GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PEDRO SELESTINO 
GUARINO DOS SANTOS, CPF: 369.370.611-53.

REQUERIMENTO Nº 967578

O Oficial Substituto do Registro de Imóveis de Planaltina-
-GO, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei nº 
9.514/1997, e depois de frustradas as tentativas de intima-
ção pessoal, faz saber que o (a) Sr (a). PEDRO SELESTINO 
GUARINO DOS SANTOS, CPF: 369.370.611-53, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA 21-B, RESIDENCIAL 
FERREIRA V, LOTE 21, QUADRA 15, MR 10, SETOR NORTE, 
PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A), em 
razão do requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - HABITACIONAIS, credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula 
nº. 74.045 deste Ofício, com saldo devedor de responsa-
bilidade de V.Sa., a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais encar-
gos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 2.256,96 ( dois mil duzentos e cinquenta 
e seis reais e noventa e seis centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HABI-
TACIONAIS como “Diferença de prestações anteriores”. O 
pagamento do débito poderá ser feito na agência detentora 
do financiamento ou na sede deste Ofício situado à Quadra 
CC, Lote 02, Sobreloja, Praça Cívica, Planaltina-GO, CEP nº 
73.750-005, no horário de 9:00h às 17:00h. Este edital será 
publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a con-
tar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. 
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no 
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do  imóvel em favor da credora fiduciária, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Lucas 
Rodrigues Coimbra, Oficial Substituto.
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HORÓSCOPO

Não basta ser pobre, 
tem que ter um lugar 
dentro de casa com 
uma sacola cheia de 

sacolas vazias.

A Lua Nova exige 
de você novos 
posicionamen-
tos materiais. É 

importante inovar e intera-
gir com a experiência com 
sabedoria para reconstruir 
novos projetos. É preciso 
encarar as experiências pro-
fissionais com maturidade.

A Lua Nova exige 
de você novos 
posicionamen-
tos materiais. É 

importante inovar e intera-
gir com a experiência com 
sabedoria para reconstruir 
novos projetos. É preciso 
encarar as experiências pro-
fissionais com maturidade.

O medo ou difi-
culdades exter-
nas o impedem 

de realizar mudanças mais 
ousadas. É uma fase de pri-
são e de aprimoramento das 
expectativas sobre a vida. 
Amplie o seu campo de vi-
são sobre coisas, pessoas 
e fatos. Busque o silêncio.

A Lua Nova intro-
duz um novo ci-
clo que promove 

o desenvolvimento em equi-
pe ou a promoção dos seus 
projetos. Mas as mudanças 
entram sem pedir licença e 
você terá que ser flexível para 
abortar ideias e encerrar pro-
jetos que não funcionam mais.

A Lua Nova deixa 
claro que você terá 
que promover mu-

danças profissionais e que alguns 
planos devem ser abortados. 
Pense sobre a necessidade de 
renovar e de seguir a sua jornada 
em outros formatos. O mundo 
passa por mudanças que impac-
tam o seu futuro e a carreira.

Os estudos, as 
viagens e as ex-
periências que ha-

viam sido planejadas em outras 
cidades estão sendo renovadas. 
O céu aponta imprevistos e cortes 
que vêm com a intenção de reci-
clar as suas ideias e a sua forma 
de pensar. O céu pede de você 
maturidade neste novo ciclo.

A Lua Nova exige 
de você inovação 
na forma de inte-

ragir com heranças, recursos 
compartilhados e financiamen-
tos. É um ciclo do qual você 
precisará aprender a desapegar. 
Também será preciso reciclar a 
sua forma de se perceber, os 
filhos e o campo amoroso.

A Lua Nova exige 
renovações no ca-
samento, em par-

cerias e em sociedades. É 
um novo ciclo a dois e a pes-
soa tocada se sente exigida 
a cortar e a eliminar situa-
ções que não cabem mais. 
Tenha atenção com separa-
ção, divórcio e distratos.

A Lua Nova traz um 
novo ciclo para lidar 
com o trabalho e com 

a sua rotina. É necessário agir 
com flexibilidade para interagir 
com as mudanças que são ne-
cessárias para o seu desenvolvi-
mento profissional. O céu exige 
de você maturidade para amadu-
recer os projetos.

A Lua Nova traz mu-
danças significati-
vas na relação com 

os filhos, na forma de trocar afeto 
e no seu próprio desenvolvimento 
pessoal. É um ciclo novo para 
interagir com os projetos financei-
ros. É preciso transformar o seu 
próprio comportamento e a sua 
visão das coisas à sua volta.

O novo ciclo toca 
consideravelmen-
te a família, tan-
to mudanças de 

imóvel quanto a forma de 
se relacionar. É um ciclo em 
que você deve avaliar as 
suas posturas, porque a ma-
turidade será uma condição 
no novo contexto familiar.

A Lua Nova toca as 
relações de convivên-
cia, principalmente os 

parentes. É um ciclo de mudan-
ças e de renovações na forma de 
se relacionar e de compartilhar 
ideias. O céu exige de você ma-
turidade para concretizar planos 
e para expor situações que afe-
tam o seu emocional.

Mafalda

QUADRINHOS
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