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Anitta diz que “Girl from Rio” é o clipe mais caro 
e entrega “barraco”: “Meu dinheiro é capim?”

PÁGINA 05

A proposta, que visa fomentar ações para 
o desenvolvimento do turismo nos estados 
que fazem divisa, tem sido vista como a 
oportunidade de fortalecer as regiões durante 
a retomada do turismo

TURISMO

Adetuc/Governo do Tocantins

Tocantins e Maranhão 
firmam parceria para 
rota turística integrada

BRASÍLIA AMBIENTAL
DF ganha mais três 
clínicas para castração 
de cães e gatos

Os interessados na castração dos animais devem ficar 
atentos às campanhas, que podem ser divulgadas nas 
mídias sociais e/ou no site do órgão ambiental

Nova etapa da ação cumpriu mandados judiciais em seis municípios do Estado. Desde o início da operação, 50 pessoas 
foram presas em flagrante, suspeitas de armazenar e compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes

Operação combate pornografia infantil na internet
MEU ZELOSO GUARDADOR 

A Operação Meu Zeloso Guardador foi iniciada pela Polícia Civil no ano de 2018, por meio da Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes Cibernéticos. Desde então, quatro etapas da ação foram deflagradas

Divulgação

PÁGINA 03
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Retorno
Vez por outra, o ‘apo-

sentado’ da vida pública 
Iris Rezende (MDB) é cita-
do como pretenso candi-
dato ao governo de Goiás. 

Concorrentes
Governador Ronaldo 

Caiado (DEM), ao que 
tudo indica, é candida-
to forte e natural à ree-
leição. No momento, não 
há outro nome de peso. 
No entanto, a lista só tem 
aumentado de possíveis 
pré-concorrentes como 
João Campos (Republica-
nos), Daniel Vilela (MDB) 
e Wilder Morais (PSC).

Processos 
Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás (TJGO) 
digitalizou 56% de proces-
sos que constavam pen-
dentes. Ao todo, são 282 
mil peças escaneadas em 
três meses de trabalho.

Digitalização
O presidente Carlos 

Alberto França, do TJGO, 
espera a digitalização 
de todos os autos físicos 
existentes nas 127 comar-
cas do Estado de Goiás.

Concurso 
Por falar em proces-

so, o TJGO autorizou a 
realização de concurso 
público para o cargo de 
analista judiciário. A ex-
pectava é de que 99 va-
gas sejam ofertadas.  

Onda
A nova onda do mo-

mento entre alguns políti-
cos é publicar a frase: “Va-
cina no braço e comida no 
prato!” Tomara que cada 
um possa cooperar para 
que isso vire prática social 
e saia das redes sociais.  

Mosquito
Apesar do foco neces-

sário e o reforço de ações 
na prevenção contra a co-
vid-19, não se pode des-
cuidar das outras doen-
ças que aparecem nesta 
época do ano, entre elas 
as provocadas pelo mos-
quito Aedes Aegypti. 

Animais
O prefeito de Rial-

ma, Frederico Vidigal 
(PTB), se comprometeu 
a apresentar novas me-
didas para regulamentar 
a apreensão, depósito e 
destinação de animais de 
grande porte que estejam 
soltos em locais públicos 
da cidade. A declaração 
foi dada após reunião 
com o MPGO, na última 
segunda, 3.

Acessibilidade aos cadeirantes
Aprovado, em segunda votação pelo Plenário 

da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), projeto 
1003/20 de autoria do deputado Tião Caroço (DEM) 
que obriga bares a instalar mobiliário adequado à 
acessibilidade de cadeirantes.

Alimentação sem agrotóxicos
Projeto de Lei, que tramita na Alego, objetiva instituir 

o Programa de Hortas Comunitárias em áreas públicas e 
privadas desocupadas. Quiçá, o autor, deputado Bruno 
Peixoto (MDB), pode ter buscado inspiração, a partir das 
ações do projeto-piloto da primeira-dama de Goiânia, 
Thelma Cruz. Criar hábitos de alimentação saudável sem 
utilização de agrotóxicos na produção de plantas horta-
liças, frutas e vegetais é um avanço e merece destaque!

Do atrito de duas pedras 
chispam faíscas; das faíscas vem 
o fogo; do fogo brota a luz”. 

Victor Hugo

Lei de Responsabilidade Fiscal mudou a 
administração pública brasileira

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) completou 
21 anos na terça-feira, 4. Sancionada seis anos após o 
Plano Real, a norma teve a difícil missão de mudar a 
cultura da administração pública brasileira, impon-
do conceitos que nem sempre eram respeitados na 
época: equilíbrio das contas públicas; cumprimento 
de metas; controle das operações de crédito e estrita 
obediência a limite de gastos.

Até meados dos anos 1990, a falta de planejamento 
somada à corrupção e a décadas de inflação acabaram 
por gerar gastos descontrolados e um ambiente hostil 
à eficiência da máquina pública. O que culminou no 
regramento que veio para colocar o Brasil no patamar 
de países com economias fortes e estáveis.

Dentre inúmeras medidas importantes, a LRF 
apresenta normas de controle de finanças públicas, 
impõe limites para os gastos de pessoal, limita exces-
sos de despesas nos últimos meses do mandato do 
titular do Poder.

No entanto, a mais importante delas é que incenti-
va a participação popular e a realização de audiências 
públicas durante o processo de elaboração dos pla-
nos, leis de diretrizes e orçamentos. Uma conquista 
de séculos. 

A LRF ainda considera qualquer cidadão, parti-
do político, associação ou sindicato parte legítima 
para denunciar ao respectivo tribunal de contas ou 
ao órgão competente o descumprimento das regras 
estabelecidas pela lei. A sociedade precisa conhecer 
melhor e ter maior participação no mandato daqueles 
que foram eleitos. 

Jogadas rápidas 

n 22 vereadores assinaram manifesto contra a anteci-
pação da eleição da mesa diretora da Câmara Munici-
pal de Goiânia. 
n Pelo jogo de interesse político, o texto prevê também 
a criação de um 4° vice-presidente da Casa Municipal 
n Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), voltou a defender o fatiamento da reforma 
tributária para facilitar a aprovação.

ESPORTE SAÚDE

Da reDação - No Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com o 
médico dermatologista,Dr. 
Luiz Fernando Fleury. Na 
ocasião, o dermatologista 
falou sobre os riscos de pro-
cedimentos estéticos feitos 
com profissionais não qua-
lificados e com produtos 
que não são os corretos.

Para assistir esta en-
trevista e os destaques do 
jornal, acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.
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O animal de estimação 
vem conquistando seu espa-
ço, fazendo parte do dia-a-
-dia de forma bem orgânica, 
interagindo com as pessoas, 
instituindo responsabilida-
des e fortalecendo a conexão 
entre os membros da família. 
Cientificamente, foi com-
provado que a convivência 
com os pets ajuda a melho-
rar a qualidade de vida das 
pessoas. Inclusive, a terapia 
com animais ganhou força 
nos últimos anos, em alguns 
hospitais permitem até a vi-
sita de pets aos seus tutores 
hospitalizados. Dentre os 
inúmeros benefícios, pode-
mos relacionar o combate 
a depressão, redução do es-
tresse, combate ao sedenta-
rismo e até pode ajudar no 
combate aos problemas do 
coração. Isso mesmo, o com-
panheirismo dos pets contri-
bui para acalmar sintomas 
de ansiedade. Assim, pode 
ajudar a melhorar os níveis 
de pressão arterial e coles-
terol, diminuindo o risco de 
problemas cardiovasculares, 
promovendo qualidade de 
vida a quem já sofreu ataque 
cardíaco e AVC.

Com a alta procura por 
animais de estimação, vem 

surgindo empreendimentos 
pensados no estilo de vida 
mais sustentável, uma cres-
cente na Europa, que ganha 
adeptos no Brasil, que bus-
cam por espaços de intera-
ção para a família e o verde. 
Esse estilo cresceu ainda 
mais com a pandemia, a 
necessidade de ambientes 
abertos, e para equilibrar a 
falta nos grandes centros, os 
parques lineares, ganham 
espaço no mundo. A Opus 
Incorporadora reconhecida 
por seus projetos inovadores, 
apresenta o empreendimen-
to Tellure, que será lançado 
no dia 24 de maio e fará par-
te da Reserva Ybiti, trazendo 
em seu paisagismo, espécies 
nativas do Cerrado integran-
do o parque linear inspira-
do nos principais projetos 
no mundo, proporcionando 
momentos de relaxamento e 
bem estar para toda a família 
incluindo o seu Pet!

Com a pandemia o aban-
dono de animais aumentou 
drasticamente, pois como 
comentamos, eles requerem 
cuidados e bastante atenção. 
E para diminuir este quadro, 
inúmeras pessoas têm se de-
dicado as campanhas para 
doações de PET ‘S. Na tenta-

tiva de equilibrar esse proces-
so, várias ONG`S trabalham 
no resgate e cuidados de 
animais até que sejam ado-
tados. Não compre animais, 
opte por adotar, contribua 
para reduzir essa realidade, 
já que no Brasil já passam de 
20 milhões de animais aban-
donados. Faça sua família 
mais feliz, tenha um amigo 
fiel e leal esperando por você 
sempre que retornar para 
casa. Aproveitando o calor 
de Goiânia, fomos conhecer 
a sorveteria Alata, que tem 
um espaço PET friendly. Um 
lugar onde os animais são 
bem recebidos, com picolés 
desenvolvidos especialmen-
te para eles, uma mistura de 
mamão e cenoura no palito, 
que é sucesso entre a cachor-
rada, aprovada pela Billy, ca-
dela adotada pelo empresá-
rio e Chef Ian Baiocchi, que 
disse, “ Aqui os Pet´s que 
trazem seus tutores á sorve-
teria!”. Gostou? Assista essa 
e muitas outras matérias no 
Programa Esporte Saúde TV 
Gazeta, domingo às 09h00 da 
manhã e disponível no You-
tube PGM ESPORTE SAÚDE 
e em nossas redes sociais @
pgmesportesaude / @jeffer-
sondamaso. Jefferson Dâmaso
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Nova etapa da ação cumpriu mandados judiciais em seis municípios do Estado. Desde 
o início da operação, 50 pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de armazenar e 
compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes

Operação combate pornografia 
infantil na internet

Administração penitenciária 
imunizou 477 servidores

Prefeitura busca parceria da 
UFG para modernizar Comurg

EFETIVO IMUNIZADO

MEIO AMBIENTE E URBANIZAÇÃO

MEU ZELOSO GUARDADOR 

Divulgação
SSP/GO - A Polícia Civil de 
Goiás cumpriu na manhã 
desta terça-feira (4/05) dez 
mandados de busca e apre-
ensão domiciliar, durante 
a quarta fase da Operação 
Meu Zeloso Guardador. A 
ação tem como foco o com-
bate ao compartilhamento e 
armazenamento de porno-
grafia infantil na internet. As 
diligências foram realizadas 
em seis municípios do Esta-
do: Goiânia, Anápolis, Mor-
rinhos, Jataí, Inhumas e Bo-
nópolis. Oito pessoas foram 
presas em flagrante. Uma 
delas por posse irregular de 
arma de fogo.

A operação foi coordena-
da pela Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes Ci-
bernéticos (DERCC) e a De-
legacia de Proteção a Criança 
e ao Adolescente de Goiânia 
(DPCA). De acordo com a de-
legada Sabrina Leles, titular 
da DERCC, os crimes eram 
praticados na chamada Deep 
Web. “É nessa internet de ca-
mada mais profunda onde 
práticas ilícitas são comu-
mente realizadas, haja vista 
que necessita de softwares 
específicos, que permitem 
o compartilhamento desse 
tipo de material pornográfico 
infantil”, informou.

Entre os indivíduos 
presos estavam pessoas de 
variadas faixas etárias e de 
diferentes áreas de atuação. 
“Temos algumas pessoas 
que entendem muito de in-
ternet, como o autuado do 
interior de Bonópolis, que 
é da área de TI (Tecnologia 
da Informação). Uma pessoa 
que tem mais facilidade para 
obter esse tipo de material, e 
temos também pessoas que 
não tem nenhum tipo de ins-
trução tecnológica, mas que 
usam o pouco conhecimento 
que tem para obter acesso a 
esse tipo de material”, disse.

De acordo com a de-
legada, dois dos suspeitos 
detidos, em Anápolis, eram 
irmãos. Um deles foi autu-
ado por compartilhamento 
e posse de material porno-
gráfico infantil e o outro pela 
posse do conteúdo. “Esses 
irmãos nos chamam a aten-
ção porque um deles já foi 
investigado no ano de 2015, 
por estupro de vulnerável 
e agora foi autuado em fla-
grante por conter e armaze-
nar essas imagens pornográ-
ficas infantis. Essa prisão de 
hoje será utilizada, inclusive, 
para corroborar alguma pro-
va que já tenham contra ele 
nessa investigação”.

Durante o cumprimento 
dos mandados judiciais, os 
policiais civis apreenderam 
computadores e diversos 
DVDs, usados para o arma-
zenamento do conteúdo 

pornográfico infantil. Ainda 
segundo a titular da DERCC, 
em uma das casas, foram en-
contrados objetos que indi-
cam a possível gravação dos 
materiais ilícitos. “Havia uma 
grande quantidade de má-
quinas e equipamentos uti-
lizados na produção de víde-
os, inclusive equipamentos 
bem sofisticados”, pontuou. 
Se comprovada a situação, os 
suspeitos poderão responder 
por estupro de vulnerável, 
com penas que podem che-
gar a 15 anos de reclusão.

Todos os itens apre-
endidos ao longo da ação 
serão agora analisados. A 
Polícia Civil irá apurar ainda 
a possível comercialização 
do conteúdo pornográfico 
infantil e tentar chegar aos 
possíveis compradores, que 
também responderão cri-
minalmente. “Nós tentare-
mos com as investigações, 
que serão melhor aprofun-
dadas, identificar quem são 
essas pessoas que porven-
tura tenham se interessado 
em adquirir, comprar esse 
tipo de material”.

A delegada Sabrina Leles 
fez ainda um alerta para as 
pessoas que compartilham o 
conteúdo ilegal envolvendo 
crianças e adolescentes. “Nós 
temos ferramentas que nos 
possibilitam fazer essa inves-
tigação mais aprofundada, 
tanto que chegamos nesses 
autuados hoje, porque eles 
não foram os primeiros que 
distribuíram esse material 
na internet”, destacou. Em 
caso de recebimento do con-
teúdo, o indicado é denun-
ciar à Polícia. “A pessoa deve 
imediatamente procurar a 
delegacia mais próxima de 
sua residência, para que seja 
orientada e aquele material 
preservado e também inves-
tigado”, completou.

BALANÇO
A Operação Meu Zeloso 

Guardador foi iniciada pela 
Polícia Civil no ano de 2018, 
por meio da Delegacia Esta-
dual de Repressão a Crimes 
Cibernéticos. Desde então, 
quatro etapas da ação foram 

deflagradas. Ao todo, foram 
cumpridos 93 mandados ju-
diciais de busca e apreensão. 
As diligências foram realiza-
das em 22 cidades do Estado 
de Goiás, resultando em 50 
pessoas presas em flagrante.

DIA NACIONAL DE 
COMBATE AO ABUSO 
E À EXPLORAÇÃO 
SEXUAL INFANTIL

A Polícia Civil de Goiás, 
por meio da Delegacia de 
Proteção a Criança e ao Ado-
lescente de Goiânia, irá in-
tensificar neste mês de maio, 
o combate à violência sexual 
infantil. As ações seguem até 
o dia 18, quando é celebrado 
o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Se-
xual Infantil. A data foi esti-
pulada oficialmente pela Lei 
9.970/2000, em memória à 
menina Araceli Crespo, de 
8 anos, sequestrada, violen-
tada e assassinada em 18 de 
maio de 1973.

“É um mês de fortale-
cimento do combate aos 
abusos sexuais de crianças e 
adolescentes. A Polícia Civil 
luta todos os dias contra es-
ses abusos, mas nesse mês a 
gente aproveita para alertar a 
população que nós, do Poder 
Público, estamos cada vez 
mais atuantes na prevenção 
desses abusos”, ressaltou a 
titular da DPCA de Goiânia, 
Marcella Orçai.

A delegada reforçou al-
guns cuidados que devem 
ser adotados pelos pais, para 
evitar que crianças e ado-
lescentes se tornem vítimas 
de criminosos na internet e 
principalmente, nas redes 
sociais. “Tem que ter a cons-
ciência, ao dar um aparelho 
celular a uma criança, para 
alguém que não tem a mente 
formada, de que ela vai ter 
acesso a rede mundial de 
computadores, uma rede 
que tem pedófilos e todo o 
tipo de criminoso. Então deu 
o celular para o seu filho, sai-
ba que você tem que estar 24 
horas ligado ao aparelho e 
sabendo exatamente o que 
ele faz. Estejam realmente 
vigilantes”, concluiu.

O Governo de Goiás, 
por meio da Diretoria 
Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP), 
imunizou mais de 10% 
dos servidores do Sis-
tema Prisional goiano. 
A vacinação iniciou a 
partir das 8h20 e seguiu 
até às 16h na Colônia 
Agroindustrial do Regi-
me Semiaberto e foi di-
recionada aos servidores 
do Complexo Prisional 
de Aparecida de Goiânia 
que ainda não tomaram 
a primeira dose. Ao todo, 
foram vacinados 477 ser-
vidores penitenciários.

As doses foram apli-
cadas seguindo uma 
lista de servidores dis-
ponível no site da DGAP 
<www.dgap.go.gov.br> e 
por hora marcada para 
evitar aglomeração. Fo-
ram seguidos todos os 
protocolos de seguran-
ça dos órgãos de saúde, 
como uso obrigatório de 
máscaras, disponibili-
zação de álcool em gel e 
distanciamento mínimo 
para pedestres, além da 
modalidade de vacina-
ção drive-thru.

A imunização dos 
integrantes ativos das 

forças de segurança foi 
aprovada pelo Centro de 
Emergências de Goiás 
no final de março. Com 
o “Dia D da Vacinação” 
para servidores do Siste-
ma, nesta terça-feira, a 
Administração Peniten-
ciária teve mais de 60% 
do efetivo imunizado 
desde o início da aplica-
ção das doses.

A inclusão da força de 
segurança ao grupo priori-
tário considerou um estu-
do da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (SSP) 
sobre o grau de exposição 
desses profissionais.

James Morais

Pelo menos 60% dos servidores penitenciários do Estado foram vacinados nesta terça-feira: 
imunização dos integrantes das forças de segurança iniciou dia 29 de março

A Prefeitura de Goi-
ânia discute com a Uni-
versidade Federal de Goi-
ás( UFG) parcerias para 
modernizar a Comurg. 
O presidente da compa-
nhia, Alex Gama, e o reitor 
da UFG, Edward Madu-
reira, se reuniram na últi-
ma semana para discutir 
ações conjuntas, como 
capacitação de mão-de-
-obra, automação e me-
lhorias no gerenciamento 
de todos os setores, além 
da implantação de um 
novo sistema de intranet 
na Comurg.

“O nosso objetivo é 
implementar estágios, 
graduações e pesquisas 
científicas em diversas 
áreas dentro das premis-
sas traçadas pelo prefei-
to Rogério Cruz de hu-
manizar e modernizar a 
Companhia”, afirmou o 
Alex Gama.

Segundo ele, as ações 
enfocam o resgate da 
identidade do órgão, res-
ponsabilidade social e 
sustentabilidade, além 

de melhoria da qualida-
de do trabalho desenvol-
vido pelos servidores.

Outra questão discu-
tida foi o Aterro Sanitário 
da capital. Para o presi-
dente da Companhia, 
é imprescindível tratar 
assuntos como a corre-
ta destinação e manejo 
consciente dos resíduos, 
mão-de-obra qualifica-
da, separação do material 
oriundo das cooperativas 
de reciclagem, tratamen-
to do chorume e o inves-
timento em pesquisas 
sobre fontes de energias 

alternativas, como o bio-
gás e o processo de piróli-
se, utilizando o lixo como 
matéria principal.

“Nosso trabalho é um 
grande desafio. Quere-
mos viabilidade, tecno-
logia, transparência de 
ações e gestão profissio-
nal voltada para a me-
lhoria da cidade como 
um todo, apresentando 
resultados positivos con-
dizentes à sustentabili-
dade e responsabilidade 
sócio-ambiental”, salien-
tou Alex Gama.

Márcia TOrMiM

João Araújo
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A Diversidade e Inclusão sempre fez parte da 

cultura, história e Identidade da Coca-Cola Ban-
deirantes e visando desenvolver estratégias e ações 
voltadas à pluralidade e à inclusão, a Bandeirantes 
criou no primeiro trimestre, o Comitê de Diversidade 
e Inclusão, formado por membros diversos, entre ge-
rentes, diretores, supervisores e coordenadores.

2. A iniciativa tem como objetivo promover 
diversos projetos para aumentar a quantidade de 
colaboradores diversos dentro dos temas: negros, 
Mulheres, PcDs e lGbtI+. As reuniões do Comitê 
que são mensais têm como objetivo planejar ações 
voltadas para temas de seleção, ações de engaja-
mento e comunicação.

Enel anuncia investimentos e obras
Dia 11 de maio, é a data escolhida pela Enel para 

anunciar investimentos e obras para 2021, além de 
prometer reduzir a demanda reprimida de energia de 
146 MVA para 56 MVA, também neste ano. A Enel diz 
que entre um dos investimentos, está a linha Brasília 
Leste-Itiquira, ligando Formosa, Alvorada, Iaciara e 
Posse ao restante da região. A promessa é de que a linha 
vai desafogar o sistema elétrico do Nordeste do Estado.

Vitrine

TARDE DE 
GRAVAÇÃO 
Hoje o 
empresário 
Felipe 
Fernandes 
(foto) 
receberá o 
apresentador 
Luiz Berquô 
no Manakai 
Sport & 
Lifestyle para 
gravação 
de duas 
matérias para 
o programa 
Esporte em 
Ação, da 
TBC, sobre 
os esportes futvôlei e beach tennis, em que será 
apresentada uma visão aprofundada sobre estas 
atividades e mostrar como a prática dos esportes ao 
ar livre fazem bem para a saúde, além de convidar as 
pessoas para colocar os pés na areia e se divertirem

Divulgação

ARQUIVO/REPRODUÇÃO

LIVE GESTÃO FISCAL DE ESTOQUES 

A contadora Sucena Hummel, gestora do Sescon 
Goiás e vice-presidente de ética e disciplina do 
Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, 
recebe o também contador, Fellipe Guerra para 
uma live, logo mais às 17h,para falar sobre Gestão 
Fiscal e de Estoque, no canal do YouTube do 
Sescon-GO. O link está disponível na bio do 
instagram da entidade (@sescongoias)

Arquivo

n ANIVERSÁRIO - 
Amanhã, dia 06 de 
maio a jornalista e 
assessora de imprensa, 
Danielle Flöter Rassi, da 
Flöter&Schauff Agência 
de Comunicação,  
celebra mais um ano 
de vida bem vivida. 
Aqui da coluna vão os 
cumprimentos com 
votos de sucesso, 
sempre!
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Brasília Ambiental vai 
contratar brigadistas florestais
Governo destina R$ 3 milhões a ações de combate aos incêndios florestais nas 
unidades de conservação

BRASÍLIA AMBIENTAL
DF ganha mais três clínicas para 
castração de cães e gatos

O Instituto Brasília Am-
biental assinou contrato 
com três clínicas veteriná-
rias para realizar cirurgias 
dentro do Programa de 
Castração de Cães e Gatos 
do órgão ambiental. Os 
acordos foram publicados 
no Diário Oficial do Dis-
trito Federal (DODF) desta 
terça-feira (4), e as clínicas 
são Centro Veterinário do 
Gama, Centro Veterinário 
Dr. Juzo (Samambaia) e 
Pet Adote (Paranoá). A du-
ração dos contratos é de 
seis meses.

O Programa de Cas-
tração de Cães e Gatos do 
Brasília Ambiental, que 
existe desde 2017, faz par-
te do planejamento es-
tratégico e do plano plu-
rianual vigente no órgão, 
com metas pactuadas. O 
edital de credenciamento 
das clínicas, que resultou 

na seleção das três, inte-
gra essas metas.

“Esse edital foi parte 
da estratégia para dar-
mos continuidade a essa 
política pública que visa 
atender a população que 
demanda por castração 
de cães e gatos”, explica 
Rogério de Castro, mem-
bro da Comissão de Ava-
liação do Credenciamen-
to de Estabelecimentos 
Prestadores de Serviços 
na Área Veterinária para 
castração de cães e gatos.

Com relação ao início 
dos atendimentos à popu-
lação, o chefe da Unidade 
de Gestão de Fauna (Ufau) 
do instituto, Marco Aurélio 
Oliveira Barboza, informa 
que até junho deve ser 
aberta mais campanha. Os 
interessados na castração 
dos animais devem ficar 
atentos às campanhas, 

que podem ser divulgadas 
nas mídias sociais e/ou no 
site do órgão ambiental.

De sua criação para 
cá, o programa trabalhava 
apenas com uma clínica no 
Gama. Por isso, esse núme-
ro maior de possibilidades 
de castração a ser oferecido 
à população é considerado 
um avanço. “É o começo 
da descentralização desse 
serviço, o que é muito be-
néfico para a população”, 
destaca Rogério.

A Comissão de Avalia-
ção foi instituída em 2020, 
e o edital, lançado ao fi-
nal do ano passado. A data 
final para os estabeleci-
mentos interessados apre-
sentarem suas propostas 
era até 25 de abril. Foram 
recebidas, inicialmente, 
cinco propostas, das quais 
duas clínicas desistiram.

AgênciA BrAsíliA

n VOCÊ SABIA?  O 
iogurte é um ótimo 
reforço para as 
máscaras do rosto.
n AMOR MAIOR - Em 
homenagem ao Dia 
das Mães, o Passeio 
das Águas apresenta a 
campanha com o tema: 
Maior Amor do Mundo. 
A campanha tem como 
pano de fundo a canção 
“Amor Maior”, da banda 
Jota Quest. As peças 
retratam mensagens de 
prestígio e a importância 
da figura materna.
n OS AVENTUREIROS 
- Logo mais, às 19h, o 
youtuber infantil, Lucas 
Netto e sua turminha 
de Aventureiros, 
apresentam um 
episódio especial no 
Canal Luccas Toon. 
O vídeo  conta com 
a participação do 
Macarrão instantâneo 
infantil Sandella, 
‘Os Aventureiros’. O 
lançamento já, já, chega 
às gôndolas goianas 
e tocantinenses, e 
depois em todo o País. 
Acompanhe o episódio 
na plataforma youtube 
ou acesse o hotsite 
do produto: https://
osaventureiros.sandella.
com.br/

AgênciA BrAsíliA - Em aten-
ção ao Decreto nº 41.783, 
que determina estado de 
emergência ambiental no 
âmbito do Distrito Fede-
ral, o governador Ibaneis 
Rocha destinou crédito 
suplementar, no valor 
de R$ 3 milhões, para ser 
utilizado pelo Institu-
to Brasília Ambiental na 
contratação temporária 
de brigadistas florestais, 
aquisição de equipamen-
tos de proteção individu-
al (EPIs) e de ferramentas 
necessárias para preven-
ção e o combate a incên-
dios florestais nas unida-
des de conservação do DF.

O superintendente de 
Administração Geral do 
instituto, Ricardo Roriz, 
avalia que é uma excelen-
te notícia para a preser-
vação do meio ambiente. 
“Já elaboramos a minuta 
do edital. A contratação 
está prevista para o mês 
de junho. Pretendemos 
contratar 145 brigadistas 
para atuarem durante o 
período de estiagem nes-
te ano”, disse.

O recurso, explica o 
gestor, também será uti-

lizado para a compra de 
ferramentas agrícolas uti-
lizadas no combate a in-
cêndios, como roçadeiras, 
sopradores e abafadores. 
Estudos demonstram a 
efetividade da adoção de 
medidas preventivas. “A 
gente consegue perceber 
que é fundamental essa ati-
vidade preventiva na redu-
ção do número de focos de 
fogo e a dimensão das áreas 
queimadas”, destacou.

Os interessados em 
participar do processo se-
letivo devem ficar atentos 
à abertura do edital para 
contratação, no site do 

instituto, bem como pre-
cisam preencher a qua-
lificação necessária. Exi-
ge-se curso de brigadista 
florestal, ministrado por 
entidade competente.

As medidas adotadas 
pelo instituto integram o 
Plano de Prevenção e Com-
bate a Incêndios Florestais 
do Distrito Federal (Ppcif), 
coordenado pela Secretaria 
do Meio Ambiente (Sema), 
que determina a execução 
de medidas necessárias 
para prevenir e minimizar 
as ocorrências e os efeitos 
dos incêndios florestais, no 
período de seca.

Arquivo/Agência Brasília

Interessados em participar do processo seletivo devem ficar 
atentos à abertura do edital para contratação, no site do instituto
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A proposta, que visa fomentar ações para o desenvolvimento do turismo nos 
estados que fazem divisa, tem sido vista como a oportunidade de fortalecer as 
regiões durante a retomada do turismo

TURISMO

Henrique Lopes/Governo do 
TocanTins -  A integração 
entre roteiros turísticos que 
garantam contato com a 
natureza, aventura e experi-
ências culturais, já promovi-
da por algumas agências de 
receptivo, tem sido uma das 
apostas do Governo do To-
cantins, por meio da Agên-
cia do Desenvolvimento do 
Turismo, Cultura e Econo-
mia Criativa (Adetuc), e do 
Governo do Maranhão, por 
meio da Secretaria de Esta-
do de Turismo (Setur), para 
dois importantes roteiros 
turísticos desses estados. 

A estruturação de uma 
rota integrada entre Jala-
pão e Chapada das Mesas 
foi a pauta de uma reunião 
ocorrida nessa segunda-fei-
ra, 3, com a participação do 
presidente da Adetuc, Jairo 
Mariano; do secretário es-
tadual de Turismo, Catulé 
Júnior; do superintendente 
da Secretaria de Estado de 
Turismo (Setur) da Chapada 
das Mesas, Beto Kelnner; da 
superintendente de Turismo 
da Adetuc, Maria Antônia 
Valadares, além de técnicos 
dos dois estados. 

A proposta, que visa fo-
mentar ações para o desen-
volvimento do turismo nos 
estados que fazem divisa, 
tem sido vista como a opor-
tunidade de fortalecer as 
regiões durante a retomada 
do turismo.

O novo roteiro turísti-
co contempla 690 km, com 
uma variedade de atrativos 
naturais, além de acessos fa-
cilitados feitos pelo aeropor-
tos de Imperatriz e Palmas. 
Entre os atrativos que po-

dem ser visitados no roteiro 
integrado, que garante um 
contato direto com a natu-
reza, estão cachoeiras, ferve-
douros, dunas e lugares com 
águas cristalinas e de tonali-
dades azuis extraordinárias. 

O presidente da Adetuc, 
Jairo Mariano, reforçou a 
importância das parcerias 
para o fortalecimento do tu-
rismo em todo o país, prin-
cipalmente, na formatação 
de produtos inovadores que 
irão melhorar a performan-
ce das regiões turistas du-
rante a retomada. “Nós já 
temos produtos solidifica-
dos e precisamos inovar nas 
experiências que eles pro-
porcionam aos visitantes. 
Esta, mais do que nunca, é a 
hora dos estados se unirem 
para impulsionar a retoma-
da do turismo e inovar em 
produtos que irão atrair pes-
soas e, consequentemente, 
impactar na economia e no 
desenvolvimento regional”, 
completou, ao mencionar o 
interesse do Governo do To-
cantins em firmar parcerias 
que viabilizem o crescimen-
to do Turismo. 

“Eu aposto muito nes-
se produto e nessa parceria, 
pois entendemos que já há 
uma demanda natural pre-
cisando, apenas, de algumas 
intervenções e melhorias 
para ficar mais estruturada. 
Sabemos que as pessoas 
irão procurar o ecoturismo, 
o turismo de aventura e ter 
várias opções ao ar livre é 
um diferencial de mercado, 
principalmente por ser um 
produto onde o turista irá 
desfrutar de forma segura e 
personalizada”, frisou o se-

cretário de Turismo do Ma-
ranhão, Catulé Júnior.

JALAPÃO E CHAPADA 
DAS MESAS

Um dos principais ro-
teiros para quem pratica o 
ecoturismo e o turismo de 
aventura, o Jalapão, está lo-
calizado em plena mata de 
transição entre o Cerrado e 
a Caatinga, onde predomi-
na uma vegetação rasteira 
similar às savanas. Dentre 
os principais atrativos do 
Parque do Jalapão estão a 
Cachoeira da Velha, a Ca-
choeira da Formiga, as du-
nas, o Fervedouro, o Povoa-
do Mumbuca, a Prainha da 
Cachoeira Velha, a Serra do 
Espírito Santo, o Rio Novo e 
a prática de rafting.

O Polo Turístico da Cha-
pada das Mesas, composto 
por 12 municípios, recebe 
milhares de turistas todos 
os anos, principalmente no 
período que vai de junho 
a outubro. As cachoeiras e 
piscinas naturais de água 
cristalina, com tempera-
turas amenas em torno de 
22° C, em meio aos imensos 
paredões rochosos, são as 
grandes responsáveis pelo 
encanto que envolve o local.

As cachoeiras de São 
Romão e a Cachoeira da 
Prata se destacam por sua 
grandeza e pelo tom azu-
lado de suas águas, além 
disso outras atrações como 
o trekking até o Morro das 
Figuras, o portal da Chapada 
e as trilhas ecológicas com 
inscrições rupestres como 
a que leva até o Morro do 
Chapéu não deixam nada a 
desejar no quesito aventura. 

Advogado 
indenizará por 
comprar crédito 
de cliente por 
valor 20x menor

A 31ª câmara de Di-
reito Privado do TJ/SP 
condenou um advogado 
ao pagamento de dano 
moral por ter adquirido 
crédito de R$ 245 mil de 
cliente pelo valor de R$ 
12 mil no bojo de contra-
to de cessão de crédito.

Para o colegiado, o 
advogado não prestou as 
devidas informações ao 
seu cliente a fim de que 
ele soubesse por quanto 
negociava seu crédito: 
“faltou o patrono com 
sinceridade, para dizer o 
mínimo”, concordaram 
os desembargadores.

O homem ajuizou 
ação alegando que 
contratou o advoga-
do e seu escritório 
para representá-lo 
em uma causa traba-
lhista. Sobrevieram 
as decisões de 1º e 
2º graus nas quais o 
homem receberia va-
lores decorrentes de 
seus pedidos.

Sem saber ainda 
ao certo o valor que 
receberia da ação tra-
balhista, e diante da 
necessidade de pagar 
uma dívida, o homem 
formalizou um con-
trato de cessão de cré-
ditos, no qual recebe-
ria R$ 12 mil, em três 
parcelas. Ao final, os 
valores levantados to-
talizaram mais de R$ 
245 mil. MiGaLHas

Judiciário pode substituir 
TR como índice de 
atualização do FGTS?

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br STF deve julgar o tema 

no próximo dia 13 de maio
No dia 13 de maio o STF 

deve se debruçar sobre um 
importantíssimo tema para 
os trabalhadores brasilei-
ros: a correção monetária 
do FGTS. Segundo o parti-
do Solidariedade, autor da 
ação, a TR - Taxa Referen-
cial, índice utilizado para 
a atualização monetária, 
sofreu defasagem a partir 
de 1999 devido a alterações 
realizadas pelo Banco Cen-
tral e, por isso, não acom-
panharia a inflação. A le-
genda, portanto, pede que 
a TR seja substituída por 
um “índice constitucional-
mente idôneo”.

Caso o pedido seja aten-
dido, cerca de 60 milhões de 
brasileiros que trabalharam 
de carteira assinada entre 
1999 a 2013 podem receber 
uma grande quantia devido 
à correção do saldo.

Em 2014, o partido Soli-
dariedade ajuizou ação no 
STF sustentando que a TR, 
a partir de 1999, sofreu uma 
defasagem em relação ao 
INPC - Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor e ao 
IPCA-E - Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo Especial, que medem a 
inflação. Sua pretensão, na 
ADIn, é que o STF defina 
que o crédito dos trabalha-
dores na conta do FGTS seja 
atualizado por “índice cons-
titucionalmente idôneo”.

Em 2014, na decisão que 
deferiu o pedido de ingresso 
do Bacen e solicitou a pres-
tação de informações pela 
AGU e pela PGR, o ministro 
Roberto Barroso ressaltou 
que a questão debatida inte-
ressa a milhões de trabalha-
dores celetistas brasileiros, 
cujos depósitos nas contas 

do FGTS vêm sendo remu-
nerados na forma da legis-
lação impugnada.

“Impressiona o tama-
nho do prejuízo alegado 
pelo requerente, que su-
peraria anualmente as 
dezenas de bilhões de re-
ais, em desfavor dos tra-
balhadores.” 

Naquela época, em pa-
recer enviado ao STF, a AGU 
defendeu a TR como índice 
de correção do rendimento 
do FGTS. O documento ma-
nifesta-se pelo não conheci-
mento da ADIn 5.090.

No texto, a entidade es-
clarece que a TR tem por 
parâmetro as expectativas 
dos agentes quanto à eleva-
ção futura das taxas de ju-
ros, contrapondo-se à ideia 
de correção monetária com 
base na inflação passada.

“A TR é uma taxa de ju-
ros de referência, que foi 
concebida em meio a um 
conjunto de medidas de po-
lítica econômica, visando a 
desindexação da economia 
e o combate à inflação.”

Afirma, também, que a 
Taxa é um mecanismo de 
remuneração de capital, 
que utiliza critérios técnicos 
e objetivos para traçar uma 
metodologia de cálculo, de 
modo que o sistema finan-
ceiro possa alcançar o equi-
líbrio. Além disso, defende 
que a adoção da TR não vio-
la os direitos constitucionais 
de propriedade e ao FGTS.

Também no mesmo 
período, o então procura-
dor-Geral da República, Ro-
drigo Janot, enviou parecer 
à Suprema Corte no mesmo 
sentido da AGU, pela im-
procedência da ação.

MiGaLHas

&&

Anitta diz que “Girl from Rio” é 
o clipe mais caro e entrega “barraco”

Misturando em “Girl 
from Rio” o Rio de Janeiro da 
Bossa Nova com a atualida-
de vibrante do Piscinão de 
Ramos, Anitta precisou abrir 
a mão e acabou fazendo um 
dos clipes mais caros da car-
reira. A cantora revelou que 
na reunião com a equipe 
acabou se estressando ao 
ver o orçamento.

É o clipe mais caro e ro-
lou um superbarraco umas 
semanas antes de gravar (ri-
sos). Porque o orçamento 
era ainda maior. Eu fique: 
‘Meu Deus, gente, dá para 
fazer um filme inteiro com 
esse dinheiro’. E falei mais: 
‘Acham que meu dinheiro 

é capim? Dá em árvore?’ 
Dava para gravar uns cinco 
clipes com esse dinheiro — 
divertiu-se Anitta, ao relem-

brar a situação.
Apesar disso, a artista, 

que contou com uma equi-
pe de peso, como o diretor 
Giovanni Bianco, ficou mui-
to satisfeita com o resultado.

Mas tudo foram brigas 
saudáveis. Às vezes o Gio-
vanni sugeria algo e eu era 
contra, e vice-versa. No fim, 
nós nos agradecíamos por 
ter tido aquela e a outra 
ideia. Estou muito feliz com 
o resultado, espero que todo 
mundo goste. Tentamos fa-
zer algo o mais legal possível. 
Levar uma mensagem do 
Brasil lá para fora com uma 
vibe legal. O nosso país está 
precisando agora de alegria.

Adetuc/Governo do Tocantins

Tocantins e Maranhão 
firmam parceria para 
rota turística integrada
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Seu anúncio 
também 
é visto 

no Jornal 

Gazeta 
do Estado

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS 
PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

Lote 05 da Quadra 08, situa-
do no loteamento denominado 
MANSÕES ÁGUAS LINDAS, 
nesta cidade, com a área de 
484,39m². Confrontando pela 
frente para a Avenida Salvador, 
com 12,50 metros, pelo fundo 
com a Rua Nelson Piquet, com 
12,50 metros, pelo lado direito 
com o lote 07, com 38,73 me-
tros, e pelo lado esquerdo com 
o Lote 03, com 38,77 metros, 
objeto da matrícula n°. 89.585 
do Registro de Imóveis da Co-
marca de Águas Lindas de Goi-
ás-GO, que será desmembrado 
em 02 (dois) lotes menores 
que serão denominados: “Lote 
05-A da Quadra 08, situado 
no loteamento denominado 
MANSÕES ÁGUAS LINDAS, 
em Águas Lindas de Goiás-GO, 
com a área de 242,1875m². 
Confrontando pela frente para 

a Avenida Salvador, com 12,50 
metros, pelo fundo com o lote 
05-B, com 12,50 metros, pelo 
lado direito com o lote 07, com 
19,375 metros, e pelo lado es-
querdo com o Lote 03, com 
19,375 metros” e “Lote 05-B 
da Quadra 08, situado no lo-
teamento denominado MAN-
SÕES ÁGUAS LINDAS, em 
Águas Lindas de Goiás-GO, 
com a área de 242,2025m². 
Confrontando pela frente para 
a Rua Nelson Piquet, com 
12,50 metros, pelo fundo com 
o lote 05-A, com 12,50 metros, 
pelo lado direito com o lote 
03, com 19,395 metros, e pelo 
lado esquerdo com o Lote 07, 
com 19,355 metros”, conforme 
planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprova-
ção do Parcelamento expedida 

em 16/03/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 
2021008197. Para que che-
gue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será 
publicado no jornal local, por 03 

(três) dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, conta-
dos da data da última publica-
ção, tudo nos termos do artigo 
19 da citada Lei Federal n. 6.766. 

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MARIA 
CONCEICAO DE SOU-
SA SILVA, brasileira, na-
tural de Governador Eu-
gênio Barros-MA, nascida 
aos 22/04/1960, filiação: 
Julio Rosa de Oliveira e 
Neuzuila Enes de Sousa, 
solteira, maior, domésti-
ca, CI-957.225-SESP/DF 

e CPF358.646.131-34, 
residente e domiciliada 
neste município, depo-
sitou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 
da Lei Federal n. 6.766, 
de 19 de dezembro de 
1979, para registro de um 
DESMEMBRAMENTO 
do imóvel denominado 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que MARIA CONCEICAO DE SOUSA SILVA, brasileira, 
natural de Governador Eugênio Barros-MA, nascida aos 22/04/1960, filiação: Julio Rosa de 
Oliveira e Neuzuila Enes de Sousa, solteira, maior, doméstica, CI-957.225-SESP/DF e CPF-
358.646.131-34, residente e domiciliada neste município, depositou nesta serventia os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 05 da Quadra 08, 
situado no loteamento denominado MANSÕES ÁGUAS LINDAS, nesta cidade, com a área de 
484,39m². Confrontando pela frente para a Avenida Salvador, com 12,50 metros, pelo fundo com 
a Rua Nelson Piquet, com 12,50 metros, pelo lado direito com o lote 07, com 38,73 metros, e 
pelo lado esquerdo com o Lote 03, com 38,77 metros, objeto da matrícula n°. 89.585 do Registro de 
Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denominados: “Lote 05-A da Quadra 08, situado no loteamento 
denominado MANSÕES ÁGUAS LINDAS, em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
242,1875m². Confrontando pela frente para a Avenida Salvador, com 12,50 metros, pelo fundo 
com o lote 05-B, com 12,50 metros, pelo lado direito com o lote 07, com 19,375 metros, e pelo 
lado esquerdo com o Lote 03, com 19,375 metros” e “Lote 05-B da Quadra 08, situado no 
loteamento denominado MANSÕES ÁGUAS LINDAS, em Águas Lindas de Goiás-GO, com a 
área de 242,2025m². Confrontando pela frente para a Rua Nelson Piquet, com 12,50 metros, 
pelo fundo com o lote 05-A, com 12,50 metros, pelo lado direito com o lote 03, com 19,395 
metros, e pelo lado esquerdo com o Lote 07, com 19,355 metros”, conforme planta e memorial 
descritivo, que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento 
expedida em 16/03/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2021008197. Para que 
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 
6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 03 de Maio de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR CARREGADEIRA MOTOCANA, 
USADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE TRANSPORTE DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO. 
SESSÃO DE ABERTURA: 17/05/2021 às 08:00:00hs. LOCAL DE REA-
LIZAÇÃO: Rua Lavrinha S/N – Centro – Santa Rita do Novo Destino-GO. 
REGÊNCIA LEGAL: Leis nº10.520 de 17/07/2002 e 8.666 de 21/06/1993. 
SITE: www.santaritadonovodestino.go.gov.br. Informações: e-mail: prefeitu-
rasantarita.adm@hotmail.com ; Tel.: (62) 3394-0076 em dias úteis e horário 
de expediente das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00hs.
 Santa Rita do Novo Destino-GO, aos  04/05/2021

MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRÊ
Pregoeiro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO
DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

FAZ SABER que foi protocolado, em 12/02/2021, sob o nº de
ordem 31.343, o pedido EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO, formulado por NEFTALI RODRIGUES
DOS REIS, CPF 289.089.296-49, e sua esposa FÁTIMA
APARECIDA VILELA RODRIGUES, CPF 231.377.381-72,
tendo por objeto o imóvel a seguir descrito: A área de
93ha67a24ca, remanescente da Matrícula 3.674, deste
Cartório de Registro de Imóveis, dentro do seguinte
roteiro/memorial descritivo: Imóvel: FAZENDA SANTA MARIA
DO RIO VERDE - Proprietário: ESPÓLIO DE OLAVO FLEURY
FILHO; Município: SERRANÓPOLIS-GO. Matrícula: 3.674;
Código SNCR: 000.027.118.745-9; Posseiro: NEFTALI
RODRIGUES DOS REIS; Área(ha): 93,6724 - D E S C R I Ç Ã
O D O P E R Í M E T R O - O imóvel acima está dentro dos
seguintes delimites: Começa junto ao corredor da Rodovia
Jataí-Chapadão do Céu com o corredor de uma estrada, daí,
com o rumo de 124º57'40” – 818,19 metros, 120º49'47” –
1.001,47 metros, dividindo até este local com o corredor de uma
estrada; daí com o rumo de 23º01'00”, vai a outro marco na
distância de 1.055,00 metros, dividindo até este local com terras
vendida a Neftali Rodrigues dos Reis, daí, com o rumo de
269º32'33” vai a outro marco na distância de 1.798,54 metros,
daí, com o rumo de 280º30'21”, vai até o marco inicial numa
distância de 156,94metros, dividindo até este local com o
corredor da Rodovia Jataí-Chapadão do Céu, ponto por onde
tiveram início estas delimitações. SERRANÓPOLIS - GO, 12 de
setembro de 2019. Memorial Descritivo apresentado e
devidamente assinado pelo Responsável Técnico:
GENEZUELO MARTINS DE OLIVEIRA - CFT-BR 100497583-0,
RG 929.702 SSP-GO e CPF 765.723.511-49, Código
Credenciamento D4K. Referido imóvel está cadastrada no
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
sob o nº 933.031.030.678-1, com a denominação de FAZENDA
ÁGUAS CLARAS, localização na Rod. BR 364 Km 325 Esq. 50
Km, e na Receita Federal do Brasil com o NIRF 4.876.322-5. O
pedido foi instruído com mapa e memorial descritivo elaborados
pelo responsável técnico Genezuelo Martins de Oliveira, RPN
16572351149, T.R.T. BR20190050713, e se encontram
disponíveis para consulta neste Cartório, observando
que referido imóvel é de propriedade do ESPÓLIO DE OLAVO
FLEURY FILHO, CPF 012.231.196-15; OLAVO FLEURY NETO
e s/m MARIA CRISTINA MENDONÇA DE ALMEIDA FLEURY,
CPF 034.519.788-73 e CPF 159.073.408-43, respectivamente;
LUIZ AMÉRICO MARMO FLEURY e s/m ADRIANA BORGES
FLEURY, CPF 090.941.898-52 e CPF 105.267.608-18,
respectivamente; MARCELO MARMO FLEURY e s/m VIVIANE
VERDI TOPDJIAN FLEURY, CPF 085.594.928-79 e CPF
084.438.258-20, respectivamente; FÁBIO MARMO FLEURY e
s/m FLÁVIA MARZABAL MARIANI FLEURY, CPF 104.590.268-
36 e CPF 475.281.251-72, respectivamente; LUCIANA MARMO
FLEURY e seu marido ANTÔNIO CARLOS INOCÊNCIO
PRADO, CPF 099.668.868-42 e CPF 011.285.876-42,
respectivamente. O requerente pleiteia o reconhecimento da
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, prevista no art. 1.238, do
Código Civil Brasileiro, alegando justo título e a posse mansa,
pacífica e continua do imóvel desde 18/04/2001, perfazendo,
portanto, mais de 18 (dezoito) anos. É importante destacar que
a documentação completa que instrui o presente procedimento
de usucapião extrajudicial permanecerá à disposição dos
interessados para exame nesta serventia, localizada à Av.
Ramiro Teixeira, nº 28, Qd. 14. Lt. E, Centro, Serranópolis-GO,
CEP: 75.820-000, Telefone (64) 3668-1239, E-mail:
crgeralserranopolisgo@gmail.com. Logo, ficam intimados
terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais
e de outros direitos em relação ao presente pedido, destacando
que decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar
da data da publicação deste Edital, sem que haja a
apresentação de impugnação escrita, com as razões da
discordância, será presumida a anuência ao presente pedido de
reconhecimento da usucapião, possibilitando o registro da
usucapião extraordinário extrajudicial em nome do requerente
do imóvel supracitado, nos termos no art. 216-A, § 6º, da Lei nº
6.015/1973. Serranópolis-GO, 05 de abril de 2021. O Oficial,
Celso Gusmão de Moura.
OpresenteEdital foi nesta dataexpedido e afixadono lugardecostume.

Serranópolis (GO), 05 de abril de 2021.
Celso Gusmão de Moura

Oficial Registrador

Celso Gusmão de Moura, Oficial Registrador do Cartório de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das Pessoas
Jurídicas, Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
de Serranópolis-GO, serviço extrajudicial localizado na Av.
Ramiro Teixeira, nº 28, Qd. 14, Lt. E, Centro, Serranópolis-GO,
com fulcro no art. 216-A, § 13º, da Lei 6.015/73, e art. 11 do
ProvimentoCNJ65/2017.

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO 

NOVA DATA
        Edital do Pregão Presencial Nº 001/2021.
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 17 
de maio de 2021, às 08hs30min, licitação na modalidade Pre-
gão Presencial, tipo Menor Preço por item, tendo como objeto a 
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO CON-
FORME CONVENIO Nº202000006018372, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDU-
CAÇÃO DO MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS, Mais infor-
mações: site: www.guaranidegoias.go.gov.br/ou (62) 3449-1239

Guarani de Goiás– GO, 04 de maio de 2021.                                                    
    IAGO DENIS XAVIER

Pregoeiro

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO

        Edital do Pregão Presencial Nº 011/2021.
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 17 de maio de 
2021, às 13hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo 
MAIOR OFERTA, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO  DE  INSTITUIÇÃO  
BANCÁRIA  PARA  OPERAR  OS  SERVIÇOS  DE PROCESSAMENTO  
E  GERENCIAMENTO  DE  CRÉDITOS  DA  FOLHA  DE  PAGAMENTO  
DOS  SERVIDORES,  ATIVOS,  INATIVOS  E PENSIONISTAS DA  
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE   GUARANI –  GO, Mais informações: site: 
www.guaranidegoias.go.gov.br/ou (62) 3449-1239

Guarani de Goiás– GO, 04 de maio de 2021.                                                   
    IAGO MARQUES XAVIER

 Pregoeiro

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO

        Edital do Pregão Presencial Nº 016/2021.
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 17 de maio de 2021, às 
16hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, 
tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGULARIZAÇÃO 
AMBIENTAL, AGRÁRIA E FUNDIÁRIA RURAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GUARANI DE GOIAS. Mais infor-
mações: site: www.guaranidegoias.go.gov.br/ou (62) 3449-1239

Guarani de Goiás– GO, 05 de maio de 2021.
IAGO MARQUES XAVIER - Pregoeiro

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO

        Edital do Pregão Presencial Nº 017/2021.
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 18 de maio de 2021, às 
08hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço, 
tendo como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços in 
loco de assessoria administrativa, coordenação e gerenciamento das ativi-
dades junto ao departamento de compras, licitações e contratos para aten-
der as necessidades do município de guarani de Goiás. Mais informações: 
site: www.guaranidegoias.go.gov.br/ou (62) 3449-1239

Guarani de Goiás– GO, 06 de maio de 2021.
IAGO MARQUES XAVIER - Pregoeiro

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO

        Edital do Pregão Presencial Nº 018/2021.
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás-GO, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 17 de maio de 
2021, às 10hs30min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Me-
nor Preço por item, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA 
FRACIONADA DE GÁS GLP-13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIAS NO EXERCICIO 2021, Mais 
informações: site: www.guaranidegoias.go.gov.br/ou (62) 3449-1239

Guarani de Goiás– GO, 05 de maio de 2021.
    IAGO MARQUES XAVIER - Pregoeiro 

Wenderson Alves Rodrigues, CNPJ/CPF n° 009.291.491-81, torna
público  que  está  requerendo  da  SANEAGO a  autorização  de
lançamento  de  efluentes  não  domésticos  na  rede  coletora  de
esgoto no endereço: Rua dos Missionarios, Número 893, Quadra 32,
Lote 18, Bairro Rodoviario, Goiânia-GO, CEP: 74.430 - 360.

JOKAR  COMERCIO  DE  PECAS  DE  MOTOS  EIRELI,  CNPJ/CPF
nº  30.762.703/0001-18,  torna  público  que  esta  recebendo  da
Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença
Ambiental  Simplificada  processo  80743340  para  a  seguinte
atividade:  comércio  a  varejo  de  peças  e  acessórios  usados  para
motocicletas e motonetas, localizado na Avenida Neropolis , Número
4997, Quadra 05, Lote 02, Parque das Flores, Goiânia-GO.

JOKAR  COMERCIO  DE  PECAS  DE  MOTOS  EIRELI,  CNPJ/CPF
nº  30.762.703/0001-18,  torna  público  que  esta  recebendo  da
Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença
Ambiental  Simplificada  processo  80743340  para  a  seguinte
atividade:  comércio  a  varejo  de  peças  e  acessórios  usados  para
motocicletas e motonetas, localizado na Avenida Neropolis , Número
4997, Quadra 05, Lote 02, Parque das Flores, Goiânia-GO.

C R  S A N T O S  C E N T R O  A U T O M O T I V O  E I R E L I ,  C N P J / C P F
nº 27.698.363/0001-07 torna público que esta requerendo da Agência Municipal
do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a RENOVAÇÃO Licença Ambiental de
Simplificada  processo  70921709  para  as  seguintes  atividades:  comércio  a
varejo  de  peças  e  acessórios  novos  para  veículos  automotores,  serviços  de
manutenção  e  reparação  mecânica  de  veículos  automotores,  serviços  de
manutenção  e  reparação  elétrica  de  veículos  automotores,  serviços  de
alinhamento e balanceamento de veículos automotores, serviços de instalação,
manutenção  e  reparação  de  acessórios  para  veículos  automotores,  comércio
varejista  de  lubrificantes,  localizado  na  Avenida  Antônio  Fidelis,  Número
1240, Quadra 65, Lote 08, Parque Amazônia, CEP: 74.840-090, Goiânia–GO.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 3/2021

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA,  ESTADO DE GOIÁS,  pela  sua
pregoeira, faz saber aos interessados que fará realizar em sua sede, à
Praça Rui Barbosa, n º 70 – Centro, no dia 18 de maio de 2021, às 09h
(nove) horas, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
menor preço global, para a contratação de empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  manutenção,  conservação,  limpeza  e
higienização e serviços de copa e cozinha da Câmara Municipal de
Formosa-GO, com prazo de vigência do contrato no período de 8 (oito)
meses, conforme descrito no Edital e seus Anexos. O Edital e seus
Anexos, assim como os demais documentos pertinentes à Licitação,
poderão ser examinados em sua sede nos dias úteis, das 08h às 11h e
das 13h às 17h ou pelo site www.formosa.go.leg.br. Formosa, 05 de
maio de 2021. Cristinne Lopes Faria Gonçalves Freitas – Pregoeira.

CLINICA MED SEG LTDA, CNPJ: 33.342.367/0001-42, torna público
que esta recebendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
de  Goiânia  a  Licença  Ambiental  de  Operação  processo
81108648  para  as  seguintes  atividades  :  atividade  medica
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
e  outras  atividades  profissionais  ,cientificas  e  técnicas  não
especificadas anteriormente, localizado na Rua 36, Número 91, Quadra
J16, Lote 02, Setor Marista, CEP: 74.150-240, Goiânia – GO.

CLINICA MED SEG LTDA, CNPJ: 33.342.367/0001-42, torna público
que esta recebendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
de  Goiânia  a  Licença  Ambiental  de  Instalação  processo
81108648  para  as  seguintes  atividades:  atividade  medica
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
e  outras  atividades  profissionais  ,cientificas  e  técnicas  não
especificadas anteriormente, localizado na Rua 36, Número 91, Quadra
J16, Lote 02, Setor Marista, CEP: 74.150-240, Goiânia – GO.

J  CEZAR ENGENHARIA LTDA,  CNPJ:  31.461.574/0001-90,  torna
público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente do
Município de Águas Lindas de Goiás - SEMMA, a Licença Ambiental
Unificada - LAU para o Condomínio situado à Quadra 85, Conjunto A,
Lote 31/32, Cidade Jardim, na cidade de Águas Lindas de Goiás - GO,
para a qual foi determinada a elaboração do plano de gerenciamento
de resíduos e apresentação de demais estudos ambientais.



Quarta-feira,5 de maio de 2021
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TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
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PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para re-
gistro de um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado Lote 32 
da Quadra 122, do conjunto A, 
Setor 16, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, nesta cidade, com a área 
de 783,00m². Confrontado pela 
frente com a Rua 49C, com 21,62 
metros, pelo fundo com os lotes 31 
e 33, com 30,58 metros, pelo lado 
direito com a Avenida Brasília, com 
31,30 metros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 30, com 30,00 metros, 
objeto da matrícula n°. 68.635 do 
Registro de Imóveis da Comarca 
de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 03 (três) 
lotes menores que serão deno-
minados:“Lote 32-A da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 

Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 231,15m². Confrontado 
pela frente com a Avenida Brasília, 
com 10,44 metros, pelo fundo com 
o lote 30, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 32-B, com 
24,61 metros, e pelo lado esquer-
do com a Rua 49-C, com 21,62 
metros”, “Lote 32-B da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 261,00m². Confrontado 
pela frente com a Avenida Brasília, 
com 10,44 metros, pelo fundo com 
o lote 30, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 32-C, com 
27,59 metros, e pelo lado esquer-
do com o lote 32-A, com 24,61 
metros” e “Lote 32-C da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, 
situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 

Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 290,85m². Confrontado 
pela frente com a Avenida Brasília, 
com 10,43 metros, pelo fundo com 
o lote 30, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com os lotes 31 e 33, 
com 30,58 metros, e pelo lado es-
querdo com o lote 32-B, com 27,59 
metros”, conforme planta e me-
morial descritivo, que fazem parte 
integrante da Certidão Municipal 
de Aprovação do Parcelamento 
expedida em 22/02/2021, onde 
consta o processo administrati-
vo de n° 2021003846. Para que 
chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será 
publicado no jornal local, por 03 
(três) dias consecutivos, podendo 
o registro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados da 
data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MARLI 
DIAS PEREIRA, nascida 
em 24.02.1970, decora-
dora, portadora da CNH-
02.808.760.265 DETRAN/
DF onde consta a CI-
1.148.362 SESPDS/DF 
e CPF -552.646.111-49, 
casada com: ARENALDO 
LOPES DA SILVA, nascido 

em 12.01.1972, pintor, por-
tador da CI-1.417.174 SSP/
DF e CPF -579.671.641-72, 
sob o regime de comunhão 
parcial de bens, na vigência 
da Lei 6.515/77, ambos bra-
sileiros, residentes e domici-
liados em Águas Lindas de 
Goiás-GO, depositou nesta 
serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que MARLI DIAS PEREIRA, nascida em 24.02.1970, 
decoradora, portadora da CNH-02.808.760.265 DETRAN/DF onde consta a CI-1.148.362 
SESPDS/DF e CPF -552.646.111-49, casada com: ARENALDO LOPES DA SILVA, nascido em 
12.01.1972, pintor, portador da CI-1.417.174 SSP/DF e CPF -579.671.641-72, sob o regime de 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, ambos brasileiros, residentes e 
domiciliados em Águas Lindas de Goiás-GO, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 32 da Quadra 122, do 
conjunto A, Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, nesta 
cidade, com a área de 783,00m². Confrontado pela frente com a Rua 49C, com 21,62 metros, 
pelo fundo com os lotes 31 e 33, com 30,58 metros, pelo lado direito com a Avenida Brasília, 
com 31,30 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 30, com 30,00 metros, objeto da matrícula n°. 
68.635 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 
03 (três) lotes menores que serão denominados:“Lote 32-A da Quadra 122, do conjunto A, 
Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 231,15m². Confrontado pela frente com a Avenida Brasília, com 10,44 
metros, pelo fundo com o lote 30, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 32-B, com 
24,61 metros, e pelo lado esquerdo com a Rua 49-C, com 21,62 metros”, “Lote 32-B da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, 
em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 261,00m². Confrontado pela frente com a 
Avenida Brasília, com 10,44 metros, pelo fundo com o lote 30, com 10,00 metros, pelo lado 
direito com o lote 32-C, com 27,59 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 32-A, com 24,61 
metros” e “Lote 32-C da Quadra 122, do conjunto A, Setor 16, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
290,85m². Confrontado pela frente com a Avenida Brasília, com 10,43 metros, pelo fundo com o 
lote 30, com 10,00 metros, pelo lado direito com os lotes 31 e 33, com 30,58 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 32-B, com 27,59 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 22/02/2021, 
onde consta o processo administrativo de n° 2021003846. Para que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 30 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que MARLI DIAS PEREIRA, nascida em 24.02.1970, 
decoradora, portadora da CNH-02.808.760.265 DETRAN/DF onde consta a CI-1.148.362 
SESPDS/DF e CPF -552.646.111-49, casada com: ARENALDO LOPES DA SILVA, nascido em 
12.01.1972, pintor, portador da CI-1.417.174 SSP/DF e CPF -579.671.641-72, sob o regime de 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, ambos brasileiros, residentes e 
domiciliados em Águas Lindas de Goiás-GO, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 32 da Quadra 122, do 
conjunto A, Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, nesta 
cidade, com a área de 783,00m². Confrontado pela frente com a Rua 49C, com 21,62 metros, 
pelo fundo com os lotes 31 e 33, com 30,58 metros, pelo lado direito com a Avenida Brasília, 
com 31,30 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 30, com 30,00 metros, objeto da matrícula n°. 
68.635 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 
03 (três) lotes menores que serão denominados:“Lote 32-A da Quadra 122, do conjunto A, 
Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 231,15m². Confrontado pela frente com a Avenida Brasília, com 10,44 
metros, pelo fundo com o lote 30, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 32-B, com 
24,61 metros, e pelo lado esquerdo com a Rua 49-C, com 21,62 metros”, “Lote 32-B da Quadra 
122, do conjunto A, Setor 16, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, 
em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 261,00m². Confrontado pela frente com a 
Avenida Brasília, com 10,44 metros, pelo fundo com o lote 30, com 10,00 metros, pelo lado 
direito com o lote 32-C, com 27,59 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 32-A, com 24,61 
metros” e “Lote 32-C da Quadra 122, do conjunto A, Setor 16, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
290,85m². Confrontado pela frente com a Avenida Brasília, com 10,43 metros, pelo fundo com o 
lote 30, com 10,00 metros, pelo lado direito com os lotes 31 e 33, com 30,58 metros, e pelo lado 
esquerdo com o lote 32-B, com 27,59 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 22/02/2021, 
onde consta o processo administrativo de n° 2021003846. Para que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 30 de Abril de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

loteamento denominado PAR-
QUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 2.325,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 04, com 
50,00 metros, pelo fundo com os 
lotes 01 e 03, com 50,00 metros, 
pelo lado direito com uma via 
pública sem denominação, com 
46,50 metros, e pelo lado esquer-
do com o lote 06, com 46,50 me-
tros, que será desmembrado em 
07 (sete) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 04-A 
da Quadra 12 Conjunto B, Se-
tor 04, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, Águas Lindas de Goiás-
-GO, com a área de 200,00m².”, 
“Lote 04-B da Quadra 12 Con-
junto B, Setor 04, situado no 
loteamento denominado PAR-
QUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 

de 200,00m².”, “Lote 04-C da 
Quadra 12 Conjunto B, Setor 
04, situado no loteamento deno-
minado PARQUE DA BARRA-
GEM, Águas Lindas de Goiás-
-GO, com a área de 200,00m².”, 
“Lote 04-D da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situado 
no loteamento denominado PAR-
QUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área 
de 247,50m².”, “Lote 04-E da 
Quadra 12 Conjunto B, Setor 
04, situado no loteamento deno-
minado PARQUE DA BARRA-
GEM, Águas Lindas de Goiás-
-GO, com a área de 247,50m².”, 
“Lote 04-F da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situ-
ado no loteamento denomina-
do PARQUE DA BARRAGEM, 
Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 1.030,00m².”, “Lote 
04-G da Quadra 12 Conjunto 

B, Setor 04, situado no lotea-
mento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas 
de Goiás-GO, com a área de 
200,00m².”, conforme planta e 
memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Mu-
nicipal de Aprovação do Parcela-
mento expedida em 05/04/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021009550. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, 
por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugna-
do no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última publi-
cação, tudo nos termos do artigo 
19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MARIA 
LÚCIA MELO DA SILVA, 
nascida aos 11/12/1956, 
filiação: José Pereira da 
Silva e Maria Melo da Sil-
va, brasileira, separada 
judicialmente, comercia-
ria, CI510.427 SESPDS/
DF e CPF-270.722.741-
20, residente e domiciliada 

em Brasília-DF, depositou 
nesta serventia os docu-
mentos necessários exigi-
dos pelo artigo 18 da Lei 
Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEM-
BRAMENTO do imóvel 
denominado Lote 02/04 
da Quadra 12 Conjunto 
B, Setor 04, situado no 
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1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados que MARIA LÚCIA MELO DA SILVA, nascida aos 11/12/1956, 
filiação: José Pereira da Silva e Maria Melo da Silva, brasileira, separada judicialmente, comerciaria, CI-
510.427 SESPDS/DF e CPF-270.722.741-20, residente e domiciliada em Brasília-DF, depositou nesta 
serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 02/04 da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 2.325,00m². Confrontando pela frente para a Rua 04, com 50,00 metros, pelo 
fundo com os lotes 01 e 03, com 50,00 metros, pelo lado direito com uma via pública sem denominação, 
com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 06, com 46,50 metros, que será desmembrado em 07 
(sete) lotes menores que serão denominados: “Lote 04-A da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado 
no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
200,00m².”, “Lote 04-B da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 200,00m².”, “Lote 04-C da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 200,00m².”, “Lote 04-D da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado no 
loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
247,50m².”, “Lote 04-E da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 247,50m².”, “Lote 04-F da Quadra 12 
Conjunto B, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 1.030,00m².”, “Lote 04-G da Quadra 12 Conjunto B, Setor 04, situado no 
loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
200,00m².”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da Certidão Municipal de 
Aprovação do Parcelamento expedida em 05/04/2021, onde consta o processo administrativo de n° 
2021009550. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 05 de Maio de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRA-
MENTO do imóvel denominado 
Lote 03 da Quadra 05-C, situ-
ado no loteamento denominado 
RECREIO ÁGUAS LINDAS 03, 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 922,50m². Confrontando 
pela a frente para a Avenida Fran-
cisco de Paula Lisboa, com 30,00 
metros, pelo fundo com os lotes 
04, 06 e 08 da quadra 05-B, com 
30,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 01, com 30,75 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 09, com 
30,75 metros, objeto da matrícula 
n°. 90.586 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado 
em 03 (três) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 03-A 
da Quadra 05-C, situado no lo-
teamento denominado RECREIO 

ÁGUAS LINDAS 03, Águas Lin-
das de Goiás - GO, com a área 
de 307,50m². Confrontando pela 
a frente para a Avenida Francisco 
de Paula Lisboa, com 10,00 me-
tros, pelo fundo com o lote 04, com 
10,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 01, com 30,75 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 05, com 
30,75 metros”, “Lote 05 da Qua-
dra 05-C, situado no loteamento 
denominado RECREIO ÁGUAS 
LINDAS 03, Águas Lindas de Goi-
ás - GO, com a área de 307,50m². 
Confrontando pela a frente para a 
Avenida Francisco de Paula Lisboa, 
com 10,00 metros, pelo fundo com 
o lote 06, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 03-A, com 
30,75 metros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 07, com 30,75 metros” 
e “Lote 07 da Quadra 05-C, si-
tuado no loteamento denominado 
RECREIO ÁGUAS LINDAS 03, 

Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 307,50m². Confrontando 
pela a frente para a Avenida Fran-
cisco de Paula Lisboa, com 10,00 
metros, pelo fundo com o lote 08, 
com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 05, com 30,75 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 
09, com 30,75 metros”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 12/04/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021011516. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados FRANCISCO 
FERREIRA NOBRE, nas-
cido em 06/05/1934, filia-
ção: Luiz Ferreira Nobre e 
Otilia Nobre de Souza, apo-
sentado, CI-132.400SSP/
DF e CPF-009.897.891-87 
casado com: ELIZABE-
TH OLIVEIRA DA RO-
CHA NOBRE, nascida em 

28/08/1948, filiação: Waldo-
miro Francisco de Oliveira 
e Joana Ferreira Oliveira, 
CI228.941-SESP/DF e CPF-
102.324.781-04, sob o regi-
me da separação obrigatória 
de bens, de acordo com o 
Art. 258 § único inciso II do 
Código Civil, depositou nes-
ta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados FRANCISCO FERREIRA NOBRE, nascido em 
06/05/1934, filiação: Luiz Ferreira Nobre e Otilia Nobre de Souza, aposentado, CI-132.400-
SSP/DF e CPF-009.897.891-87 casado com: ELIZABETH OLIVEIRA DA ROCHA NOBRE, 
nascida em 28/08/1948, filiação: Waldomiro Francisco de Oliveira e Joana Ferreira Oliveira, CI-
228.941-SESP/DF e CPF-102.324.781-04, sob o regime da separação obrigatória de bens, de 
acordo com o Art. 258 § único inciso II do Código Civil, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 03 da Quadra 05-C, situado 
no loteamento denominado RECREIO ÁGUAS LINDAS 03, Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 922,50m². Confrontando pela a frente para a Avenida Francisco de Paula Lisboa, com 
30,00 metros, pelo fundo com os lotes 04, 06 e 08 da quadra 05-B, com 30,00 metros, pelo lado 
direito com o lote 01, com 30,75 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 09, com 30,75 metros, 
objeto da matrícula n°. 90.586 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 03 (três) lotes menores que serão denominados: “Lote 03-A da Quadra 
05-C, situado no loteamento denominado RECREIO ÁGUAS LINDAS 03, Águas Lindas de 
Goiás - GO, com a área de 307,50m². Confrontando pela a frente para a Avenida Francisco de 
Paula Lisboa, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 04, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 01, com 30,75 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 05, com 30,75 metros”, “Lote 
05 da Quadra 05-C, situado no loteamento denominado RECREIO ÁGUAS LINDAS 03, Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área de 307,50m². Confrontando pela a frente para a Avenida 
Francisco de Paula Lisboa, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 06, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 03-A, com 30,75 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 07, com 30,75 
metros” e “Lote 07 da Quadra 05-C, situado no loteamento denominado RECREIO ÁGUAS 
LINDAS 03, Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 307,50m². Confrontando pela a frente 
para a Avenida Francisco de Paula Lisboa, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 08, com 
10,00 metros, pelo lado direito com o lote 05, com 30,75 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 
09, com 30,75 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 12/04/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 2021011516. Para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 04 de Maio de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados FRANCISCO FERREIRA NOBRE, nascido em 
06/05/1934, filiação: Luiz Ferreira Nobre e Otilia Nobre de Souza, aposentado, CI-132.400-
SSP/DF e CPF-009.897.891-87 casado com: ELIZABETH OLIVEIRA DA ROCHA NOBRE, 
nascida em 28/08/1948, filiação: Waldomiro Francisco de Oliveira e Joana Ferreira Oliveira, CI-
228.941-SESP/DF e CPF-102.324.781-04, sob o regime da separação obrigatória de bens, de 
acordo com o Art. 258 § único inciso II do Código Civil, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel denominado Lote 03 da Quadra 05-C, situado 
no loteamento denominado RECREIO ÁGUAS LINDAS 03, Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 922,50m². Confrontando pela a frente para a Avenida Francisco de Paula Lisboa, com 
30,00 metros, pelo fundo com os lotes 04, 06 e 08 da quadra 05-B, com 30,00 metros, pelo lado 
direito com o lote 01, com 30,75 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 09, com 30,75 metros, 
objeto da matrícula n°. 90.586 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 03 (três) lotes menores que serão denominados: “Lote 03-A da Quadra 
05-C, situado no loteamento denominado RECREIO ÁGUAS LINDAS 03, Águas Lindas de 
Goiás - GO, com a área de 307,50m². Confrontando pela a frente para a Avenida Francisco de 
Paula Lisboa, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 04, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 01, com 30,75 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 05, com 30,75 metros”, “Lote 
05 da Quadra 05-C, situado no loteamento denominado RECREIO ÁGUAS LINDAS 03, Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área de 307,50m². Confrontando pela a frente para a Avenida 
Francisco de Paula Lisboa, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 06, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 03-A, com 30,75 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 07, com 30,75 
metros” e “Lote 07 da Quadra 05-C, situado no loteamento denominado RECREIO ÁGUAS 
LINDAS 03, Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 307,50m². Confrontando pela a frente 
para a Avenida Francisco de Paula Lisboa, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 08, com 
10,00 metros, pelo lado direito com o lote 05, com 30,75 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 
09, com 30,75 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 12/04/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 2021011516. Para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

 O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial 
do 1° Ofício do Registro de Imóveis, da Comarca de 
Águas Lindas de Goiás-GO. 

te município; ODETH CARNEIRO 
DE OLIVEIRA, CI1.271.443-SSP/
GO e CPF-610.361.536-49 e seu 
cônjuge: ANTONIO GARCIA DE 
OLIVEIRA, CI-286.639SSP/GO e 
CPF-077.163.111-15, ambos bra-
sileiros, casados, residentes e do-
miciliados neste município, deposi-
tou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo artigo 18 
da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro 
de um DESMEMBRAMENTO 
do imóvel Lote 24 da quadra 
29 Conjunto B, Setor 08, si-
tuado no loteamento denomina-
do PARQUE DA BARRAGEM, 
Águas Lindas de Goiás-GO, com 
a área de 1.500,00m². Confron-
tando pela Frente com a Avenida 
01, com 30,00 metros, pelo fundo 
com os lotes 23 e 25, com 30,00 
metros, pelo lado direito com o 
lote 22, com 50,00 metros, e pelo 

lado esquerdo com o lote 26, com 
50,00 metros, objeto da matrícula 
n°. 39.961 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembra-
do em 03 (três) lotes menores 
que serão denominados: “Lote 
24-A da quadra 29 Conjunto B, 
Setor 08, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 500,00m². 
Confrontando pela Frente com a 
Avenida 01, com 10,00 metros, 
pelo fundo com o lote 23, com 
10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 22, com 50,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 
24-B, com 50,00 metros”,“Lote 
24-B da quadra 29 Conjunto B, 
Setor 08, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 500,00m². 

Confrontando pela Frente com a 
Avenida 01, com 10,00 metros, 
pelo fundo com o lote 23, com 
10,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 24-A, com 50,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 
24-C, com 50,00 metros” e “Lote 
24-C da quadra 29 Conjunto B, 
Setor 08, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BAR-
RAGEM, Águas Lindas de Goi-
ás-GO, com a área de 500,00m². 
Confrontando pela Frente com a 
Avenida 01, com 10,00 metros, 
pelo fundo com o lote 25, com 
10,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 24-B, com 50,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o lote 
26, com 50,00 metros”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 12/01/2021, 
onde consta o processo adminis-

trativo de n° 2020036378. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, poden-

do o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados FRANCISCO 
BEZERRA ARAUJO, CI-
-2017072132.3-SESPDS/
CE e CPF-245.087.211-68, 
seu cônjuge: ANTONIA 
DE MARIA BEZERRA 
ARAUJO, CI-2017072143.
9SESPDS/CE e CPF-
224.329.651-91, ambos 
brasileiros, residentes e 

domiciliados neste mu-
nicípio; JOÃO BATISTA 
ALVES, brasileiro, solteiro, 
CI-739.879-SSP/DF e CPF-
292.869.481-15, residente 
e domiciliado neste municí-
pio; VALDIRA FERREIRA 
DE ARAUJO, brasileira, 
solteira, CI-775.132-SSP/
DF e CPF524.531.891-15, 
residente e domiciliada nes-
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados FRANCISCO BEZERRA ARAUJO, CI-2017072132.3-SESPDS/CE e 
CPF-245.087.211-68, seu cônjuge: ANTONIA DE MARIA BEZERRA ARAUJO, CI-2017072143.9-
SESPDS/CE e CPF-224.329.651-91, ambos brasileiros, residentes e domiciliados neste município; JOÃO 
BATISTA ALVES, brasileiro, solteiro, CI-739.879-SSP/DF e CPF-292.869.481-15, residente e domiciliado 
neste município; VALDIRA FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, solteira, CI-775.132-SSP/DF e CPF-
524.531.891-15, residente e domiciliada neste município; ODETH CARNEIRO DE OLIVEIRA, CI-
1.271.443-SSP/GO e CPF-610.361.536-49 e seu cônjuge: ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA, CI-286.639-
SSP/GO e CPF-077.163.111-15, ambos brasileiros, casados, residentes e domiciliados neste município, 
depositou nesta serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 24 da quadra 29 
Conjunto B, Setor 08, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 1.500,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 01, com 30,00 metros, 
pelo fundo com os lotes 23 e 25, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 22, com 50,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 26, com 50,00 metros, objeto da matrícula n°. 39.961 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 03 (três) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 24-A da quadra 29 Conjunto B, Setor 08, situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 500,00m². Confrontando pela 
Frente com a Avenida 01, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 23, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 22, com 50,00 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 24-B, com 50,00 metros”,“Lote 24-B da 
quadra 29 Conjunto B, Setor 08, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área de 500,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 01, com 10,00 
metros, pelo fundo com o lote 23, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 24-A, com 50,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 24-C, com 50,00 metros” e “Lote 24-C da quadra 29 Conjunto B, Setor 08, 
situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
500,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 01, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 25, com 
10,00 metros, pelo lado direito com o lote 24-B, com 50,00 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 26, com 
50,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da Certidão Municipal de 
Aprovação do Parcelamento expedida em 12/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 
2020036378. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 04 de Maio de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Oficial do 1° Ofício do Registro de 
Imóveis, da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO. 

FAZ SABER a todos os interessados FRANCISCO BEZERRA ARAUJO, CI-2017072132.3-SESPDS/CE e 
CPF-245.087.211-68, seu cônjuge: ANTONIA DE MARIA BEZERRA ARAUJO, CI-2017072143.9-
SESPDS/CE e CPF-224.329.651-91, ambos brasileiros, residentes e domiciliados neste município; JOÃO 
BATISTA ALVES, brasileiro, solteiro, CI-739.879-SSP/DF e CPF-292.869.481-15, residente e domiciliado 
neste município; VALDIRA FERREIRA DE ARAUJO, brasileira, solteira, CI-775.132-SSP/DF e CPF-
524.531.891-15, residente e domiciliada neste município; ODETH CARNEIRO DE OLIVEIRA, CI-
1.271.443-SSP/GO e CPF-610.361.536-49 e seu cônjuge: ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA, CI-286.639-
SSP/GO e CPF-077.163.111-15, ambos brasileiros, casados, residentes e domiciliados neste município, 
depositou nesta serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 24 da quadra 29 
Conjunto B, Setor 08, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás-GO, com a área de 1.500,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 01, com 30,00 metros, 
pelo fundo com os lotes 23 e 25, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 22, com 50,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 26, com 50,00 metros, objeto da matrícula n°. 39.961 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 03 (três) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 24-A da quadra 29 Conjunto B, Setor 08, situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 500,00m². Confrontando pela 
Frente com a Avenida 01, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 23, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 22, com 50,00 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 24-B, com 50,00 metros”,“Lote 24-B da 
quadra 29 Conjunto B, Setor 08, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás-GO, com a área de 500,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 01, com 10,00 
metros, pelo fundo com o lote 23, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 24-A, com 50,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 24-C, com 50,00 metros” e “Lote 24-C da quadra 29 Conjunto B, Setor 08, 
situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás-GO, com a área de 
500,00m². Confrontando pela Frente com a Avenida 01, com 10,00 metros, pelo fundo com o lote 25, com 
10,00 metros, pelo lado direito com o lote 24-B, com 50,00 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 26, com 
50,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da Certidão Municipal de 
Aprovação do Parcelamento expedida em 12/01/2021, onde consta o processo administrativo de n° 
2020036378. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 04 de Maio de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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RAAB
BABADEMOÇA

CAIRAÇAI
HBIDL

REUMATOIDE
LANCAD

IDONEIDADE
ELOGIOM
QASOVA

AUXILIADAS
EIIGEC

RICOSESTA
RATAMAR
ORDEMOLA
ZAGUEIROS

Primeira
mulher a
ingressar
na ABL

(?) Batista,
cantor

goiano de
"Princesa"

(?)
Menezes:
precedeu
Tite (fut.)

Trombeta
dos índios
bororos

(MT)

Artrite (?), 
inflamação
articular
(Med.)

Sufixo
que indica
a função

álcool

"(?) Ele-
mentares",
poema de

Neruda

Medida de
receitas

culinárias

Preposição
essencial
ao uso da

crase

Etapa do
preparo

da massa
do pão

Que rece-
beram
ajuda
(fem.)

Gás
essencial

à vida
(símbolo)

Parte 
mais nu-
tritiva do
espinafre

Tamanho
(abrev.)

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

Brincadeira
das tor-

cidas em
estádios

Evento no qual
Romeu e Julieta se
conheceram (Lit.)
Isso, em francês

Apresentadora, atriz 
e ex-modelo 

brasileira
(?) Santana, ator

(?) bem:
vir a

propósito

Creme
clássico
da con-
feitaria

brasileira   

Qualidade
exigida a
um fiador
Avaliação
alheia que

eleva a
auto-

estima

Os típicos 
morado-
res dos
bairros
nobres

O "O", na
sigla OAB

Thiago
Silva e
Gerard
Piqué
(fut.)

Feitio do
ancinho

Fruto 
energético

que faz
parte da 

dieta
paraense

Litro
(símbolo)

Papai, 
em inglês

Programa usado por
arquitetos (Inform.)
Fator essencial à

eficácia do remédio

Massa
(símbolo)

Ande;
caminhe

Queira
muito
bem a

"(?) con-
sumado!":
afirmação
de Cristo
na Cruz

2/ça. 3/cad — dad — ica. 4/babu — odes.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

O que o Batman 
mais gosta 
na internet, 

é o Bat Papo.

É um dia exce-
lente para inovar 
no trabalho. Se 
estiver em busca 

de novas oportunidades 
profissionais ou esperan-
do alguma noticia, o céu o 
abençoa. O céu também fa-
vorece tratamentos de saú-
de e mudanças de hábitos.

Permitir que as 
mudanças acon-
teçam é ir natu-
ralmente se en-

caixando em sua verdadeira 
natureza e em suas neces-
sidades. O céu abre novas 
portas para desenvolver os 
seus talentos e também reci-
cla os sentimentos afetivos.

É um excelente 
dia para promover 
assuntos novos 

em família, seja para conduzir 
projetos para o imóvel ou para 
reciclar laços. Os investimen-
tos ficam em destaque e o 
céu favorece contratos e ne-
gociações. A maturidade deve 
ser exercitada em família.

O céu traz boas 
notícias e lhe 
dá a possibili-

dade de se comunicar com 
as pessoas do seu convívio 
ou com pessoas que estão 
inseridas em seus projetos. 
Busque se expressar de uma 
forma criativa. O céu favore-
ce reuniões e contatos.

O céu traz convi-
tes profissionais 
e favorece os re-

sultados financeiros. É um 
excelente dia para mudar e 
renovar a sua atuação pro-
fissional, com o foco em sua 
vocação. Os caminhos estão 
abertos e uma pessoa o aju-
da a traçar os planos.

Você está em 
destaque. O dia 
está maravilho-

so para criar novas oportu-
nidades e receber notícias 
que o favoreçam. Novas 
ideias ou uma nova forma 
de perceber a vida lhe traz 
aberturas para conduzir pro-
jetos e estudos.

Você está lidan-
do melhor com 
os seus medos 

e está disposto a mudar o 
cenário profissional. Ino-
var é importante para que 
você siga os objetivos de 
uma forma mais criativa e 
independente. O céu lhe traz 
boas notícias e convites.

É um dia ótimo 
para promover 
os projetos e ex-

por ideias e informações 
com um grupo de pessoas. 
Você está traçando um 
caminho novo e isso está 
sendo ótimo para conhecer 
pessoas novas e inovar o 
seu conhecimento.

As metas profis-
sionais estão em 
destaque é o dia 

é ótimo para receber conta-
tos, convites e parcerias in-
teressantes para o seu pro-
gresso. Você está num novo 
ciclo profissional e é preciso 
ser criativo e permitir que as 
mudanças aconteçam.

O céu lhe traz 
excelentes opor-
tunidades em 

outras cidades, com estudos 
e com uma atuação mais di-
nâmica em relação a assuntos 
religiosos e filosóficos. Você 
está mudando a forma de 
perceber si mesmo e a vida. 
Convites abrem novas portas.

O céu favorece 
os investimentos, 
principalmente 
para o imóvel ou 

para o inovar as relações 
familiares. A rotina e a forma 
de trabalhar também pas-
sam por novos impactos. 
Esteja atento às oportunida-
des que batem à porta.

É um dia ótimo 
para renovar os 
votos no casa-

mento ou zerar tudo para 
começar um novo ciclo. 
Se estiver sozinho, esteja 
atento à entrada de novas 
pessoas em sua vida, seja 
no campo afetivo ou em 
parcerias comerciais.

Mafalda

QUADRINHOS
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