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Anitta encontra Vin Diesel após  
confirmar música em “Velozes e furiosos”

PÁGINA 08

TOCANTINS
Governo do Tocantins lança campanha 
“Foco no Fogo” para prevenção a 
queimadas e incêndios florestais
Tharson Lopes/Governo do Tocantins

Ações de fiscalização contarão com monitoramento por satélite e apoio da aeronave do 
Centro Integrado de Operações Aéreas do Tocantins (Ciopaer)

COMÉRCIOS E SERVIÇOS

SIG recebe mais de 1,8 mil pedidos 
para abertura de empresas
Divulgação/Seduh

Sandra Barongeno já implantou seu gastrobar com todos os alvarás e licenças. “Hoje estou aqui, 
pagando os meus impostos junto ao GDF”, conta a dona do Quintal da Tia Sandra

Estrutura promove treinamento 
de profissionais da segurança 
estadual. Sede também ganhou 
espaço dedicado a resgatar 
história da unidade. “Cada um 
aqui será qualificado para atuar 
em cada uma das situações, sem 
jamais perder o limite da lei, mas 
com a coragem e a convicção 
de que em Goiás, bandido não 
cresce”, diz governador

Hegon Correa e Júnior Guimarães

SEGURANÇA 

Governador 
inaugura estande 
para treinamento policial 

e museu do Giro



Terça-feira, 8 de junho de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Política/Geral

JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Ação
Em parceria com os 

órgãos da Prefeitura de 
Goiânia, Amma e Co-
murg, a Bio Resíduos 
promoveu ação socioam-
biental na sexta, 04, no 
Parque Fonte Nova.

Cestas
Além do plantio de 50 

mudas típicas do cerra-
do, o evento beneficiou 
50 famílias filiadas na 
Central Única das Fave-
las (CUFA) que recebe-
ram cestas básicas.

Imunizantes
Governador Ronaldo 

Caiado (DEM) comemo-
ra o avanço da imuni-
zação em todo Estado.  
Goiás recebeu nova re-
messa de quase 80 mil 
unidades da Pfizer que, 
segundo ele, serão utili-
zados como 1ª dose. 

50 anos
Caiado publicou, 

pelas redes sociais, que 
muitas cidades estão 
próximas da casa dos 
50 anos. 

Mortes 
Brasil ultrapassa 473 

mil óbitos por covid, 
após 135 dias com média 
móvel de mortes acima 
de 1.000.

Pão
Prefeitura de Pilar de 

Goiás inicia “Programa 
Pão e Leite”. A campa-
nha começa hoje e é 
destinada a famílias ca-
rentes cadastradas no 
núcleo assistencial. 

Leite
A distribuição acon-

tece a partir das 8 ho-
ras, ao lado da Aca-
demia da Saúde, no 
Centro da cidade.  

Money!
Sem festas juni-

nas, forrozeiros bus-
cam soluções para 
falta de dinheiro. 

Audiência 

Em audiência pública 
realizada pela Comissão 
de Cultura da Câmara 
dos Deputados, músicos 
e agentes culturais bus-
cam soluções junto ao 
poder público. 

Festas
As festas juninas que 

ocorrem em 15 estados 
movimentam cerca R$ 
1,5 bilhão.

4 mil não comparecem para vacinar 
Ao menos quatro mil pessoas não compareceram 

para tomar segunda dose da vacina contra covid-19. 
O secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, 
adiantou que a vacinação é um benefício para a saúde 
não só de quem recebe a dose, mas também, de outras 
pessoas. “Quanto mais pessoas forem vacinadas, me-
nor a propagação do vírus. Por isso, é importante que 
as pessoas atendam às campanhas, além de seguir os 
protocolos de segurança.”

Governo oferece CNH grátis 
Governo de Goiás está com inscrições abertas aos in-

teressados em obter gratuitamente Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), adicionar ou mudar a categoria. São 
3 mil novas vagas. O preenchimento do cadastro pode 
ser feito até o dia 07 de julho, exclusivamente, pelo site 
www.detran.go.gov.br. Cada pessoa poderá se candidatar 
a apenas uma das modalidades estudantil, urbana e rural. 

Não te irrites se te pagarem mal 
um benefício: antes cair das 
nuvens que de um terceiro andar”. 

Machado de Assis  

Impasse do voto impresso 
e da reforma eleitoral  

Deputados, da Câmara Federal, vão debater 
reforma eleitoral e voto impresso com o presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, na foto. A reunião, que acontece 
amanhã, a partir das 9 horas, objetiva debater duas 
propostas de emenda à Constituição (PECs) em dis-
cussão em Brasília. 

As matérias tratam de temas eleitorais, a PEC 125/11 
que proíbe eleições próximas a feriados e terá parecer 
ampliado para incluir temas da reforma eleitoral; e a 
PEC 135/19, que prevê a adoção de urnas eletrônicas 
que permitam a impressão dos votos para possibilitar 
a auditagem das eleições.

Por onde passa, Barroso tem se colocado contra o 
voto impresso. Conforme roteiro da comissão geral, o 
ministro fará uso da palavra por 20 minutos para ex-
posição geral e depois vai responder a questionamen-
tos formulados por deputados a respeito da reforma 
eleitoral e voto impresso. Em seguida, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve passar a palavra aos 
presidentes das comissões especiais que analisam as 
duas PECs e ao presidente da Comissão de Ciência, Tec-
nologia, Comunicação e Informática da Câmara pelo 
prazo de 10 minutos cada um, para se manifestarem.

O ministro chegou a dizer no mês passado que 
uma eventual aprovação da proposta criará um “desejo 
imenso de judicialização” do resultado das eleições e “o 
caos em um sistema que funciona muitíssimo bem”.

Jogadas rápidas 

n Prefeito Paulinho Imila, de Itapuranga, fez reunião on-
tem, 7, com o comandante geral do Corpo de Bombeiros 
de Goiás, Coronel Lemos.
n Imila objetiva a instalação de uma unidade da corpo-
ração no município. 
n Deputado estadual Talles Barreto propõe prioridade na 
vacinação para profissionais de coleta e limpeza urbana.
n Governador João Doria (PSDB) foi flagrado sem másca-
ra tomando sol na piscina de um hotel em meio a turistas 
no domingo, 6, no Rio de Janeiro. 
n As imagens do tucano ‘viralizaram’ em redes sociais. 

ESPORTE SAÚDE

ItátIla Moura - Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço desta segunda-feira, 
07, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com o 
presidente da Goiás Turis-
mo, Fabrício Amaral. Na 

ocasião, o presidente falou 
sobre as  ações da pasta 
durante a pandemia. O 
apresentador conversou 
também com a  coordena-
dora de marketing da CDL 
Goiânia, Cleire Araújo. Na 

ocasião, a  coordenadora 
falou sobre as expectativas 
do comércio no dia dos 
namorados. Para assistir 
estas entrevistas na ínte-
gra acesse o nosso portal 
no youtube gazetaplay.
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A Prefeitura de Aparecida 
inaugurou recentemente a 
Estação Cidadania Esporte, 
considerado o maior e mais 
completo espaço para prá-
tica esportiva qualificada do 
estado de Goiás. O secretário 
de esportes Geferson Aragão 
explica que foi investido de 
R $4,4 milhões, dos quais 
R $262 mil são oriundos de 
contrapartida do município 
e o restante, do governo fe-
deral. O projeto tem como 
público principal, a iniciação 
esportiva de alto rendimento 
de crianças e adolescentes 
de 6 a 16 anos, que tem como 
intenção estimular a forma-
ção de atletas nas áreas mais 
carentes no município. Ofe-
recendo várias modalidades 
olímpicas e paralímpicas. O 
prefeito Gustavo Mendanha 
vem desempenhando um 
excelente trabalho à frente 
de Aparecida de Goiânia,  
como gestor e também dan-
do exemplo a comunidade a 
prática de atividade física na 
cidade, promovendo e parti-
cipando de diversos eventos.

A instrutora de defesa 
pessoal Júlia Vitória, repre-
sentante das Garotas Taurus, 
empresa que apoia as mu-
lheres no mundo armamen-
tista, desenvolveu um curso 
voltado para mulheres que 
se torna referência no Brasil, 
o SPA ( Soco, Porrada e Armas 
) que visa a preparação para 
situações difíceis. No curso 
é ministrado defesa pessoal 
básica e manuseio de armas 
de fogo, por mais mulheres 
fortes e preparadas.

A gastronomia vem 
ganhando destaque pelo 
mundo, no Brasil é comum 
a convivência rodeada por 
boa comida, assim surge o 
interesse de se aperfeiçoar 
na cozinha, grandes Chef’s 
começaram como brinca-
deira, recebendo amigos e 
quando viram estavam tro-
cando de profissão, trocan-
do talvez a primeira forma-
ção pela paixão de  cozinhar. 
O projeto Esporte Saúde 
contempla o estilo de vida 
mais saudável e equilibra-
do, mas isso não significa 
viver de frango a batata doce 
como muitos acham, você 
pode e deve, desfrutar da 

boa gastronomia. Pensan-
do nisso voltamos com o 
quadro de sucesso, Cozinha 
Show em parceria com o 
IGA, Instituto Gastronômico 
das Américas, onde vamos 
realizar diversas receitas e na 
estreia o Chef Pedro Ernesto 
ensina como fazer uma cre-
pioca com diversas apresen-
tações. Se você gostou, veja 
e reveja essa e muitas outras 
matérias pelo Youtube, PGM 
Esporte Saúde e/ou Gazeta 
Play. Você ainda pode parti-
cipar interagindo através do  
nosso Instagram @pgmes-
portesaude e pelo Whatsapp 
(62) 98427-2664, mandando 

fotos, vídeos e/ou sugestões. 
Jefferson DâMaso
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“Aproveite cada dia para viver a vida que você escolheu e nunca a vida que os outros querem que você viva”.

ECONOMIA 
n A economia Global deve voltar ao nível pré pandemia em 2022; a expectativa 
para o PIB deste ano é de 42%, feita em dezembro, para 5,8% do ano seguinte, 
é esperado um crescimento de 4,4%. 

PAULO GUEDES 
n Segundo o Ministro, no Brasil, a economia está retornando, ele disse ainda 
que a pandemia não vai comprometer a economia em longo prazo para os 
próximos anos. 

JOE BIDEN 
n O Presidente do Estados Unidos falou sobre o orçamento americano mais 
alto desde a segunda guerra mundial, os gastos previstos são de US$ 6 trilhões, 
esse valor faz parte da agenda do governo no aumento aos investimentos em 
programas sociais e infraestrutura, com isso, o governo prevê um aumento de 
2% ao ano. 

AUMENTO NA CONTA 
n O consumidor deve pagar mais caro na conta de luz, resultado da seca que 
baixou os reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudoeste e Centro Oeste, 
o menor nível desde 2015. 

“A beleza da vida 
não está nas grandes 
conquistas, mas 
na intensidade dos 
pequenos momentos!”.

SEGURANÇA 

Caiado inaugura estande para 
treinamento policial e museu do Giro
Estrutura promove treinamento de profissionais da segurança estadual. 
Sede também ganhou espaço dedicado a resgatar história da unidade. 
“Cada um aqui será qualificado para atuar em cada uma das situações, 
sem jamais perder o limite da lei, mas com a coragem e a convicção de que 
em Goiás, bandido não cresce”, diz governador

Da reDação com Secom/Go 
- O governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, nes-
ta segunda-feira (07/06), 
duas novas estruturas da 
Polícia Militar do Esta-
do de Goiás (PM-GO): o 
estande de tiros e o mu-
seu do Grupamento de 
Intervenção Rápida Os-
tensiva (Giro), instalados 
na sede do batalhão, no 
setor Pedro Ludovico, em 
Goiânia. “Cada um aqui 
será formado, qualificado, 
para saber atuar em cada 
uma das situações, sem 
jamais perder o limite da 
lei, mas com a coragem 
e a convicção de que, em 
Goiás, bandido não cres-
ce. Aqui é dada segurança 
à população”, disse Caia-
do. Sobre o Giro, destacou 
a dedicação e coragem de 
policiais que diariamente 
arriscam-se no trânsito, a 
fim de chegar rapidamen-
te às ocorrências. 

“Como cirurgião, já ope-
rei diversas pessoas aciden-
tadas e mais do que nin-
guém, sei dos riscos de ser 
para-choque num aciden-
te”, disse. Também frisou 
que a Segurança Pública é 
a “coluna vertebral” e ex-
pressou orgulho do setor 
que, em sua análise, foi o 
primeiro a dar as respostas 
que os goianos tanto an-
siavam e que garantiram 
governabilidade durante o 
início da gestão. “Serei eter-
namente grato. Podem ter 
certeza que com o trabalho 
que estamos fazendo, com 
a transparência ao aplicar o 
dinheiro público, socorren-
do as regiões nos momen-
tos mais difíceis, vamos fa-
zer com que Goiás seja um 
Estado justo”, destacou. 

O estande de tiros tem 
como objetivo promover o 
aperfeiçoamento policial 
para o serviço operacio-
nal. A obra durou um ano 
e foi realizada por meio de 
parceria com a iniciativa 
privada. A estrutura pode-
rá ser utilizada por outras 
unidades da PM e demais 
forças de segurança do Es-
tado. O ambiente foi cons-
truído para suportar dis-
paros até mesmo de fuzis 
calibres .556 e .762. Possui 
seis cabines individuais, 
paredes e teto feitos de 
concreto e barreiras pro-
tetoras com pneus e bri-
tas. A sala também conta 
com sistemas de refrige-
ração e purificação do ar, 
quatro defletores chapa 
com 4 milímetros de es-
pessura, sistema transpor-
tador de alvos, esquema 
com luzes de emergência 

e antessala com TV para 
instrução teórica. 

O secretário de Segu-
rança Pública, Rodney 
Miranda, lembrou que o 
trabalho desempenhado 
pelo Giro é referência na-
cional, e inclusive já foi 
copiado por outros Es-
tados. “O procedimento 
padrão, profissionalismo, 
é muito importante. Fi-
camos seguros em saber 
que há homens e mulhe-
res valorosos, zelando 
por nossa família”, afir-
mou, ao revelar que ele 
próprio já foi submetido 
a abordagem policial.

“Essa tropa é extre-
mamente especializada, 
específica. A coragem 
é detentora de todo po-
licial, mas a habilidade 
para pilotar essa moto é 
para poucos”, observou 
o comandante-geral da 
PM-GO, coronel Renato 
Brum, ao pedir aplausos 
aos “guerreiros do Giro”. 
“São valorosos praças, 
extremamente audazes, 
que fazem a diferença nos 
deslocamentos para aten-
dimentos de urgência e 
emergência”, frisou. 

“Só existe Estado De-
mocrático de direito forte 
porque vocês saem de casa 
todos os dias, sem saber se 
vão voltar, e precisam de 
apoio do governo do Esta-
do. O trabalho destes ca-
valeiros de aço é heróico”, 
reconheceu o vice-gover-
nador Lincoln Tejota.

Os deputados estadu-
ais presentes reconhece-
ram avanços que Caiado 
promoveu na Segurança 
Pública. “Conversei com 
alguns policiais e eles me 
disseram que nunca tive-
ram tanta autonomia para 
fazer o correto e para de-
fender o cidadão de bem”, 
destacou Amauri Ribeiro. 
Já Bruno Peixoto lembrou 
o fim da chamada terceira 
classe. “Mandou o projeto 
para a Assembleia Legis-
lativa, votamos em tem-
po recorde e hoje nenhum 
policial ganha menos que 
R$ 5,5 mil, porque o gover-
nador Caiado bateu a mão 
na mesa e disse: ‘não ad-
mito em Goiás’”. Coronel 
Adailton frisou que, além 
dos investimentos, Caiado 
motiva os policiais com a 
presença constante nas so-
lenidades da corporação. “

HISTÓRIA
O governador também 

conheceu as instalações 
do museu inaugurado no 
batalhão, que exibe 23 
anos de trajetória do Giro. 

“Aqui tem história de cada 
um que por aqui passou. 
Aqueles que perderam 
a vida no trabalho estão 
também em nossas refe-
rências”, afirmou Caiado. 
“Homem que não tem raiz, 
não preserva a história, 
não cultua seus antepas-
sados, não tem dignidade 
para fazer parte de insti-
tuições tão importantes 
como essa que nós temos 
em nossa Polícia Militar”, 
sublinhou o governador. 

O museu possui ga-
lerias dos formandos no 
Curso de Intervenção Rá-
pida Ostensiva de diversos 
Estados, além de mural de 
fotos que mostra a evo-
lução da unidade. Conta, 
ainda, com a oração do 
Giro, memorial e capace-
tes dos Cavaleiros de Aço 
que tombaram em serviço, 
símbolos e fardamentos 
antigos e atuais, galeria 
de ex-comandantes e pro-
tótipo das motocicletas 
que já foram utilizadas 
no motopatrulhamento 
tático.  Criado em 1998, 
pelo então Capitão Júlio 
César Motta Fernandes, 
atualmente coronel, o Giro 
é composto por equipes 
de motopatrulhamen-
to tático para combater 
principalmente crimes 
praticados por infratores 
que utilizam motocicle-
tas. Com táticas e técnicas 
especiais de pilotagem, o 
Giro realiza deslocamen-
tos de alto risco, reduzin-
do drasticamente o tempo 
resposta dos chamados de 
emergência policiais. “Fico 
muito feliz em ver que esse 
filho que nós idealizamos 
cresceu, prosperou e hoje 
é um sucesso copiado por 
vários Estados em nosso 
país”, afirmou Motta. 

“Esse compromisso 
de dar a vida pelo cida-
dão goiano aqui é bem 
eloquente, porque se não 
bastasse o risco com o 
delinquente, nós temos o 
risco da atividade de po-
liciamento de motocicleta 
no trânsito para atender 
o cidadão o mais rápido 
possível no momento de 
angústia”, completou o 
coronel, que também re-
conheceu as melhorias 
conquistadas na gestão 
de Caiado. “Tenho visto a 
preocupação com o efeti-
vo, e aqueles que não via-
jam, não sabem o que é o 
Estado de Goiás. Viaturas 
novas nas ruas, policiais 
bem uniformizados; tudo 
fruto de muito trabalho, 
esforço e investimento”, 
arrematou o policial.
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Dois tempos
1. A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de 

construção e soluções sustentáveis, está com inscrições 
abertas até o dia 28 de junho para o Programa de Estágio 
Técnico para Mulheres e para o Programa Estágio Uni-
versitário. Ao todo, são 113 oportunidades disponíveis 
em 34 cidades. São oferecidas  25 vagas para mulheres 
cursando curso técnico e 88 oportunidades para es-
tudantes universitários. São oferecidos bolsa auxílio e 
pacote de benefícios compatíveis com o mercado.

2. As oportunidades contemplam áreas corpo-
rativas, industriais e comerciais em seis diferentes 
unidades de negócio da empresa. Para ambos os 
programas as inscrições vão até 28 de junho e o inicio 
do programa, em agosto. Inscrições para o Programa 
Estágio Técnico para mulheres, no link: https://opor-
tunidades.eureca.me/oportunidade/estagio.tecnico-
vc-2021, e para o Programa Estágio Universitário - Vo-
torantim Cimentos, no link: https://oportunidades.
eureca.me/oportunidade/estagiovc-2021

Guia de Enfrentamento ao Coronavírus
Um Guia de Enfrentamento ao Coronavírus foi 

desenvolvido pela Unimed Goiânia para beneficiá-
rios e comunidade. A publicação está recheada de 
informações e dicas de como lidar com o corpo e com 
a mente em meio às restrições e mudanças de uma 
nova realidade que a covid-19 apresenta. O Guia está 
disponível em versão online, que pode ser acessado 
no link: http://unimed.me/Wa33f.

Vitrine

Arquivo BODAS DE 
CARVALHO 
Sérgio Azevedo 
e Rosa Donzelli 
Borges 
completaram 
38 anos de 
casados, no 
dia 28 de maio, 
portanto Bodas 
de Carvalho, 
celebrada 
apenas com 
a família, em 
Santa Helena. 
O casal está 

curtindo uma viagem romântica para celebrar o amor, 
no resort Carmel, em Fortaleza. O carvalho é uma das 
mais antigas árvores e muito resistente, sujeitando a 
todas as tempestades. Da mesma forma acontece 
com um casamento que dura a toda prova todos 
esses anos, uma provação que não testa só o valor do 
casamento, mas aumenta-o, pois somente com muito 
carinho e cuidado um com o outro, é possível chegar 
a esse patamar de união. Felicidades ao casal!

Divulgação

n SAI DA CAIXA - Tiago 
Abravanel estreou “Sai 
da Caixa”, no UOL, 
programa que recebe 
artistas para bate-
papo e boa música, às 
quartas-feiras, às 11h. A 
atração conta com dez 
episódios, apresentados 
da casa do artista, com 
transmissão pelo Canal 
UOL. O projeto inédito 
com conteúdo em vídeo 
do UOL, conta com uma 
programação de notícias, 
entretenimento e 
esportes.  Acesse: www.
uol.com.br/sobre
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Social/Geral

DivulgaçãoVELOCIDADE 
Com o patrocínio da 
franquia goiana Mais 
Power, especialista 
em reprogramação 
veicular, a pilota de 
Rally, Helena Soares, 
participa do Mitsubishi 
Cup - o mais tradicional 
rally monomarca de 
velocidade cross 
country da América 
Latina. Lembrando 
que na primeira etapa, 
a equipe formada por 
Helena e o navegador 
Kaique Bentivoglio ficou 
em terceiro lugar. As 
próximas provas serão 
neste mês, em Ribeirão Preto, e em julho, em Mogi das 
Cruzes, ambos no interior paulista

n VOCÊ SABIA? A 
banana é indicada para 
quem tem anemia. 

n NA CLINICA 
DOUTORA SORRISO - 
O Chef Junior Marinho, 
um dos finalistas 
da edição 2020 do 
Programa Mestre do 
Sabor, da Rede Globo, 
realizou procedimentos 
de harmonização 
facial com as cirurgias 
dentistas Ana Paula de 
Castro e Amanda Maia.

n OFICINAS 
CRIATIVAS - O Sesc 
Centro, em Goiânia, 
está com inscrições 
abertas para suas 
Oficinas Criativas do 
mês de junho, que 
oferece: Introdução à 
leitura musical, violão 
popular e clássico, viola 
e violão caipira, ukulele, 
teclado e dança. A 
inscrição é gratuita e 
as vagas são limitadas. 
Para participar, basta 
acessar o site sescgo.
com.br, ir para a 
página da oficina de 
interesse e preencher a 
inscrição. Informações: 
(62) 3933-1700/1702.

COMÉRCIOS E SERVIÇOS

SIG recebe mais de 1,8 mil pedidos 
para abertura de empresas
Legislação aprovada em 2020 permitiu a instalação de mais de 200 atividades na região

Da reDação com ag. Brasília - A 
segurança de ter um comér-
cio regularizado no Setor de 
Indústrias Gráficas (SIG) foi 
o que motivou a empresária 
Sandra Barongeno a abrir o 
gastrobar Quintal da Tia San-
dra na região. Assim como 
ela, outros empreendedores 
também tiveram a possibili-
dade de ampliar a oferta de 
empresas e serviços no local 
de forma regular graças à Lei 
Complementar nº 965/2020, 
também conhecida como 
Lei do SIG, sancionada pelo 
governador Ibaneis Rocha, 
em maio de 2020.

Pouco mais de um ano 
após a legislação entrar 
em vigor, 1.842 consultas 
de viabilidade de locali-
zação foram pedidas até 
maio passado por empre-
sas interessadas em se es-
tabelecer na região. Essa é 
a primeira etapa da con-
cessão da Licença de Fun-
cionamento de Atividades 
Econômicas. A medida é 
necessária para verificar 
se o tipo de empreendi-
mento é permitido no lote.

Dos 1.842 pedidos, 
1.165 foram deferidos, ou 
seja, aprovados para dar 
prosseguimento ao proces-
so. Desses, 447 são de es-
tabelecimentos que iriam 
se instalar pela primeira 
vez no local. Como é o caso 
de Sandra Barongeno, que 
comprou o espaço onde 
trabalha em dezembro do 
ano passado.

“Já implantei o meu 
gastrobar conseguindo 
todos os alvarás e licen-
ças. Hoje estou aqui, pa-
gando todos os meus im-
postos junto ao GDF. Se 
fosse o contrário, eu nem 
abriria. Se não pudesse 
ter todas as licenças eu 
nem estaria aqui agora”, 
conta a proprietária do 
Quintal da Tia Sandra.

Na prática, a sanção da 
lei ampliou os usos dos lo-
tes e permitiu a instalação 
de mais de 200 atividades 
na região, como comércios 
de pequeno porte, servi-
ços e escolas. Até então, 
apenas empresas ligadas 
às atividades bancárias, 
de radiodifusão e impres-
são de jornais e revistas 
tinham autorização para 
funcionar na área.

“Hoje pode ter outros 
tipos de comércios e ser-
viços. Isso facilitou muito 
a nossa vida. Quando eu 

comprei o meu estabele-
cimento, a lei que mudou 
a destinação do SIG já 
estava em vigor. Eu não 
peguei os atropelos que 
os comerciantes passados 
sofreram. Com a mudança 
de destinação trazida pela 
lei, isso nos ajudou mui-
to”, garante Sandra.

SEGURANÇA JURÍDICA
Segundo o vice-presi-

dente da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do DF (Fecomér-
cio-DF), Ovídio Maia, o 
principal objetivo com a lei 
era trazer segurança jurídi-
ca, tanto para as empresas 
que já estavam instaladas 
no local como também as 
que desejavam se estabe-
lecer no SIG.

“A lei garantiu a segu-
rança jurídica para escolas, 
academias que lá estavam e 
não poderiam se estabele-
cer, assim como escritórios 
de advocacia e arquitetura, 
entre outros que desejavam 
ir para o SIG. Na ampliação 
do rol de atividades quem 
ganha é a sociedade, que 
tem mais acesso a vários 
serviços, e os empresários, 
que se estabelecem e ga-
rantem esses serviços”, dis-
se Ovídio Maia.

Para a administrado-
ra regional do Sudoeste/
Octogonal e SIG, Tereza 
Canal Lamb, a ampliação 
dos usos permitidos no SIG 
também consolidou a di-
versificação das atividades 
no setor. “Embora o SIG 
permaneça um importante 
polo gráfico, abriu-se para 
outras atividades indus-
triais e de serviços, gerando 
emprego e renda”, afirma.

“A quantidade de pedi-

dos de licença de funcio-
namento é o indicativo de 
que uma legislação urba-
nística atualizada contribui 
para o desenvolvimento 
econômico e a geração de 
empregos. A iniciativa da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação 
(Seduh) de propor a Lei do 
SIG revelou-se acertada”, 
ressalta o secretário de De-
senvolvimento Urbano e 
Habitação, Mateus Oliveira.

HISTÓRICO
A atualização dos parâ-

metros urbanísticos no SIG 
foi elaborada pela Seduh 
e embasada em pareceres 
favoráveis de infraestru-
tura, drenagem de águas 
pluviais, iluminação, for-
necimento de energia e im-
pacto de trânsito.

A Lei do SIG teve pare-
cer favorável do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) e 
foi aprovada pelo Conselho 
de Planejamento Territo-
rial e Urbano do Distrito 
Federal (Conplan) e pela 
Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal (CLDF).

A ampliação dos usos 
dos lotes no SIG é um dos 
cinco pontos do programa 
SOS Destrava DF, pacote de 
medidas para impulsionar 
o desenvolvimento urbano 
e econômico do território, 
lançado em 15 de feverei-
ro de 2019 pelo Governo 
do Distrito Federal (GDF) e 
coordenado pela Seduh. O 
objetivo é tornar mais ágil 
a aprovação de empreen-
dimentos e, com isso, au-
mentar a geração de em-
prego e renda.

com informações 
Da seDuh

Divulgação/Seduh

Sandra Barongeno já implantou seu gastrobar com todos os 
alvarás e licenças. “Hoje estou aqui, pagando os meus impostos 
junto ao GDF”, conta a dona do Quintal da Tia Sandra
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.031, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
21/08/2015, registrado sob o nº. R.02/R.03, da matricula nº.
1.265, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 10
lote de terreno número 34 da quadra 08 do loteamento
denominado “Res. Itamar Nóbrega III”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.(a) LIDIANE
SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, vendedora,
portadora da CI: 3031242 SESP/GO, inscrito no CPF/MF sob
nº 012.851.951-75, residente e domiciliado em QNO 08, Cnj
A, Lt. 13, Ceilandia Norte, que figuram como devedora no
referido contrato, para que o mesmo de cumprimento à suas
obrigações contratuais cujo valor destes encargos, sujeito à
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo
pagamento e as despesas de cobrança, somando - se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
A presente intimação é feita por Edital, nos termos do § 4º. do
citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o Sr.(a) LIDIANE
SOARES DE OLIVEIRA, não terem sido localizados pelo
Registro de Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a Carta
notificação, registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A)
o (a) Sr.(a) LIDIANE SOARES DE OLIVEIRA, para que dirija a
este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida São
Paulo, Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de
Goiás - GO, onde deverá efetuar a purga do debito acima
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias,
contados a partir do 3º Publicação do presente edital, ficando
cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo estipulado garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária BANCO DO
BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97.
Dado e passado nesta cidade de Cocalzinho de Goiás – GO,
aos 19/05/2021. Ismael Soares-Oficial
Designado. Selo 00362106013256909640016. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 459.801.061, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
09/10/2018, registrado sob o nº. R.04/R.05, da matricula nº.
362, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua V lote
de terreno número 18 da quadra 25 do loteamento denominado
“GirassoI Residencial”, município de Cocalzinho-GO, pelo
presente intima o (a) Sr.(a) VICENTE DE PAULA
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, trabalhador de construção
civil, portador da Cédula de Identidade nº 3455104-SSP/DF
inscrita no CPF/MF sob nº 028.678.021-64, residente e
domiciliado à Rua IX, Quadra 08, Lote 04, Residencial
Itamar Nóbrega I, S/N, povoado Girassol, Cocalzinho de
Goiás - GO, que figuram como devedora no referido contrato,
para que o mesmo de cumprimento à suas obrigações
contratuais cujo valor destes encargos, sujeito à atualização
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e
as despesas de cobrança, somando - se, também, os encargos
que vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação
é feita por Edital, nos termos do § 4º. do citado artigo 26, em
virtude do (a) intimado o Sr.(a) VICENTE DE PAULA
RODRIGUES, não terem sido localizados pelo Registro de
Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a Carta notificação,
registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.(a)
VICENTE DE PAULA RODRIGUES, para que dirija a este
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida São Paulo,
Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás -
GO, onde deverá efetuar a purga do debito acima discriminado,
no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir
do 3º Publicação do presente edital, ficando cientificado que o
não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos
do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta
cidade de Cocalzinho de Goiás – GO, aos 19/05/2021.

Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640020. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.074, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
08/12/2015, registrado sob o nº. R.05/R.06, da matricula nº.
2.085, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 14
lote de terreno número 36 da quadra 19 do loteamento
denominado “2ª Etapa Res. Itamar Nóbrega II”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.(a) ROMULO
LOPES CORREA, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da
CI: 5629161 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº
057.561.871-03, residente e domiciliado à Rua 10, Quadra
20, Lote 15, Residencial Itamar Nobrega II, Cocalzinho de
Goiás, que figuram como devedora no referido contrato, para
que o mesmo de cumprimento à suas obrigações contratuais
cujo valor destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos
juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas
de cobrança, somando - se, também, os encargos que
vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é
feita por Edital, nos termos do § 4º. do citado artigo 26, em
virtude do (a) intimado o Sr.(a) ROMULO LOPES CORREA,
não terem sido localizados pelo Registro de Imóveis, que não
conseguiu entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele
Ofício. Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.(a) ROMULO LOPES
CORREA, para que dirija a este Cartório de Registro de
Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03,
Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá
efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 19/05/2021.
Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640018. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.689, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
02/01/2018, registrado sob o nº. R.05/R.06, da matricula nº.
1.868, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 12
lote de terreno número 01 da quadra 19 do loteamento
denominado “2ª Etapa Res. Itamar Nóbrega II”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.(a) ROMARIO
LOPES CORREA, brasileiro, solteiro, marceneiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 6.160.869 SSP/GO, inscrito
no CPF/MF sob nº 057.167.251-55, residente e domiciliado
na Quadra 05, Lote 07, Major Setor Centro, Girassol,
Cocalzinho de Goiás/GO, que figuram como devedora no
referido contrato, para que o mesmo de cumprimento à suas
obrigações contratuais cujo valor destes encargos, sujeito à
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo
pagamento e as despesas de cobrança, somando - se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
A presente intimação é feita por Edital, nos termos do § 4º. do
citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o Sr.(a) ROMARIO
LOPES CORREA, não terem sido localizados pelo Registro de
Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a Carta notificação,
registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.(a)
ROMARIO LOPES CORREA, para que dirija a este Cartório de
Registro de Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02,
Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde
deverá efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 19/05/2021.
Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640017. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.782, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
25/04/2018, registrado sob o nº. R.04/R.05, da matricula nº.
661, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 03 lote
de terreno número 09 da quadra 05 do loteamento denominado
“Res. Itamar Nóbrega II”, município de Cocalzinho-GO, pelo
presente intima o (a) Sr.(a) VALCHIRLEI DA SILVA MOREIRA,
brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, portadora da
Cédula de Identidade nº 6.196.688-SSP/GO, inscrita no
CPF/MF sob nº 063.679.831-39, residente e domiciliado na
Rua Antônio Manoel Rodrigues, Quadra 04, Lote 03, Setor
Centro Girassol, Cocalzinho de Goiás - GO, que figuram
como devedora no referido contrato, para que o mesmo de
cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança,
somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o
Sr.(a) VALCHIRLEI DA SILVA MOREIRA, não terem sido
localizados pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu
entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele Ofício.
Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.(a) VALCHIRLEI DA SILVA
MOREIRA, para que dirija a este Cartório de Registro de
Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03,
Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá
efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 19/05/2021.
Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640019. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 326.408.851, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
05/04/2016, registrado sob o nº. R.02/R.03, da matricula nº.
4.688, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 19,
lote de terreno número 11-A da quadra 18 do loteamento
denominado “Girassol”, município de Cocalzinho-GO, pelo
presente intima o (a) Sr.(a) LEONARDO DAMACENO DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, portador da CI: 3.198.971
SESP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 052.013.201-71,
residente e domiciliado à Rua 16-A, Qd. 23, Lt. 04, Setor
Centro, Girassol, Cocalzinho de Goiás-GO, que figuram
como devedora no referido contrato, para que o mesmo de
cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança,
somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o
Sr.(a) LEONARDO DAMACENO DE OLIVEIRA, não terem
sido localizados pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu
entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele Ofício.
Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.(a) LEONARDO
DAMACENO DE OLIVEIRA, para que dirija a este Cartório de
Registro de Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02,
Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde
deverá efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 19/05/2021.
Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640015. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 326.409.010, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
19/08/2016, registrado sob o nº. R.02/R.03, da matricula nº.
5.303, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua
Contorno, lote de terreno número 09-C da quadra 02 do
loteamento denominado “Girassol”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.(a) JOSUE DE
PAULA ROSA, brasileiro, solteiro, eletricista, portador da
CI: 6275327 PC/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 703.443.591-
07, e ALECSANDER JOSE DOS SANTOS NUNES, brasileiro,
solteiro, bombeiro e assemelhados, portador da CI:
3359091 SESP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº
065.913.621-00, residentes e domiciliados à Rua 07, Qd. 66,
Lt. 19, casa 03, Centro, Girassol, Cocalzinho de Goiás-GO,
que figuram como devedora no referido contrato, para que o
mesmo de cumprimento à suas obrigações contratuais cujo
valor destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos
juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas
de cobrança, somando - se, também, os encargos que
vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é
feita por Edital, nos termos do § 4º. do citado artigo 26, em
virtude do (a) intimado o Sr.(a) JOSUE DE PAULA ROSA e
ALECSANDER JOSE DOS SANTOS NUNES, não terem sido
localizados pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu
entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele Ofício.
Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.(a) JOSUE DE PAULA
ROSA e ALECSANDER JOSE DOS SANTOS NUNES, para
que dirija a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na
Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista,
Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá efetuar a purga do
debito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15
(QUINZE) dias, contados a partir do 3º Publicação do presente
edital, ficando cientificado que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação
da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária BANCO
DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei
9.514/97. Dado e passado nesta cidade de Cocalzinho de
Goiás – GO, aos 19/05/2021. Ismael
Soares-Oficial Designado. Selo 00362106013256909640013.
Consulte em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.834, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
25/06/2018, registrado sob o nº. R.05/R.06, da matricula nº.
3.506, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 02,
lote de terreno número 35 da quadra 09 do loteamento
denominado “Res. Itamar Nóbrega II”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.(a) KISSILA DE
SOUZA DIAS, brasileira, solteira, agente administrativo,
portadora da Cédula de Identidade nº 1.422.428.966
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 037.596.505-03,
residente e domiciliada na Quadra 10, Lote 11, Setor Major,
Girassol, Cocalzinho de Goiás-GO, que figuram como
devedora no referido contrato, para que o mesmo de
cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança,
somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o
Sr.(a) KISSILA DE SOUZA DIAS, não terem sido localizados
pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a
Carta notificação, registrada naquele Ofício. Assim fica
INTIMADO (A) o (a) Sr.(a) KISSILA DE SOUZA DIAS, para que
dirija a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na
Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista,
Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá efetuar a purga do
debito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15
(QUINZE) dias, contados a partir do 3º Publicação do presente
edital, ficando cientificado que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação
da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária BANCO
DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei
9.514/97. Dado e passado nesta cidade de Cocalzinho de
Goiás – GO, aos 19/05/2021. Ismael
Soares-Oficial Designado. Selo 00362106013256909640014.
Consulte em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.444, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
31/10/2016, registrado sob o nº. R.03/R.04, da matricula nº.
3.915, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 09,
lote de terreno número 37 da quadra 09 do loteamento
denominado “Residencial Itamar Nóbrega III”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.(a) JHONATAN
MENDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, vendedor, portador
da CI: 5449633 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº
046.074.631-67, residente e domiciliado à Residencial
Itamar Nóbrega III, Girassol, Cocalzinho de Goiás-GO, que
figuram como devedora no referido contrato, para que o mesmo
de cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor
destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de
mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de
cobrança, somando - se, também, os encargos que vencerem
no prazo desta intimação. A presente intimação é feita por
Edital, nos termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a)
intimado o Sr.(a) JHONATAN MENDES DA SILVA, não terem
sido localizados pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu
entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele Ofício.
Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.(a) JHONATAN MENDES
DA SILVA, para que dirija a este Cartório de Registro de
Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03,
Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá
efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 19/05/2021.

Ismael Soares-Oficial Designado.
Selo 00362106013256909640012. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.168, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
15/03/2016, registrado sob o nº. R.05/R.06, da matricula nº.
2.069, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 12,
lote de terreno número 18 da quadra 19 do loteamento
denominado “2ª Etapa Re. Itamar Nóbrega II”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.(a) JACKSON
ALVES COSTA, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da
CI: 14516688 PC/MG, inscrito no CPF/MF sob nº
095.726.256-67, residente e domiciliado à Nº 331, Lt. 01, Ap.
201, Vicente Pires, Taguatinga, Cocalzinho de Goiás-GO,
que figuram como devedora no referido contrato, para que o
mesmo de cumprimento à suas obrigações contratuais cujo
valor destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos
juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas
de cobrança, somando - se, também, os encargos que
vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é
feita por Edital, nos termos do § 4º. do citado artigo 26, em
virtude do (a) intimado o Sr.(a) JACKSON ALVES COSTA, não
terem sido localizados pelo Registro de Imóveis, que não
conseguiu entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele
Ofício. Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.(a) JACKSON ALVES
COSTA, para que dirija a este Cartório de Registro de Imóveis,
situado na Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela
Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá efetuar a purga
do debito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15
(QUINZE) dias, contados a partir do 3º Publicação do presente
edital, ficando cientificado que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação
da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária BANCO
DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei
9.514/97. Dado e passado nesta cidade de Cocalzinho de
Goiás – GO, aos 19/05/2021. Ismael
Soares-Oficial Designado. Selo 00362106013256909640011.
Consulte em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 291.114.760, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
28/08/2015, registrado sob o nº. R.02/R.03, da matricula nº.
4.440, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 22,
lote de terreno número 10-A da quadra 10 do loteamento
denominado “Girassol”, município de Cocalzinho-GO, pelo
presente intima o (a) Sr.(a) EMERSON MACHADO DA SILVA,
brasileiro, solteiro, portador da CI: 6480185 SSP/GO,
inscrito no CPF/MF sob nº 705.491.241-10, residente e
domiciliado à Rua 20, Quadra 02, Lote 02, Jardim Imperial -
Cocalzinho de Goiás/GO, que figuram como devedora no
referido contrato, para que o mesmo de cumprimento à suas
obrigações contratuais cujo valor destes encargos, sujeito à
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo
pagamento e as despesas de cobrança, somando - se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
A presente intimação é feita por Edital, nos termos do § 4º. do
citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o Sr.(a) EMERSON
MACHADO DA SILVA, não terem sido localizados pelo
Registro de Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a Carta
notificação, registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A)
o (a) Sr.(a) EMERSON MACHADO DA SILVA, para que dirija a
este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida São
Paulo, Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de
Goiás - GO, onde deverá efetuar a purga do debito acima
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias,
contados a partir do 3º Publicação do presente edital, ficando
cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo estipulado garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária BANCO DO
BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97.
Dado e passado nesta cidade de Cocalzinho de Goiás – GO,
aos 19/05/2021. Ismael Soares-Oficial
Designado. Selo 00362106013256909640010. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.248, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
03/05/2016, registrado sob o nº. R.05/R.06, da matricula nº.
2.064, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 12,
lote de terreno número 13 da quadra 19 do loteamento
denominado “2ª Etapa Res. Itamar Nóbrega II”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.(a) CRISTIANE
PINHEIRO, brasileira, solteira, vendedora, portadora da CI:
16851684 PC/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 118.044.466-
37, residente e domiciliado à CA. V. Pires, Chácara 331, Lt.
04, Kt. 02, Taguatinga, Brasília-DF, que figuram como
devedora no referido contrato, para que o mesmo de
cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança,
somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o
Sr.(a) CRISTIANE PINHEIRO, não terem sido localizados pelo
Registro de Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a Carta
notificação, registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A)
o (a) Sr.(a) CRISTIANE PINHEIRO, para que dirija a este
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida São Paulo,
Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás -
GO, onde deverá efetuar a purga do debito acima discriminado,
no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir
do 3º Publicação do presente edital, ficando cientificado que o
não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos
do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta
cidade de Cocalzinho de Goiás – GO, aos 19/05/2021.

Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640009. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.
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 A empresa NB BAR E RESTAURANTE UNIPESSOAL LTDA., 
CNPJ 38.202.913/0002-44, torna público que requereu junto 
a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia – AMMA, 
a Licença Ambiental de Operação e Licença Ambiental de 
Instalação para atividade referente 56.11-2-05 referente a 
“Bares e outros estabelecimentos especializados em servir 
bebidas, com entretenimento”. Rua João de Abreu, N° 176, 
Quadra F8 Lote 49E Loja 09A Edif. Aton Business Style, 
Setor Oeste – CEP: 74.120-110 em Goiânia - GO.

 MORAR BEM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 
11.277.623/0001-22, torna público que requereu da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Águas 
Lindas de Goiás - SEMMA, a Licença de Instalação 
- LI para Condomínio situado à Quadra A20, Lote 
13, Mansões Olinda, na cidade de Águas Lindas de 
Goiás, na cidade de Águas Lindas de Goiás. O Empre-
endimento não se enquadra na resolução CONAMA 
006/1986, que dispõe sobre o Impacto Ambiental.

 
MORAR BEM CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 
11.277.623/0001-22, torna público que requereu da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Águas 
Lindas de Goiás - SEMMA, a Licença Prévia - LP para 
Condomínio situado à Quadra A20, Lote 13, Mansões 
Olinda, na cidade de Águas Lindas de Goiás. O Em-
preendimento não se enquadra na resolução CONAMA 
006/1986, que dispõe sobre o Impacto Ambiental.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS 
PODER EXECUTIVO

 
AVISO  DE  LICITAÇÃO  –  Pregão  Eletrônico  nº.  003/2021  –
Sistema de Registro de Preços (SRP).
Tipo  –  Menor  Preço  Por  Item  Objeto:  Futura  e  Eventual
Aquisição de Veículos Pickup Leve.
Data de abertura: 21/06/2021  às 13:30 horas. O Edital poderá ser
acessado nos sites www.bll.org.br e www.cocalzinho.go.gov.br.
Maiores informações deverão ser obtidas de 2ª a 6ª feira no horário de
08h00 às 11h00, diretamente na Assessoria Jurídica do Município ou
pelo telefone n.º (62) 3339-1538.

 
Cocalzinho de Goiás, 08 de Junho de 2021.

Ana Lidia de Siqueira Santiago
Pregoeira

DODGE AUTO PARTS EIRELI, CNPJ/CPF n° 20.519.998/0001-42, torna
público que está recebendo da Agência Municipal do Meio Ambiente -
AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação para a
seguinte   atividade  principal:  DESMANCHE  DE  VEICULOS
AUTOMOTORES - comércio a varejo de peças e acessórios usados para
veículos  automotores,  localizado  na  Avenida  Consolação,  Número
2901, Quadra 23, Lote 22, Vila Adelia, Goiânia-GO CEP: 74.323 – 046.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
 

O  Município  de  Goiás,  Estado  de  Goiás,  por  meio  da  Comissão
Permanente  de  Licitação,  torna  público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que fará realizar  licitação na modalidade Tomada de
preços,  no 002/2021, tipo:  Menor Preço Global.  Objeto:  A presente
licitação  tem por  finalidade a  contratação  de  empresa  de  engenharia
especializada para execução, sob o regime de empreitada por menor
preço global, construção de Ponte sobre o Rio Ganda pelo REGOV-AN-
através  do  CEREVOG/NA  1146/2021  contrato  de  Repasse  OGU  no
904450/2020,  conforme  condições  e  especificações  estabelecidas
neste instrumento e seus Anexos: memorial descritivo, especificações
técnicas,  planilha  orçamentária,  cronograma  físico  –  financeiro  e
projetos, nos termos do que dispõe a Lei 8.666/93. Data, horário e
local: 23 de junho de 2021, às 08 h e 30 min, na Prefeitura Municipal
de Goiás-  GO.  Disponibilidade do  edital:  O  edital  completo  está  à
disposição dos interessados a partir da presente data, no placar da
Prefeitura Municipal  de Goiás e no sítio  eletrônico oficial  do Município
de Goiás: www.prefeituradegoias.go.gov.br

 
Goiás-GO, 07 de junho de 2021.

ANAJARINO GARCIA JUNIOR.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

 
A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO o
aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 008/2021, tipo:
Menor preço. Objeto: Constitui objeto da presente licitação a escolha
da(s) melhor(es) proposta(s) para aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e
Protetores de Aro, para manutenção dos veículos leves, pesados e de
máquinas rodoviárias e agrícolas do Município de Goiás/GO, na forma e
condições da Lei Federal no 10.520/2002, Lei Federal no 8.666/1993, e
conforme disposições do edital de Pregão Eletrônico 008/2021 e do
termo  de  referência  (anexo  I).  Recebimento  de  Propostas:  Das
07h30min do dia  08/06/2021 até às  08h00min do dia  18/06/2021.
Abertura das Propostas:  18/06/2021 às 08h01min.  Data e Hora do
início da Sessão de Disputa de Preços: 18/06/2021 às 09h01min. O
edital estará disponível na Plataforma Eletrônica: http://www.bll.org.br
e  no  site  http://www.prefeituradegoias.go.gov.br.  Mais  informações
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Goiás, na Praça
da Bandeira, no 01, Centro, Goiás-GO, fone: (62) 3371-7726, no horário
das 08h00min às 11h e das 13h às 17h00min

 
Município de Goiás, 07 de junho de 2021.

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS
Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 22 de junho de 2021, às
09:00horas,  em  sua  sede  na  Avenida  Bernardo  Sayão,  nº  476,
Centro, Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Pregão Presencial,
do tipo menor preço, por item, objetivando a aquisição eventual e sob
demanda de Materiais de Limpeza, para atender as necessidades do
Município  de  Caldazinha/GO.  Maiores  informações  poderão  ser
obtidas na Prefeitura Municipal, no endereço acima citado. Cópia do
Edital poderá ser obtida no sítio www.caldazinha.go.gov.br.

Caldazinha, 07 de junho de 2021.
Luiza Dayana Marques

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021 

O Município  de  Uruaçu-GO torna público,  para  conhecimento  dos
interessados,  que  fará  licitação  no  dia  22/06/2021  as  10:00h  na
modalidade Pregão eletrônico n° 006/2021, Processo Administrativo
nº 7625/2021, tipo menor preço por item, a realizar-se através do
P o r t a l  d e  C o m p r a s  d o  G o v e r n o  F e d e r a l
www.comprasgovernamentais.gov.br  na  forma  da  Lei  Federal  nº
10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente à Lei Federal
nº  8.666/93,  objetivando  a  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR  DE  ALUNOS  DA  REDE  PÚBLICA
MUNICIPAL  DE  ENSINO  DO  MUNICÍPIO  DE  URUAÇU  –  GO,
ATRAVÉS DE VEÍCULOS COM CONDUTORES HABILITADOS, que
poderá ser retirado no endereço acima, das 8:00 às 12:00 e das 14:00
às  18:00hs,  no  site:  www.uruacu.go.gov.br  ou  no  E-mail:
pregoes@uruacu.go.gov.br  Maiores  informações  pelo  telefone  (62)
3357-3066.

Uruaçu-GO, 07 de junho de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA

Pregoeira
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 133.907.819, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
29/02/2016, registrado sob o nº. R.02/R.03, da matricula nº.
4.951, deste cartório, referente ao imóvel situado no LOTE de
terreno número 09-A da quadra 17, localizado na Rua 20 do
loteamento denominado “GIRASSOL”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr. ALUIZIO
MENDES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, Trabalhador em
Construção Civil, portador da CI: 024739/GO, inscrito no
CPF/MF sob nº 880.312.333-49, residente e domiciliado à
Rua Setor 8, Qd 23, Lt 35, Águas Lidas de Goiás - GO, que
figuram como devedora no referido contrato, para que o mesmo
de cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor
destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de
mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de
cobrança, somando - se, também, os encargos que vencerem
no prazo desta intimação. A presente intimação é feita por
Edital, nos termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a)
intimado o Sr. ALUIZIO MENDES DE SOUSA, não terem sido
localizados pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu
entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele Ofício.
Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr. ALUIZIO MENDES DE
SOUSA, para que dirija a este Cartório de Registro de Imóveis,
situado na Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela
Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá efetuar a purga
do debito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15
(QUINZE) dias, contados a partir do 3º Publicação do presente
edital, ficando cientificado que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação
da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária BANCO
DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei
9.514/97. Dado e passado nesta cidade de Cocalzinho de
Goiás – GO, aos 01/06/2021. Ismael
Soares-Oficial Designado. Selo 00362106013256909640007.
Consulte em: http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.786, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
24/04/2018, registrado sob o nº. R.06/R.07, da matricula nº.
343, deste cartório, referente ao imóvel situado no LOTE de
terreno número 01 da quadra 04 localizado na Rua 02 do
loteamento denominado “Residencial Itamar Nóbrega II”,
município de Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.
VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS, brasileira, solteira,
trabalhadora informal, portadora da Cédula de Identidade
nº 1.521.633.010- SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob nº
810.079.905-97, residente e domiciliado na Rua sem nome,
Quadra 13, Lote 26, s/n, Itamar Nobrega II, Setor Centro,
Cocalzinho de Goiás - GO, que figuram como devedora no
referido contrato, para que o mesmo de cumprimento à suas
obrigações contratuais cujo valor destes encargos, sujeito à
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo
pagamento e as despesas de cobrança, somando - se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
A presente intimação é feita por Edital, nos termos do § 4º. do
citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o Sr. VIVIANE
FRANCISCA DOS SANTOS, não terem sido localizados pelo
Registro de Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a Carta
notificação, registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A)
o (a) Sr. VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS, para que dirija
a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida São
Paulo, Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de
Goiás - GO, onde deverá efetuar a purga do debito acima
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias,
contados a partir do 3º Publicação do presente edital, ficando
cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo estipulado garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária BANCO DO
BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97.
Dado e passado nesta cidade de Cocalzinho de Goiás – GO,
aos 01/06/2021. Ismael Soares-Oficial
Designado. Selo 00362106013256909640004. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.447, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
04/10/2016, registrado sob o nº. R.05/R.06, da matricula nº.
4.381, deste cartório, referente ao imóvel situado no LOTE de
terreno número 06 da quadra 08 localizado na Rua 09 do
loteamento denominado “Residencial Itamar Nóbrega
III”,município de Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a)
Sr. KATLYN CRISTINY SAMPAIO DUARTE, brasileira,
solteira, vendedora, portadora da CI: 3675596- SESP/DF,
inscrita no CPF/MF sob nº 060.614.761-67, residente e
domiciliado à Samambaia, Brasília/DF, que figuram como
devedora no referido contrato, para que o mesmo de
cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança,
somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o
Sr. KATLYN CRISTINY SAMPAIO DUARTE, não terem sido
localizados pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu
entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele Ofício.
Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr. KATLYN CRISTINY
SAMPAIO DUARTE, para que dirija a este Cartório de Registro
de Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03,
Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá
efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 01/06/2021.

Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640003. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.747, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 28/03/2018,
registrado sob o nº. R.05/R.06, da matricula nº. 2.091, deste
cartório, referente ao imóvel situado na RUA 14, LOTE 42,
QUADRA 19, RESIDENCIAL ITAMAR NOBREGA II,
COCALZINHO, pelo presente intima o (a) Sr. JEFFERSON DA
SILVA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Auxiliar de Serviços
Gerais, Portador do RG 3.520.566- SESP/DF, inscrito (a) no
CPF sob nº 065.274.231-95, que figuram como devedora no
referido contrato, para que o mesmo de cumprimento à suas
obrigações contratuais cujo valor destes encargos, sujeito à
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo
pagamento e as despesas de cobrança, somando - se,
também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
A presente intimação é feita por Edital, nos termos do § 4º. do
citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o Sr. JEFFERSON
DA SILVA SANTOS, não terem sido localizados pelo Registro
de Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a Carta
notificação, registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A)
o (a) Sr. JEFFERSON DA SILVA SANTOS, para que dirija a
este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida São
Paulo, Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de
Goiás - GO, onde deverá efetuar a purga do debito acima
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias,
contados a partir do 3º Publicação do presente edital, ficando
cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo estipulado garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária BANCO DO
BRASIL S.A, nos termos do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97.
Dado e passado nesta cidade de Cocalzinho de Goiás – GO,
aos 01/06/2021. Ismael Soares-Oficial
Designado. Selo 00362106013256909640001. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 326.408.995, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 09/08/2016,
registrado sob o nº. R.02/R.03, da matricula nº. 5.301, deste
cartório, referente ao imóvel situado na RUA DO CONTORNO,
QUADRA 02, LOTE 09-A, LOTEAMENTO GIRASSOL,
COCALZINHO, pelo presente intima o (a) Sr. FERNARDO
SOUZA SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Trabalhador de
Construção Civil, Portador do RG 3.422.813- SSP/GO, inscrito
(a) no CPF sob nº 064.816.221-40 e o Sr. EDVALDO PEREIRA
DOS SANTOS, Brasileiro, portador do RG n° 6.275.329 – SSP-
GO, inscrito no CPF n° 078.743.201-66, que figuram como
devedora no referido contrato, para que o mesmo de
cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança,
somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a) intimado
os Srs. FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e EDVALDO
PEREIRA DOS SANTOS, não terem sido localizados pelo
Registro de Imóveis, que não conseguiu entregar – lhe a Carta
notificação, registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A)
o (a) Srs. FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS e EDVALDO
PEREIRA DOS SANTOS, para que dirija a este Cartório de
Registro de Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02,
Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde
deverá efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 01/06/2021.
Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640000. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.650, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
09/11/2017, registrado sob o nº. R.02/R.03, da matricula nº.
5.564, deste cartório, referente ao imóvel situado na Rua 20,
lote de terreno número 03-A da quadra 02 do loteamento
denominado “GIRASSOL”, município de Cocalzinho-GO,
pelo presente intima o (a) Sr. CLAUDIONOR COSTA DE
SOUSA, brasileiro, solteiro, vendedor, portador da Cédula
de Identidade RG nº 1158509-SESP/DF, inscrito no CPF/MF
sob nº 552.796.941-34, residente e domiciliado à Qd 10, Lt
07, Casa C, Setor Major, Jardim Imperial, Cocalzinho de
Goiás, que figuram como devedora no referido contrato, para
que o mesmo de cumprimento à suas obrigações contratuais
cujo valor destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos
juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas
de cobrança, somando - se, também, os encargos que
vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é
feita por Edital, nos termos do § 4º. do citado artigo 26, em
virtude do (a) intimado o Sr. CLAUDIONOR COSTA DE
SOUSA, não terem sido localizados pelo Registro de Imóveis,
que não conseguiu entregar – lhe a Carta notificação,
registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.
CLAUDIONOR COSTA DE SOUSA, para que dirija a este
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida São Paulo,
Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás -
GO, onde deverá efetuar a purga do debito acima discriminado,
no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir
do 3º Publicação do presente edital, ficando cientificado que o
não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos
do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta
cidade de Cocalzinho de Goiás – GO, aos 19/05/2021.

Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640008. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360101038, Banco do Brasil S.A
garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 27/10/2015,
registrado sob o nº. R.05/R.06, da matricula nº. 4.221, deste
cartório, referente ao imóvel situado no LOTE de terreno
número 40 da quadra 09 localizado na Rua 09 do
loteamento denominado “Residencial Itamar Nóbrega III”,
município de Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr.
WANDERSON MENDES DE MIRANDA, brasileiro, solteiro,
vendedor, portador(a) da CI: 2586916 SSP/DF, inscrito no
CPF/MF sob nº 036.788.941-27, residente e domiciliado em
Qd 15, Lt 32, 2ª Etapa Residencial Itamar Nóbrega II,
Girassol, Cocalzinho de Goiás/Go, que figuram como
devedora no referido contrato, para que o mesmo de
cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança,
somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o
Sr. WANDERSON MENDES DE MIRANDA, não terem sido
localizados pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu
entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele Ofício.
Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr. WANDERSON MENDES DE
MIRANDA, para que dirija a este Cartório de Registro de
Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03,
Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá
efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 01/06/2021.
Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640006. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 360.101.628, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em
09/10/2017, registrado sob o nº. R.04/R.05, da matricula nº.
1.879, deste cartório, referente ao imóvel situado no LOTE de
terreno número 09 da quadra 20 localizado na Rua 10 do
loteamento denominado “2ª ETAPA DO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL ITAMAR NÓBREGA II”, município de
Cocalzinho-GO, pelo presente intima o (a) Sr. WALIDA
KELLY DOMINGOS ALVES, brasileira, solteira, vendedora,
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 5402155-
SPTC/GO, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 034.030.951-26,
residente e domiciliado(a) na Rua 12, Qd 19, Lt 17, S/N,
Residencial Itamar Nóbrega II, Girassol GO, que figuram
como devedora no referido contrato, para que o mesmo de
cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança,
somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo
desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos
termos do § 4º. do citado artigo 26, em virtude do (a) intimado o
Sr. WALIDA KELLY DOMINGOS ALVES, não terem sido
localizados pelo Registro de Imóveis, que não conseguiu
entregar – lhe a Carta notificação, registrada naquele Ofício.
Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr. WALIDA KELLY
DOMINGOS ALVES, para que dirija a este Cartório de Registro
de Imóveis, situado na Avenida São Paulo, Quadra 02, Lote 03,
Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás - GO, onde deverá
efetuar a purga do debito acima discriminado, no prazo
improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 3º
Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante
o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do
credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do § 7º
do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de
Cocalzinho de Goiás – GO, aos 01/06/2021.
Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640005. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE COCALZINHO DE GOIÁS - GO

AVENIDA SÃO PAULO, QUADRA 02, LOTE 03- JARDIM
BELA VISTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ISMAEL SOARES, Oficial (a) do Cartório de Registro de
Imóveis, da comarca de COCALZINHO DE GOIÁS - GO,
Segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26 da Lei
9.514/97, bem como pela Credora do contrato de
financiamento imobiliário nº 201.002.720, Banco do Brasil
S.A garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 15/01/2018,
registrado sob o nº. R.04/R.05, da matricula nº. 670, deste
cartório, referente ao imóvel situado na RUA 03, QUADRA 05,
LOTE 04, RESIDENCIAL ITAMAR NOBREGA, COCALZINHO,
pelo presente intima o (a) Sr. JOÃO CARLOS VIEIRA DA
SILVA, brasileiro, solteiro, trabalhador informal, portador
da Cédula de Identidade RG 3.300.742- SESP/DF, inscrito
(a) no CPF/MF sob nº 064.536.731-18, residente e
domiciliado na Rua sem nome, Qd 04, Lt 18, Nr 03,
Residencial Itamar 2, Centro Girassol, Cocalzinho de Goiás,
que figuram como devedora no referido contrato, para que o
mesmo de cumprimento à suas obrigações contratuais cujo
valor destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos
juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas
de cobrança, somando - se, também, os encargos que
vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é
feita por Edital, nos termos do § 4º. do citado artigo 26, em
virtude do (a) intimado o Sr. JOÃO CARLOS VIEIRA DA
SILVA, não terem sido localizados pelo Registro de Imóveis,
que não conseguiu entregar – lhe a Carta notificação,
registrada naquele Ofício. Assim fica INTIMADO (A) o (a) Sr.
JOÃO CARLOS VIEIRA DA SILVA, para que dirija a este
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida São Paulo,
Quadra 02, Lote 03, Jardim Bela Vista, Cocalzinho de Goiás -
GO, onde deverá efetuar a purga do debito acima discriminado,
no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir
do 3º Publicação do presente edital, ficando cientificado que o
não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em
favor do credor fiduciária BANCO DO BRASIL S.A, nos termos
do § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta
cidade de Cocalzinho de Goiás – GO, aos 01/06/2021.

Ismael Soares-Oficial Designado. Selo
00362106013256909640002. Consulte em:
http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo.

 
Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídi-

cas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANTONIO 
ARNOLDO CARNEIRO LIMA, CPF: 610.230.383-07.

Protocolo: 113.988
Requerimento nº 53989

   
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). ANTONIO ARNOLDO CARNEIRO LIMA, CPF: 
610.230.383-07, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 02, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARTINS, LOTE 03, QUADRA 16, ÁREA 
ESPECIAL, JARDIM DAS PAINEIRAS, PLANALTINA-GO, a qual não ten-
do sido encontrada no endereço de cobrança CASA 02, CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL MARTINS, LOTE 03, QUADRA 16, ÁREA ESPECIAL, 
JARDIM DAS PAINEIRAS, PLANALTINA-GO
QUADRA 17, MR-01, RUA 03, CASA 02, SETOR NORTE, PLANAL-
TINA-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O 
Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Do-
cumentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
80.779 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 15.354,80 ( quinze mil trezentos e cinquenta 
e quatro reais e oitenta centavos ), além das despesas de cobrança e 
de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

 
Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídi-

cas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.   
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JEAN 
DIAS ALVES, CPF: 021.566.831-66.

Protocolo: 116.696
Requerimento nº 54964

   
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). JEAN DIAS ALVES, CPF: 021.566.831-66, deve-
dor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 101, TÉRREO, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TURIM, LOTE 44, QUADRA 04, MR-12, 
SETOR NORTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança APARTAMENTO 101, TÉRREO, CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL TURIM, LOTE 44, QUADRA 04, MR-12, SETOR NORTE, 
PLANALTINA GO
R SF 17, QUADRA 40, LOTE 16, RESIDENCIAL SA, PLANALTINA GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdi-
ções e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
81.177 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 2.062,67 ( dois mil sessenta e dois reais 
e sessenta e sete centavos ), além das despesas de cobrança e de 
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, 
no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planalti-
na - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO

        Edital do Pregão Presencial Nº 015/2021.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Novo Destino-GO, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 18 de junho 
de 2021, às 08hs30min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo 
Menor Preço por item, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO/GO NO EXERCÍCIO DE 2021. 
Mais informações:www.santaritadonovodestino.go.gov.br ou (62) 3394-
0076. Santa Rita do Novo Destino–GO, 07 de junho de 2021. Marcos 
Antônio Ribeira Tôrre - Pregoeiro

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº041/2021–SistemadeRegistro de Preços

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS

Os itens 29, 95, 99, 121, 122, 128 e 129 que foram cadastrados
com o Tipo de Benefício:
Tipo I, foram alterados no Sistema ComprasNet para o Tipo de
Benefício: Sem Benefício, em conformidade com o Edital.
Mantêm-se as demais cláusulas do Edital, inclusive a data e
horário da Sessão Pública.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará licitação no dia 24/06/2021 às 08h na modalidade 
Pregão Presencial n° 062/2021, Processo Administrativo N ° 10996/2021, 
tipo menor preço por item, a realizar-se em sua sede, na sala de Licita-
ções, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, CEP 
76.400-000, em sessão pública, na forma da Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, objetivando o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCE-
LADA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo 
com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, 
das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00hs, no site: www.uruacu.go.gov.
br ou no E-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br Maiores informações pelo 
telefone (62) 3357-3066

Uruaçu-GO, 07 de junho de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará licitação no dia 23/06/2021 as 
09:00h na modalidade Pregão eletrônico n° 005/2021, Pro-
cesso Administrativo 6261/2021, tipo menor preço por item, a 
realizar-se através do Portal de Compras do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br na forma da Lei Federal 
nº 10.520/02 e do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente 
à Lei Federal nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE UM 
VEICULO NOVO TIPO CAMINHÃO TRUCADO DESTINADO À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNI-
CIPIO DE URUAÇU-GO, que poderá ser retirado no endereço 
acima, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00hs, no site: www.
uruacu.go.gov.br ou no E-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br 
Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066.

Uruaçu-GO, 07 de junho de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 68/2021
O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação no dia 28/06/2021 às 08h na modalidade 
Pregão Presencial n° 068/2021, Processo Administrativo N ° 8845/2021, tipo menor preço por item, a realizar-se em sua sede, na sala de 
Licitações, na Avenida Goiás, Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruaçu-GO, CEP: 76.400-000, em sessão pública, na forma da Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, objetivando a CONTRATAÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE 
SERVIÇOS DE REFORMA E TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MU-
NICÍPIO DE URUAÇU-GO, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 18:00hs, no site: www.uruacu.go.gov.br ou no E-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066.

Uruaçu-GO, 07 de junho de 2021.
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira
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Entretenimento

Moraes derruba 
sigilo do inquérito 
sobre atos 
antidemocráticos

O ministro Alexan-
dre de Moraes, do STF, 
retirou o sigilo dos autos 
principais do Inq 4.828, 
que investiga manifesta-
ções antidemocráticas. 
Deverá permanecer em 
sigilo toda a documen-
tação autuada em ane-
xo, diante da natureza de 
seu conteúdo. O relator 
lembrou que o inquérito 
foi instaurado a pedido 
do procurador-Geral da 
República, Augusto Aras, 
com o objetivo de apurar 
condutas que, em tese, 
configurariam os delitos 
previstos nos artigos 16, 
17 e 23 da lei 7.170/83 (lei 
de segurança nacional).

Segundo ele, nos ter-
mos do inciso IX do ar-
tigo 93 da CF, todos os 
julgamentos dos órgãos 
do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamenta-
das todas as decisões, sob 
pena de nulidade, poden-
do a lei limitar a presença, 
em determinados atos, às 
próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais 
a preservação do direito à 
intimidade do interessa-
do no sigilo não prejudi-
que o interesse público à 
informação. Migalhas

Campanha “Amor não é abusivo”, 
uma ação diferente para este 
dia dos namorado

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Diferentes pesquisa neste último ano apontaram 
que as vítimas de violência doméstica ficaram mais 
vulneráveis durante a pandemia

Com o aumento das 
situações de violência, a 
Opyt, provedor de internet 
de Goiás, que atende 12 ci-
dades e tem sede em Inhu-
mas, lança a Campanha 
“Amor não é abusivo”, uma 
ação diferente para este dia 
dos namorados. A ideia é 
deixar de lado o romantis-
mo para trazer à tona uma 
discussão saudável sobre 
relacionamentos tóxicos ou 
abusivos e suas consequ-
ências. Com a produção de 
um vídeo, a empresa quer 
mostrar seis situações toxi-
cas e para finalizar a Opyt 
vai oferecer um tratamen-
to psicológico on-line por 
quatro semanas para uma 

vítima deste tipo de relacio-
namento. A campanha de 
conscientização no forma-
to digital inicia dia 06 e irá 
até o dia 12 de junho. “Além 
do trabalho com a socie-
dade, os colaboradores da 
Opyt também vão receber 
a minha  palestra sobre os 
diferentes tipos de abusos 
em um relacionamento, o 
psicológico, físico, sexual, 
patrimonial e o tecnológi-
co”, completa o psicóloga 
Lorrany Gonçalves. Muitas 
pessoas vivem em um rela-
cionamento abusivo e não 
consegue sair dele e inicia-
tivas como esta são muito 
importantes, completa ele.

Dora Teruel

&&

Anitta encontra Vin Diesel após 
confirmar música em ‘Velozes e furiosos’

Confirmada na trilha 
sonora de “Velozes e furio-
sos 9”, Anitta apareceu ao 
lado do astro Vin Diesel nos 
bastidores de um ensaio fo-
tográfico de divulgação. A 
cantora brasileira também 
estava com o compositor 
Nick Jam, que publicou 
mais registros do dia nas 
redes sociais. “Boa vibração 
com boas pessoas. Amo vo-
cês”, disse Nick Jamz.

A nova música de Anitta 
se chama “Furiosa” e tem 
trechos cantados em inglês 
e espanhol. No trailer do 
filme é possível ouvir o pri-
meiro trecho da canção.

“Velozes e furiosos 9” 
estreia dia 24 de junho e 
tem Vin Diesel como o 
protagonista Dom To-
retto. Na nova sequên-
cia da franquia, o per-
sonagem está levando 
uma vida tranquila fora 
das pistas com a espo-
sa e o filho, mas uma 

história do passado vai 
levá-lo de volta. Jakob, 
irmão abandonado de 

Dom, lidera uma gan-
gue assassina que atua 
em todo o mundo.

Entrega de cestas básicas e kits de prevenção à Covid-19 também fará parte 
das ações deste ano

TOCANTINS

laiane VilanoVa/goVerno Do 
TocanTins - Com o intuito de 
conscientizar os produtores 
rurais do Tocantins e evitar in-
cêndios florestais, foi lançada 
na manhã desta segunda-fei-
ra, 7, a campanha preventiva 
Foco no Fogo. Realizadas pelo 
Comitê Estadual de Com-
bate a Incêndios Florestais e 
Controle de Queimadas no 
Tocantins (Comitê do Fogo), 
as visitações começaram por 
Palmas, com uma meta de 
levar orientações a 200 pro-
priedades rurais do entorno 
da Capital, e seguem até o 
mês de agosto contemplando 
outros municípios.

O vice-governador do Es-
tado do Tocantins, Wander-
lei Barbosa, que prestigiou 
o lançamento, destacou a 
preocupação da gestão com 
o meio ambiente e a saúde 
da população tocantinense. 
“Com a campanha Foco no 
Fogo, nossa principal estra-
tégia é a conscientização das 
pessoas para a prevenção às 
queimadas; principalmente, 
porque a população já tem 
sofrido demais com o novo 
Coronavírus e nós sabemos 
que fumaça e fuligem levam 
ao desenvolvimento de doen-
ças respiratórias, sem contar 
todo o sofrimento causado 
ao meio ambiente”, ressaltou. 

Entre as ações a serem 
desenvolvidas pelo Comitê 
do Fogo estão as visitas para 
as orientações aos produ-
tores rurais quanto aos ris-
cos de promover queimada 
neste período do ano com 
altas temperaturas e ventos 
fortes; educação ambiental 
para gestores, campanhas de 
conscientização para a po-
pulação em geral e distribui-
ção de cestas básicas e kits de 
prevenção a Covid-19.

O secretário de Estado do 
Trabalho e Desenvolvimento 
Social, José Messias, desta-
cou a parceria com o Comi-
tê do Fogo em prol também 
do combate à fome. “É uma 
determinação também do 

nosso Governador que todas 
as ações sejam integradas, 
assim combatemos queima-
das, evitamos a destruição do 
meio ambiente mas comba-
temos também o mal que é a 
fome”, destacou. 

MONITORAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO

Representando o Instituto 
Natureza do Tocantins (Na-
turatins), o chefe de gabinete 
do Governador, Sebastião Al-
buquerque, destacou ainda 
as ações de fiscalização que 
serão realizadas. “Nossa meta 
para este ano é não aparecer 
no ranking de estados com 
o maior número de focos de 
incêndios e nós só consegui-
remos atingir essa meta, bem 
como, diminuir os danos ao 
meio ambiente, por meio da 
fiscalização, com o apoio de 
tecnologias e a aeronave do 
Ciopaer”, frisou. 

A titular da secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, Miyuki 
Hyashida, explicou que no-
vos recursos tecnológicos se-
rão empregados no combate 
aos incêndios. “Teremos o 
tempo todo o monitoramen-
to por meio de satélite que 
nos mostrarão em tempo real 
as áreas que estão queiman-
do ou que mais queimam, 
possibilitando assim tomar 
as melhores decisões na hora 
do combate”, destacou. 

A campanha Foco no 

Fogo contará ainda com o 
aplicativo ODK Collect, que 
irá proporcionar mais agili-
dade aos agentes na capta-
ção dos dados pessoais de 
quem receberá a visita em 
sua propriedade por meio 
de QR Code. 

O Comitê do Fogo pre-
vê ainda a contratação de 
80 brigadistas para atuarem 
neste ano dentro das ações 
de combate aos incêndios. 
Mas, o comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
coronel Reginaldo Leandro, 
reforçou que o foco será na 
prevenção. “Todos sabem 
que não podem pôr fogo 
no mato seco, mas fazem 
pensando que conseguirão 
controlar o fogo e assim aca-
bam provocando incêndios 
florestais de grandes propor-
ções, por isso, resolvemos 
unir todos, mais de 30 par-
ceiros entre públicos e priva-
dos, em prol da prevenção às 
queimadas”, finalizou. 

O Comitê do Fogo foi 
instituído pelo Decreto nº 
645 de 20 de agosto de 1998, 
no sentido de aperfeiçoar 
as ações de preparação, 
controle e prevenção, bem 
como na fiscalização das 
queimadas no Estado do 
Tocantins, adotando a es-
tratégia preconizada pelo 
Programa de Prevenção e 
Controle de Queimadas e 
Incêndios Florestais na 
Amazônia Legal (Proarco).

Governo do Tocantins lança campanha 
“Foco no Fogo” para prevenção a 
queimadas e incêndios florestais

Tharson Lopes/Governo do Tocantins

Psicóloga Lorrany de Oliveira Gonçalves

Ações de fiscalização contarão com monitoramento por 
satélite e apoio da aeronave do Centro Integrado de 
Operações Aéreas do Tocantins (Ciopaer)
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