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Khaby Lame: a vida    
não tem que ser tão difícil PÁGINA 05

SAÚDE

Parceria entre Hemorrede Tocantins 
e Exército abastece estoque de sangue
Saúde/Governo do Tocantins

Atendimento respeita todas as medidas de segurança contra a pandemia pela Covid-19

Fábio Costa

Com informações georreferenciadas enviadas pelos usuários, GoInfra App reduz tempo 
entre localização e solução de problemas: já houve demanda resolvida em apenas 24 horas

CULTURA

Mais de dez mil obras 
de museus mapeadas
Divulgação/Secec

O secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, explica que catalogar obras como a de 
Roberto Burle Marx (sem título) do Museu de Arte de Brasília (MAB) fortifica a “política de 
preservação e conservação” dos bens

FERRAMENTA

Em apenas quatro meses, 

GoInfra App 
já registra mais de mil usuários 
e reflexos positivos na manutenção 
da malha viária goiana
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JORNAL DA GAZETA - 
EDIÇÃO DO ALMOÇOn Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

BR-153

Prefeitura de Goiânia 
assumiu a iluminação do 
perímetro urbano da BR-
153. O serviço visa garantir 
mais segurança aos moto-
ristas goianienses e a todos 
que trafegam pelo local.

Polêmico!
Fundo das Nações Uni-

das para a Infância (UNI-
CEF) sugere que não há evi-
dências conclusivas de que 
crianças expostas à porno-
grafia sejam prejudicadas.

Pornografias
O estudo feito em 19 paí-

ses da União Europeia desta-
cou que crianças que foram 
expostas à imagens porno-
gráficas não ficaram “nem 
chateadas, nem felizes”. 

Controverso
O relatório controverso 

aponta que 39% se senti-
ram “felizes” depois de ver 
pornografia.

Vício
Já outros estudos pro-

vam que o acesso à porno-
grafia faz com que jovens e 
adultos se tornem viciados, 
tendo em vista que a porno-
grafia é altamente viciante.

Deslize
UNICEF e ‘seus des-

lizes’ que visa entender 
como políticas públicas 
podem ser usadas para 
proteger as crianças de 
conteúdos nocivos, abusi-
vos e violentos.

Disque 100
Enquanto são divulga-

dos relatórios “confusos”, 
o leitor pode denunciar 
abuso sexual infantil e ou-
tras violações de direitos 
humanos, LGBTQI+, dis-
criminação racial, idosos, 
violência policial, etc. A 
ligação no Disque 100 é 
anônima e gratuita. 

Endurecimento
Com o crescente au-

mento dos casos de co-
vid19 nos últimos dias, a 
Prefeitura de Nerópolis re-
solveu endurecer as restri-
ções comerciais, com fun-
cionamento de segunda a 
sexta, das 5h às 20h.

Gabinete itinerante da Cultura
Secretário Zander Fábio, da Cultura Municipal, passa 

a atender, a partir de amanhã, em forma de gabinete 
itinerante duas vezes na semana no Centro Cultural Casa 
de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás, e também no 
Museu Frei Confaloni, na Praça do Trabalhador, região 
central da Capital.

Caiado anuncia ações para Aparecida 
Governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou ações 

sociais e obras em Aparecida de Goiânia, na segunda-fei-
ra, 7. Caiado chegou a declarar que, em relação à segu-
rança pública, a cidade vivia em período de caos com de-
zenas de bairros dominados por facções. Já o prefeito do 
município, Gustavo Mendanha, rebateu as declarações 
do governador, afirmando que Aparecida recebe pouco 
retorno do Estado.

Governo e oposição, acima dos 
seus objetivos políticos, têm 
deveres inalienáveis com o nosso 
povo”.  Tancredo Neves

Gestão pautada na defesa da natureza

Prefeito Rogério Cruz (Republicanos), presidentes 
Luan Alves (Amma) e Alex Gama (Comurg) têm se con-
solidado cada vez mais como ‘exemplares’ defensores 
da natureza. O trio anda bem engajado com a meta de 
tornar Goiânia a cidade mais verde, não só do Brasil, 
mas do Mundo. 

Ressalta-se que, pelo último Censo Demográfico 
do IBGE, realizado em 2010, após analisadas taxas de 
arborização em vias públicas nas cidades brasileiras 
com mais de um milhão de habitantes, Goiânia ganhou 
o título de Capital Verde do Brasil. A nossa cidade apa-
receu em primeiro lugar no ranking das cidades mais 
arborizadas, com cerca de 1.200 árvores espalhadas 
pela cidade e cerca de 94 metros quadrados de área 
verde por habitante.

Ademais, a Semana do Meio Ambiente, que passou, 
foi uma boa oportunidade para debates sobre políticas 
públicas e reflexões sobre mudanças de hábitos de 
consumo em todo estado goiano e também na capital. 
Haja vista que o prefeito e os presidentes da Amma e 
Comurg buscam aumentar o movimento para desen-
cadear apoio político, social, ambiental e econômico 
na integração de ações de proteção e conservação do 
“verde goianiense”.

Também há inúmeros movimentos privados que 
visam plantio e cuidado dos parques e áreas verdes 
que oferecem espaços de lazer e convivência, e ainda 
contribuem para manter as temperaturas mais amenas 
em meio aos “concretos urbanos”.

O trio tem o desafio de continuar a integração 
entre a infraestrutura verde e o planejamento urba-
na convencional. Defender o título de cidade verde e 
sustentável é fundamental para conservar e restaurar 
os sistemas naturais e incorporá-los ao contexto em 
que vivemos.

Jogadas rápidas 

n Ministra Cármen Lúcia, do STF, acatou na segunda-
-feira, 7, pedido da Polícia Federal de incluir o presidente 
afastado do Ibama, Eduardo Fortunato Bin, no inquérito 
contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
n Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, afirmou que sabia do ‘gabinete do ódio’, organiza-
ção voltada a atacar oponentes do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido).

ESPORTE SAÚDE

ItátIla Moura - Jornal da 
Gazeta Edição do Almo-
ço desta terça-feira, 08, 
o apresentador Thiago 
Mendes conversou com o 
prefeito de Campos Verdes 
e presidente da Federa-
ção Goiana de Municípios 
(FGM), Haroldo Naves.Na 
ocasião, o prefeito falou 
sobre assumir pela terceira 
vez a diretoria FGM. Thiago 
conversou também com a 
Coordenadora do Depar-
tamento de Cardiologia da 
Sociedade Goiana de Pe-
diatria, Mirna de Sousa. A 
pediatra falou sobre a Car-
diopatia Congênita. Dados 
do Ministério da Saúde e 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular 
Infantil apontam que dos 
29 mil bebês nascidos com 
cardiopatia congênita, 
apenas 11 mil recebem as-
sistência. Para assistir estas 
entrevistas na íntegra aces-
se o nosso portal no youtu-
be gazetaplay.
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Brasil continental, 
Brasil diverso, Brasil de 
brasilidades, nossa his-
tória se mistura com 
muitas outras de tantos 
países, que por vezes so-
mos surpreendidos com 
a prevalência da cultu-
ra estrangeira em mui-
tas localidades. Já estive 
em muitos lugares, co-
nheci bastante pessoas 
e me decepcionei algu-
mas vezes, por perceber 
que nossa cultura está 
se perdendo, nossa cul-
tura ancestral, vem sen-
do sobrepostas por pela 
modernidade, que vem 
devastando nossas ex-
pressões, a arte e o com-
portamento da comuni-
dade vem mudando, com 
o mundo globalizado e 
desesperado por visu-
alizações e curtidas. O 
conceito Esporte Saúde 
tem como prerrogativa 
um estilo de vida mais 
saudável e equilibrado, 
mas isso significa equilí-
brio cultural, respeito e 
reciprocidade. A cultura 
brasileira vem da diver-
sidade de costumes, de 
história e isso não pode-
mos deixar de preservar 
e vivenciar. Nossas expe-
dições chegaram a mui-
tas pessoas, lugares e co-
munidades que tenho a 
certeza que contribuíram 
para a expansão da  cons-

ciência de nossa equipe, 
gratidão e respeito move 
nosso ideal. Com isso sou 
levado a pensar por mui-
tos, por aqueles que não 
têm voz, não tem opor-
tunidades, mas também 
não tem a ideia de quão 
importantes são suas 
histórias. Fico muito feliz 
quando tenho a chance 
de conhecer pessoas que 
comungam dos mesmos 
ideais, da vontade de va-
lorizar o povo brasileiro, 
ao passo que muitos não 
perdem a chance de di-
minuir nosso país e va-
lorizar o resto do mun-
do. Assim, dentre tantas 
empresas, a Feito Brasil 
vem se destacando nos-
so povo brasileiro, nos-
sa cultura, valorizando 
nossas raízes, ilustrando 
com verso e prosa, ver-
dadeiras obras de arte no 

artesanato de comuni-
dades Brasil adentro, di-
fundindo mundo afora, 
a força de nossa gente. 
Destaca o diretor da em-
presa, Giulio Peron,  que 
a grande criadora e ide-
alizadora da CASA Fei-
to Brasil é Lena Peron, a 
Mama da Feito, que pas-
sou a contar histórias, 
inspirando pessoas com 
produtos inovadores. 
Viva o Brasil e Viva a cul-
tura brasileira! Se você 
gostou, veja e reveja essa 
e muitas outras matérias 
pelo Youtube, PGM Es-
porte Saúde e/ou Gaze-
ta Play. Você ainda pode 
participar interagindo 
através do  nosso Insta-
gram @pgmesportesau-
de e pelo Whatsapp (62) 
98427-2664, mandando 
fotos, vídeos e/ou suges-
tões.  Jefferson DâMaso.
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Goiás recebe mais 79.560 vacinas 
da Pfizer contra Covid-19 e amplia 
número de municípios beneficiados 
com doses da fabricante

Procon Goiânia retoma atendimento 
presencial por agendamento

IMUNIZANTES

DIREITOS DO CONSUMIDOR

FERRAMENTA

Em apenas quatro meses, GoInfra 
App já registra mais de mil usuários 
e reflexos positivos na manutenção 
da malha viária goiana
Com alta adesão popular, aplicativo conecta, de forma direta, usuário à equipe 
técnica da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e agiliza 
solução de problemas em rodovias pavimentadas e não pavimentadas. “Temos 
aqui uma inteligência 100% voltada para satisfação do povo goiano, que é 
quem paga impostos”, enfatiza governador Ronaldo Caiado

Goinfra/Go - O aplicati-
vo GoInfra App acabou de 
ser lançado e já cumpre o 
seu papel de conferir ao 
cidadão o protagonismo 
sobre os trabalhos de ma-
nutenção e conservação 
da malha viária goiana e 
demais infraestruturas de 
responsabilidade do Go-
verno de Goiás. Nos pri-
meiros quatro meses após 
o lançamento da ferramen-
ta – realizado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado em 
fevereiro deste ano –, foram 
registradas adesão de mais 
de mil usuários e envio de 
245 solicitações de serviços, 
como informa o presidente 
da Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes 
(Goinfra), Pedro Sales.

Para o governador Ro-
naldo Caiado, o aplicativo 
marca mais um importante 
e determinante passo na 
prática governamental que 
devolve o Estado ao povo 
goiano. “É um investimen-
to em transparência e ope-
racionalidade, que decreta 
o fim da velha cultura, in-
centivada por gestões an-
teriores, de ‘telefonar para 
políticos’ na tentativa de 
solucionar alguma dificul-
dade”, ressalta e continua: 
“temos aqui uma inteli-
gência 100% voltada para 
satisfação de todo o povo 
goiano, que é quem paga 
impostos, usa as rodovias e, 
portanto, manda no gover-
no e na Goinfra”, enfatiza.

A maioria dos pedidos 
(33,5%) se refere às ações de 
tapa-buracos em rodovias 
estaduais já pavimentadas. 
O segundo mais solicita-
do nesse tipo de estrada é 
a sinalização horizontal e 
vertical (28,4%). Para as que 
ainda não foram contem-
pladas com asfalto – ge-
ralmente vias de acesso às 
propriedades rurais – as de-
mandas mais reivindicadas 
(36,9%) são os reparos em 
valetas e irregularidades na 
pista, seguidos das solici-
tações de providências em 
erosões e atoleiros – ambas 
com 23,9% de frequência.

“Os números são extre-
mamente variáveis, pela 
própria dinâmica da tec-
nologia. Mas, além de re-
presentar uma inteligência 
de gerenciamento amplo 
de manutenção e de facili-
tar o contato com a equipe 
técnica responsável pelo 
trabalho, o aplicativo tem 
nos ajudado muito a di-
minuir o prazo entre a lo-
calização e a solução dos 
problemas”, diz o presiden-
te Pedro Sales, destacando 
que já foram registrados 
casos em que o trabalho foi 
concluído em um prazo de 
apenas 24 horas.

“A novidade proporcio-
na a agilidade que sempre 
perseguimos em todos os 
processos e elimina boa 
parte da burocracia. Mas, 
o melhor de tudo isso é 
que contamos com a par-

ceria de 7,2 milhões de 
goianos na construção de 
uma base de dados que só 
contribui para o direcio-
namento da priorização 
das obras espalhadas por 
todo o território goiano”, 
reforça o presidente.

As soluções envol-
vem os diversos eixos 
do programa Goiás em 
Movimento, criado para 
manter ações prioritárias 
e implantar projetos de 
infraestrutura e obras pri-
mordiais em todos os 246 
municípios goianos.

O APLICATIVO
Por meio do GoInfra 

App, desenvolvido pela pró-
pria agência e disponível na 
plataforma de aplicativos 
Google Play, qualquer pes-
soa pode usar o celular para 
enviar fotos de problemas 
na malha viária sob a ges-
tão do Governo de Goiás, 
acompanhadas de relato e 
identificação do local por 
GPS. Os registros serão ime-
diatamente direcionados 
ao painel de controle da 
Diretoria de Manutenção 
e, a partir daí, será gerada 
uma ordem de serviço para 
que a empresa que for a res-
ponsável pela área descrita 
pelo usuário providencie 
o reparo. No momento em 
que o problema for solucio-
nado, o usuário recebe uma 
notificação, com pedido de 
avaliação da qualidade do 
serviço entregue.

Fernando Leite

Governador Ronaldo Caiado e presidente Pedro Sales no lançamento do GoInfra App: 
investimento em transparência

Desembarcou na ma-
drugada desta terça-feira 
(08/06), em Goiânia, mais 
uma remessa de vacinas 
contra a Covid-19. São 
79.560 imunizantes da 
Pfizer/BioNTech, o maior 
lote dessa fabricante já re-
cebido pelo Governo de 
Goiás. Todas as unidades 
serão utilizadas para pri-
meira aplicação.

Pelo Twitter, o governa-
dor Ronaldo Caiado cele-
brou o avanço da vacinação 
no Estado. “Muitas cidades 
estão próximas da casa dos 
50 anos e baixando. Vamos 
diminuir ainda mais a ida-
de”, escreveu, referindo-se 
aos grupos aptos a vacinar, 
conforme faixa etária.

A distribuição das doses 
da Pfizer foi ampliada para 
mais 16 municípios, tota-
lizando 22 contemplados, 
neste momento, com as va-
cinas da fabricante. O envio 
da nova remessa, que tem 
início ainda nesta terça-feira 
(08/06), seguirá uma nova 
logística. Para Campos Belos 
e Posse, no Nordeste goiano, 
e para Porangatu, no Norte 
de Goiás, a remessa seguirá 
por via aérea devido à dis-
tância dos locais da Central 
Estadual de Rede de Frio, 

que fica na capital.
Os imunizantes seguem 

por via terrestre para Goi-
ânia, Inhumas, Goianira, 
Trindade, Aparecida de Goi-
ânia, Senador Canedo, Aná-
polis, Ceres, Catalão, Cidade 
de Goiás, Itaberaí, Luziânia, 
Formosa, Iporá, São Luís de 
Montes Belos, Uruaçu, Rio 
Verde, Jataí e Itumbiara.

“A cada remessa que de-
sembarca no Estado, nosso 
trabalho é para que a vaci-
nação avance pelos municí-
pios goianos”, destaca o se-
cretário de Estado da Saúde 
de Goiás, Ismael Alexandri-
no, ao falar sobre a logística 
ágil para entrega das doses. 
“Isso mostra o trabalho da 
gestão e o engajamento das 
pessoas em relação à cam-
panha”, reforça.

As vacinas da Pfizer 
geralmente são destinadas 
a capitais ou municípios 
próximos por possuírem 
especificidades em seu ar-
mazenamento. As baixas 
temperaturas exigidas para 
garantir a eficácia das doses 
exigem atenção especial na 
distribuição. Por isso, o Es-
tado montou uma nova lo-
gística de entrega e ampliou 
os municípios contempla-
dos junto ao Conselho de 

Secretarias Municipais de 
Saúde do Estado de Goiás 
(Cosems-GO).  

Conforme definido 
pelo Ministério da Saúde 
e pactuado em Goiás pela 
Comissão Intergestores Bi-
partite (CIB), 30% das do-
ses serão destinadas para 
a vacinação dos grupos 
prioritários e os outros 70% 
para a vacinação da popu-
lação em geral, em ordem 
decrescente de idade.

BALANÇO
Com a chegada da sex-

ta remessa da Pfizer, Goiás 
atinge a marca de 196.500 
doses recebidas deste 
fabricante. São, ao todo, 
3.156.540 doses de vacinas 
contra a Covid-19, sendo 
1.608.450 produzidas pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e 1.351.530 do-
ses fabricadas pelo Insti-
tuto Butantan.

Dados preliminares le-
vantados pela SES-GO, até 
a tarde de segunda-feira 
(07/06), indicam que fo-
ram aplicadas 2.173.967 
vacinas contra a Covid-19 
em Goiás, sendo 1.522.813 
para primeira dose e 
658.090 para reforço.

Secom/Go

Britto

A partir desta quarta-
-feira (09/06), o Procon 
Municipal retoma o aten-
dimento presencial ao con-
sumidor na sede do órgão, 
localizado na Avenida To-
cantins, no Centro de Goi-
ânia. Para ser atendido, é 
necessário agendar horário 
pelos telefones 3524-2936 
e 3524-2942, de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 17h.

Vão ser realizados em 
torno de 24 atendimentos 

por dia, sendo 12 no perí-
odo matutino e o restante 
no turno vespertino, das 
08h às 16h. Será tolerado 
atraso de até 10 minutos. 
Caso não possa compare-
cer, é necessário que o con-
sumidor cancele o agenda-
mento até duas horas antes 
do horário agendado. Só 
será permitida a presen-
ça de acompanhantes se 
realmente for necessário. 
Crianças com menos de 10 

anos não terão acesso ao 
salão de atendimento.

Para garantir a segu-
rança dos consumidores e 
para a prevenção contra a 
Covid -19, o uso de másca-
ras é obrigatório para todos 
e haverá aferição de tem-
peratura corporal antes da 
realização do atendimento. 
Será disponibilizado álcool 
em gel 70% na portaria e nas 
dependências do órgão.

anderSon marcelo,
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. A UNIALFA realiza a I Jornada Internacional de 

Educação, Desenvolvimento e Sustentabilidade, visan-
do debater temas atuais referentes à educação, susten-
tabilidade e meio ambiente, no dia 12, das 13h às 17h e 
no dia 14 de junho, das 19h às 22h. A jornada será online 
e gratuita e contará com a participação de palestrantes 
e pesquisadores  do Chile, México, dos Estados Unidos, 
de Moçambique e de várias regiões do Brasil. 

2. O evento levantará pontos importantes da sus-
tentabilidade e os impactos que as ações da educa-
ção podem trazer ao meio ambiente. O organizador 
do evento, Nilon Leal Sander, diz que este debate é 
importante para trazer luz aos estudantes de gradu-
ação e mestrado sobre o desenvolvimento regional e 
propor mudanças sobre a temática.  As inscrições são 
gratuitas e o link é: http://lp.unialfa.com.br.pages.
services/i-jornada-internacional-de-educao-desen-
volvimento-e-sustentabilidade-1/?ts=1619101770708

Startup enxuta
Empresários e empreendedores goianos vão conhe-

cer, a teoria da Lean Startup, ou Startup Enxuta, uma 
das fórmulas de maior sucesso em criação de Startups, 
através do webinar gratuito “A Startup Enxuta: do Zero 
ao Bilhão, realização do programa Senac Infinite, com o 
empreendedor Fábio Póvoa, hoje, às 19h. O webinar será 
transmitido pelo canal do Senac no Youtube (youtube.
com/senacgoias), e mediado pelo chefe da Seção de 
Gestão, T.I. e Inovação Senac Goiás, Gabriel Schimchak. 
Haverá emissão de certificado pela Faculdade Senac.  

Vitrine

Arquivo/reprodução

TRABALHO REMOTO 
Logo mais, às 17h, a contadora Sucena Hummel, gestora 
do Sescon Goiás e vice-presidente de ética e disciplina do 
Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, vai pilotar 
uma live com transmissão pelo Instagram @sescongoiais, 
com o contador e publicitário, Daniel Segura. O tema do 
encontro é ‘Tendência do trabalho remoto’, para abordar 
como a pandemia provocada pelo novo Coronavírus, 
aumentou o estilo de trabalho Home Office e mostrou que 
trabalhar de forma remota funciona

Arquivo

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA - Nesta 
quarta-feira, 09 de 
junho, quem recebe 
os parabéns, mimos 
e flores, por mais um 
ano de vida, é a querida 
Zilu Godoi. A coluna 
deseja-lhe sonhos 
realizados,  bênçãos e 
alegrias infinitas! Feliz 
aniversário!
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Social/Geral

Divulgação STARTUP ENXUTA 
O palestrante Fábio 
Póvoa, fundador 
do Grupo Movile, 
(controladora do 
iFood e do Sympla), 
uma das startups 
unicórnio no Brasil, 
sócio da Smart 
Money Ventures 
e professor da 
Unicamp-SP, é 
convidado do Senac 
Infinite para o webinar. 
Ele vai contar a sua 
experiência em 
participar de um dos 
primeiros unicórnios 
brasileiros e como 
hoje ele investe 
em Startups

n VOCÊ SABIA? A 
banana é indicada 
para quem precisa 
de recuperação 
muscular.
n STARTUP 
ENXUTA - Durante 
o Webinar sobre 
startup enxuta, 
logo mais às 19h, 
também será 
apresentado o 
novo curso online 
do Senac Infinite 
sobre Startup 
Enxuta, voltado 
para a formação de 
empreendedores 
e startups. 
transmissão no 
canal do Youtube 
(youtube.com/
senacgoias)
n KIT ESPECIAL - O 
Dia dos Namorados 
no shopping 
Bougainville é 
celebrado com 
a entrega de um 
kit especial para 
compras acima 
de R$ 500,00. O 
brinde é entregue 
com um Chandon 
baby, chocolates da 
Kopenhagen e uma 
caixa personalizada 
da campanha. O 
cliente pode adquirir 
o presente nas lojas 
físicas, drive thru 
ou delivery.

CULTURA

Mais de dez mil obras 
de museus mapeadas
Objetivo da Secretaria de Cultura é aprimorar a política de gestão dos acervos

Da reDação com ag. Brasília 
- A Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa (Secec) 
avança no processo de ma-
peamento dos acervos mu-
seológicos sob a custódia 
da pasta, compreendendo 
mais de 10 mil itens alo-
cados por cinco museus e 
outros espaços. O objetivo é 
identificar, descrever, medir, 
fotografar e avaliar o valor 
das peças para alimentar 
um banco de dados que vai 
ajudar no aperfeiçoamen-
to da política de gestão de 
acervos da Secec, recomen-
dando aquisições e descar-
tes, ações previstas na Lei 
Orgânica da Cultura (LOC).

O principal objetivo des-
se processo é compor um 
banco de dados que possibi-
lite a valorização e salvaguar-
da, planejamento e pesquisa, 
conhecimento de potencia-
lidades e educação patrimo-
nial. A estimativa para a con-
clusão dos trabalhos é 2022.

A museóloga da Secec, 
Daniele Pestana explica que, 
ao pé da letra, só constitui 
acervo aquilo que passou 
pelo crivo de um trabalho 
dessa natureza. Ela é a au-
tora do Termo de Referên-
cia (TR) – documento com 
estudos técnicos e informa-
ções orientadoras à licitação 
–, mediante o qual a pasta 
obteve recursos da Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco), no valor de R$ 300 
mil, para custear o trabalho 
de consultores externos.

A primeira fase refere-se 
à mudança de status do ob-
jeto, que se torna museoló-
gico, com valor chancelado 
por um especialista;

A segunda é composta 
por processos museológicos 
de classificação, catalogação 
e documentação;

A terceira fase consiste na 
comunicação e na dissemi-
nação da informação, a par-
tir da exposição e pesquisa 
do objeto, garantindo acesso 
ao público e à pesquisa.

Os equipamentos cultu-
rais da Secec que dispõem 
de acervos museológicos e 
serão contemplados por essa 
contratação são Museu de 
Arte de Brasília (MAB), Mu-
seu Nacional da República 
(MUN), Memorial dos Po-
vos Indígenas (MPI), Museu 
Vivo da Memória Candanga 
(MVMC) e Catetinho.

Divulgação/Secec

Stock Tech S.A. Armazéns Gerais
CNPJ/MF nº 01.306.014/0037-01 – NIRE 52.901.618.031

Memorial Descritivo
Declarações Art. 1º, Itens 1º a 4º do Decreto nº 1.102/1903

Armazém Geral – Itumbiara-GO
1. Da Qualificação: Stock Tech S.A. Armazéns Gerais, localizada na Rodovia BR 452, KM 189, Armazém 
Gleba 02 A, Bairro Centro no Munícipio de Itumbiara, no Estado de Goiás, CEP 75.503-970, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE nº 52.901.618.031 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.306.014/0037-01 
(Filial). 2. Do Capital Social: Capital Social da Matriz: R$ 42.755.509,00 (quarenta e dois milhões, setecentos 
e cinquenta e cinco mil e quinhentos e nove reais). Capital Social da Filial: Sem Capital destacado. 3. Medidas 
do Armazém: A área para o armazém geral é de 14.065 m² e altura de armazenagem (altura de uso): 12 m. 4. 
Capacidade para Armazenagem: Disponível como capacidade de armazenamento aproximadamente 168.780 
m³. 5. Comodidade: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade 
estrutural e funcional, com condições de uso imediato. A edificação destinada ao galpão atende plenamente às 
necessidades de armazenagem em todos os processos (carga/descarga e recepção), com acessos devidamente 
dimensionados e áreas específicas para manobra dos veículos. De modo geral, todos os compartimentos apresentam 
boas condições de atendimento ao trabalho e higiene. 6. Segurança: Está de acordo com as normas técnicas 
do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no 
regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. A edificação conta com Sistema de Proteção 
contra Descargas Atmosféricas (SPDA), devidamente instalado e aterrado. Também estão instaladas e em perfeito 
funcionamento as Instalações de Combate à Incêndios, que conta com uma rede de hidrantes e também rede 
aérea pressurizada (sprinklers) estrategicamente distribuídos em toda a edificação. 7. Natureza e Discriminação 
das Mercadorias: As mercadorias a serem recebidas para armazenamento são de diversas naturezas, nacionais 
ou nacionalizadas, especialmente produtos secos, sementes e defensivos agrícolas. 7.1. Os serviços prestados 
para os produtos armazenados cumprirão exigências logísticas de afastamento e de armazenamento específicos 
de acordo com regulamentações vigentes, cumprindo normas técnicas e licenças que venham a ser exigidas 
por quaisquer órgãos cabíveis. 8. Descrição Minuciosa dos Equipamentos do Armazém, conforme o tipo de 
armazenamento: Qtde. – Modelo – 4 – Empilhadeiras Contrabalançada Elétrica RX 60 25; 1 – Empilhadeira 
Combustão Toyota 8FG25B; 18 – Plug-in Monobloco Gás R-404 MTM 1250 com Sistema de Ventiladores Axiais 
e Compressores MTZ 125. 9. Operações e Serviços: O galpão se destina ao armazenamento, carga e descarga, 
logística e distribuição de produtos. Itumbiara-GO, 27 de abril de 2021. Stock Tech S.A. Armazéns Gerais, Tiago 
Miura Polastro – CPF/ME 372.334.138-19 – (Procurador); Karina Miura de Campos – CPF/ME 315.173.148-10 
– (Procuradora). Junta Comercial do Estado de Goiás – Certifico registro em 25/05/2021 sob o nº 20215789806. 
Protocolo: 215789806 em 18/05/2021. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi – Secretária-Geral. 

Regulamento Interno de Armazém Geral
Artigo 1º – A sociedade empresária Stock Tech S.A. Armazéns Gerais, através de sua Filial, registrada na Junta 
Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE nº 52.901.618.031, inscrita no CNPJ sob nº 01.306.014/0037-01, loca-
lizada no Município de Itumbiara, no Estado de Goiás, na Rodovia BR 452, KM 189, Armazém Gleba 02 A, Bairro 
Centro, CEP 75.503-970, terá como objetivo o recebimento de mercadorias em depósito, para guarda e conservação, 
mediante emissão de títulos especiais, de acordo com as disposições previstas no Decreto nº 1.102, de 21 de 
novembro de 1903. Parágrafo único: Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que não 
sejam contrários às disposições legais. Artigo 2º – A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos 
seguintes casos: (conforme § 2º do artigo 8º do Decreto 1102/1903): (i) Quando não houver espaço suficiente para 
armazenamento; (ii) se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias 
já depositadas; e (iii) se a mercadoria que deseja armazenar não for tolerada pelo regulamento interno. Artigo 
3º – A empresa de armazém geral responde pela guarda, conservação e pronta e fiel entrega das mercadorias que 
tiverem recebido em depósito. Cessa a responsabilidade nos casos de avarias ou vícios provenientes da natureza 
ou acondicionamento das mercadorias, e força maior, salvo a disposição no art. 37, § único do Decreto 1102/1903. 
Artigo 4º – Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou de 
seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá o documento especial (denominado Recibo de Depósito), 
contendo quantidade, especificação classificação marca peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º – A 
indenização devida será correspondente ao preço da mercadoria e em bom estado no lugar e no tempo em que 
devia ser entregue. O direito a indenização prescreve em três meses, contados do dia em que a mercadoria foi 
ou devia ser entregue. Artigo 6º – O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento 
antecipado do prazo do depósito com a adoção de procedimento previsto no artigo 10 e parágrafos do Decreto 
1.102/1903. Parágrafo único: Para garantia do pagamento das armazenagens e despesas com a conservação, 
a empresa de armazém geral poderá, quando for entregue em consignação, reter os adiantamentos feitos com 
fretes e seguro, e das comissões e juros, bem como indenização por prejuízos por culpa ou dolo do depositante, 
conforme artigo 14 do Decreto 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros, emissões de Warrants serão regidos 
pelas disposições do Decreto Federal 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de 
funcionamento dos armazéns, e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes de praxe comercial, 
desde que não contrários à legislação vigente. Itumbiara-GO, 27 de abril de 2021. Stock Tech S.A. Armazéns 
Gerais, Tiago Miura Polastro – CPF/MF 372.334.138-19 – (Procurador); Karina Miura de Campos – CPF/MF 
315.173.148-10 – (Procuradora). Junta Comercial do Estado de Goiás – Certifico registro em 25/05/2021 sob 
o nº 20215789130. Protocolo: 215789130 em 18/05/2021. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi – Secretária-Geral. 

Tabela de Tarifas de Armazém Geral
Stock Tech S.A. Armazéns Gerais, sociedade anônima fechada, matriz, registrada na Junta Comercial do Paraná 
sob o NIRE nº 41.300.080.721, inscrita no CNPJ sob o nº 01.306.014/0001-09, localizada no Município de Pinhais, 
no Estado do Paraná, na Avenida Maringá, nº 4000, Bairro Atuba, CEP 83.326-010, especifica a tabela de tarifas 
remuneratórias de serviços de armazém geral da sua Filial localizada na Cidade de Itumbiara, no Estado de 
Goiás, na Rodovia BR 452, KM 189, Armazém Gleba 02 A, Bairro Centro, CEP 75.503-970, registrada na JUCEG 
sob o NIRE nº 52.901.618.031, inscrita no CNPJ sob nº 01.306.014/0037-01 (Filial). Precificação – Serviços: 
Descrição: Preços Quinzenal: Armazenagem: Saldo anterior + entradas ou contabilizado no pico do mês: 
R$  74,75/Palete. Descarga Paletizada: Por palete recebido: R$  28,75/Palete. Expedição Paletizada: Por 
palete expedido: R$ 28,75/Palete. Descarga Estivada: Por tonelada expedida: R$ 40,25/Tonelada. Expedição 
Estivada Por tonelada expedida: R$ 40,25/Tonelada. Recuperação de Frio – Câmara:  Faixa 1 (até -1,9ºC) 
R$ 98,90/tonelada.  Faixa 2 (de -2ºC até -5,9ºC) R$ 86,25/tonelada.  Faixa 3 (de -6ºC até -11,9ºC) R$ 67,85/
tonelada.  Faixa 4 (de -12ºC até -17,9ºC) R$ 55,20/tonelada. Recuperação de Frio – Túnel: R$ 111,55/tonelada. 
Recuperação de Frio – Câmara: R$ 86,25/tonelada. Impostos: ISS Será cobrado de acordo com a legislação 
Municipal; Sobre Valor Total da N.F. Fatura. Seguros: Seguro dos produtos 0,20% Quinzenal; Sobre Valor Total 
da N.F de armazenagem (contabilizado saldo anterior + entradas). Serviços Especiais: Preços: Fornecimento 
de Energia Elétrica: R$ 10,52/hora/veículo.  Caso o veículo seja plugado à tomada Hora Normal – serviços 
especiais:  Durante o expediente diurno: R$ 192,53/hora/equipe (equipe de 4 funcionários).  Durante o 
expediente noturno: R$ 250,06/hora/equipe (equipe de 4 funcionários). Hora Extra:  De segunda a sexta 
feira, após o expediente. R$ 257,61/hora/equipe (equipe de 4 funcionários).  Sábados após o expediente, 
domingos e feriados. R$ 360,55/hora/equipe (equipe de 4 funcionários). Observação: Hora extra considerada 
a partir do término do expediente da contratado até o fim da operação: Separação na entrada: R$ 45,60/
Palete. Etiquetagem + Impressão: R$ 2,12/caixa. Etiquetagem (sem insumos): R$ 0,82/caixa. Romaneio de 
carga: R$ 55,20/Tonelada. Film – Strech (na entrada): R$ 18,40/Tonelada. Film – Strech (na saída): R$ 55,20/
Tonelada. Repaletização: R$ 88,26/Palete. Observações: 1. Os valores acima estão livres de impostos, estes 
serão, entretanto, cobrados de acordo com a sua incidência e legislação pertinente. 2. Exigências específicas, 
características fiscais, bem como quantidades e ocupação de cada cliente, serviços acessórios especiais com ou 
sem uso de equipamentos adicionais serão negociados em contrato e terão precificações específicas conforme 
necessidade e complexidade. Pinhais-PR, 27 de abril de 2021. Stock Tech S.A. Armazéns Gerais, Tiago Miura 
Polastro – CPF/ME 372.334.138-19 – (Procurador); Karina Miura de Campos – CPF/ME 315.173.148-10 – 
(Procuradora). Junta Comercial do Estado de Goiás – Certifico registro em 25/05/2021 sob o nº 20215789750. 
Protocolo: 215789750 em 18/05/2021. Paula Nunes Lobo Veloso Rossi – Secretária-Geral.
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Tributação de 
heranças no exterior: 
Barroso pede vista e 
adia decisão

O julgamento dos 
embargos de declaração 
no RE que discute a tribu-
tação de doações e heran-
ças de bens no exterior 
foi suspenso por pedido 
de vista do ministro Luís 
Roberto Barroso.

O caso estava sen-
do julgado no plenário 
virtual. Até o pedido de 
vista, três ministros ha-
viam votado para negar 
o pedido do governo de 
SP, que tentava limitar os 
efeitos da decisão proferi-
da pela Corte em março, 
que proibiu a tributação.

Em março, os minis-
tros do STF decidiram 
que os Estados e o DF não 
possuem competência le-
gislativa para instituir a 
cobrança do ITCMD - Im-
posto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou 
Direitos nas hipóteses de 
doações e heranças insti-
tuídas no exterior.

A maioria do colegia-
do aderiu à proposta de 
modulação dos efeitos, 
constante do voto do rela-
tor, ministro Toffoli, para 
que a decisão passe a pro-
duzir efeitos a contar da 
publicação do acórdão. 

Migalhas

“Revisão da vida toda” já tem três 
votos a favor no STF

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

A votação deve ser finalizada na noite de sexta-
feira, 11, data limite para os demais ministros 
depositarem seus votos

Nesta semana, os mi-
nistros do STF analisam, 
em plenário virtual, uma 
importante questão: tra-
balhadores já aposenta-
dos antes da reforma da 
Previdência, promulgada 
em novembro de 2019, 
podem pedir a chamada 
“revisão da vida toda”? 
Caso a votação seja fa-
vorável, os valores dos 
benefícios podem subir.

Até o momento, há 
três manifestações a fa-
vor. O caso deve ser fi-
nalizado na noite de sex-
ta-feira, 11, data limite 
para os demais ministros 
depositarem seus votos.

O caso discute a pos-
sibilidade de considerar 
todas as contribuições 
previdenciárias que o 
segurado tenha feito em 
sua vida profissional, in-
cluindo as anteriores a 
julho de 1994.

No recurso extraordi-
nário, a Corte examinará 
se é possível considerar a 
regra definitiva no cálcu-
lo do salário de benefício 
quando esta for mais fa-
vorável do que a regra 
de transição aos segura-
dos que ingressaram no 
RGPS - Regime Geral de 
Previdência Social até o 
dia anterior à publicação 
da lei 9.876, ocorrida em 
26/11/99.

Essa lei ampliou gra-

dualmente a base de cál-
culo dos benefícios, que 
passou a corresponder 
aos maiores salários de 
contribuição relativos a 
80% de todo o período 
contributivo do segu-
rado, em substituição à 
antiga regra, que deter-
minava o valor do bene-
fício a partir da média 
aritmética simples dos 36 
últimos salários de con-
tribuição anteriores ao 
afastamento do segurado 
da atividade ou da data 
da entrada do requeri-
mento administrativo.

A nova lei também 
trouxe uma regra de tran-
sição, estabelecendo, em 
seu artigo 3º, que, no cál-
culo do salário de benefí-
cio dos segurados filiados 
à Previdência Social até o 
dia anterior à sua publi-
cação, o período básico 
de cálculo só abrangeria 
as contribuições vertidas 
a partir de julho de 1994, 
quando houve a estabili-
zação econômica do Pla-
no Real.

No STJ, os ministros 
decidiram a favor da re-
gra mais favorável. Con-
tra essa decisão, o INSS 
recorreu e o caso foi parar 
no STF.

Em agosto do ano 
passado, foi reconheci-
da a repercussão geral da 
matéria. Migalhas

&&

Khaby Lame: a vida não tem 
que ser tão difícil

Khaby Lame é um tik-
toker senegalês que se tor-
nou uma estrela da platafor-
ma, com mais de 60 milhões 
de seguidores. Seu talento? 
Mostrar o lado mais simples 
das coisas do dia a dia.

Lame grava vídeos de 
pessoas complicando suas 
vidas e mostra técnicas sim-
ples para realizar as mesmas 
ações. Nascido no Senegal, 
na África, vive com os pais 
em Chivasso, cidade de 23,5 
mil habitantes na provín-
cia de Turim, região do Pie-
monte, norte da Itália. No 
dia 15 de março de 2000, seis 
dias depois de completar 21 
anos, tomou uma decisão 
que mudou a sua vida: criar 
um perfil no TikTok.

A meta do jovem fã de 
futebol era despretensiosa: 
arrumar um passatempo 
enquanto respeitava as res-
trições impostas pela pan-
demia de covid-19. A inte-
ligência, a sensibilidade e o 

humor refinado do jovem 
produziram, no entanto, 
algo bem maior.

Um ano e dois meses de-
pois da primeira postagem, 
ele acumula 62,1 milhões de 
seguidores e 826,8 milhões 
de curtidas na rede social – e 
em nome da cautela é bom 
destacar que essas marcas 
foram registradas nas pri-
meiras horas de sexta-fei-
ra (28). Khaby é hoje, com 
muita folga, o tiktoker mais 
seguido da Itália - e um dos 
top ten mundiais. Faz comer 
poeira um monte de gente 
graúda, entre elas o ator Will 
Smith, a cantora Selena Go-
mez e os garotos da banda 
de K-pop BTS.

Em suas postagens, ele 
ironiza de forma desconcer-
tante e ferina as bobagens, 
exageros e ridículos vídeos 
compartilhados por outros 
integrantes da mesma rede 
social, lançada na China 
em 2016. Ele não pronuncia 

sequer uma única palavra 
do início ao fim. O método, 
curiosamente, amplifica o 
absurdo e por vezes o paté-
tico das atitudes e pessoas 
que ele expõe e critica. Sua 
expressão facial, entre a re-
provação e o tédio, e as mãos 
espalmadas ao final, como 
se quisesse dizer “simples, 
elementar, né?”, dizem tudo. 
A gargalhada é inevitável, 
como ele próprio adianta na 
frase em italiano em seu per-
fil: Se volete ridere, siete nel 
posto giusto (Se você quer 
rir, está no lugar certo). O 
fato de permanecer calado 
ajuda a fazer com que seus 
vídeos sejam admirados em 
todo mundo sem limitações 
de idioma. No mais visto de 
seus filmes, com 243,5 mi-
lhões de acessos, ele ironiza 
um tiktoker que teve a ideia 
inspirada de descascar uma 
banana com um cutelo, jo-
gando fora grande parte da 
fruta junto às cascas.

Coleta ocorreu em Palmas e faz parte da programação da campanha Junho Vermelho

SAÚDE

NOVAS AGROINDÚSTRIAS 
Empresas agroindustriais tocantinenses 
avançam no processo de expansão 
comercial de seus produtos

aldenes liMa/governo do To-
canTins - “Viemos mais uma 
vez estender nossa mão ami-
ga, prestando este apoio à 
sociedade, com a doação de 
sangue. Fazemos isso de for-
ma regular, várias vezes no 
ano. Sabemos da importân-
cia deste ato, principalmente 
agora no Junho Vermelho”. 
A declaração é do coronel 
Adenir Fernandes Nogueira, 
comandante do 22º Batalhão 
de Infantaria do Exército 
Brasileiro, que realizou, nesta 
terça-feira, 8, mais uma vez 
uma coleta externa progra-
mada, em parceria com a 
Hemorrede Tocantins.

A coleta ocorreu em Pal-
mas e faz parte da progra-
mação da campanha Junho 
Vermelho, um mês alusivo à 
doação de sangue e vai aju-
dar a normalizar os estoques 
atingidos com as poucas 
doações, em decorrência da 
pandemia pelo novo Coro-

navírus. a ocasião, 40 can-
didatos à doação de sangue 
uniram forças para reforçar 
os estoques e atender as de-
mandas de todo o Estado, o 
que é motivo de comemora-
ção para a responsável pela 
captação de doadores do He-
mocentro em Palmas, Robé-
ria Fernandes. “Agradecemos 
imensamente, a parceria é 
de suma importância para 
que tenhamos um estoque 
satisfatório que atenda as de-
mandas da população que 
precisa de sangue”, declarou.

COLETAS 
PROGRAMADAS

A Hemorrede Tocantins 
realiza coletas programadas 
externas regularmente, com 
agendamento prévio, por 
parte das empresas e insti-
tuições interessadas em con-
tribuir com os estoques de 
sangue. Todos os atendimen-
tos seguem as medidas de 

segurança para a prevenção 
contra a Covid-19, conforme 
orientações do Ministério da 
Saúde (MS).

AGENDAMENTO
O agendamento, das 

doações e das coletas ex-
ternas, pode ser feito atra-
vés dos telefones: em Pal-
mas, 0800.642.8822 ou 
3218-3232/7336; em Gurupi, 
no 3312-2237 ou 3312-7545; 
Araguaína, pelo 3411-2915 
ou 3411-2916; Porto Nacio-
nal, no 3363-8321; e Augusti-
nópolis pelo 3456-1309.

DOADORES
Podem doar candidatos 

com idade entre 16 e 69 anos 
(os menores de 18 anos de-
vem estar acompanhados 
por um responsável), que es-
tejam em boas condições de 
saúde. Na oportunidade da 
doação, deve-se apresentar 
documento oficial com foto.

O processo de agroin-
dustrialização do Estado 
vem avançando, graças 
às medidas adotadas pelo 
Governo do Tocantins, por 
meio da Agência de Defesa 
Agropecuária (Adapec), que 
permite novas modalidades 
de adesão ao serviço oficial 
de inspeção, possibilitando a 
expansão da comercialização 
dos produtos nos mercados 
interno e externo. Recente-
mente, a Agência concedeu 
selos de adesão a três empre-
sas no Sistema Brasileiro de 
Inspeção de Produtos e In-
sumos Agropecuários (Sisbi), 
no Serviço de Inspeção Esta-
dual (SIE) e no Selo Artesanal.

Segundo o presidente da 
Adapec, Paulo Lima, a des-
burocratização dos serviços 
na Agência está facilitando a 
abertura de novas agroindús-
trias e, consequentemente, 
a migração daquelas que já 
estavam no SIE para o Sisbi, 
abrindo assim a possibilida-
de de comercialização dos 
produtos para todo o país.

SISBI
Nesta segunda-feira, 7, a 

Adapec habilitou mais uma 
empresa ao Sisbi, no seg-
mento de laticínio, no mu-
nicípio de Colmeia, na região 
central do Estado. Com isso, 
chega a três o número de em-
presas com adesão ao Sisbi só 
este ano, somando 10 agroin-
dústrias ao todo.

No mercado de laticínio 
desde 2001, no município de 

Colmeia, região centro-oeste, 
do Estado, o empresário Car-
los Magno Martins Leal, pro-
prietário do Laticínio Pureza, 
disse que está apostando na 
ampliação e na expansão da 
comercialização dos seus 
produtos com a nova adesão 
ao Sisbi. “Planejamos a em-
presa para que ela fosse cres-
cendo aos poucos, degrau 
por degrau e entendemos 
que agora é hora de darmos 
um passo adiante em busca 
de segurança e a estabilidade 
nas vendas. Por isso, aderi-
mos ao Sisbi e vamos iniciar, 
a partir de agora, visitas aos 
mercados dos estados vizi-
nhos”, contou Carlos Magno.

SELO ARTESANAL
Outra modalidade do 

serviço de inspeção, o Selo 
Artesanal ganhou a sua pri-
meira adesão no segmento 
de produtos lácteos, trata-se 
de uma pequena empresa, 
a Natubem, situada no mu-

nicípio de Combinado, na 
região sul do Tocantins.

O gerente de inspeção 
animal da Adapec, Antônio 
José Caminha, disse que a 
adesão ao Selo Artesanal é 
um importante meio para 
que as pequenas agroindús-
trias possam sair da clandes-
tinidade e se regulamentar 
perante o órgão oficial, pois 
as exigências de equipamen-
tos, estrutura e documenta-
ção são bem mais simples 
para quem se enquadra nes-
ta categoria.

O Selo Artesanal permite, 
ao empresário, comercializar 
seus produtos no mercado 
formal, aderir a linhas de cré-
ditos, financiamentos e dar 
garantias de segurança ali-
mentar ao consumidor que 
adquirir este produto, que 
será produzido dentro das 
condições sanitárias atesta-
das pelo Estado.

WelcTon de oliveira/
governo do TocanTins

Parceria entre Hemorrede Tocantins 
e Exército abastece estoque de sangue

Francisco Lopes/Governo do Tocantins

Tocantins certifica mais três agroindústrias para expansão 
da comercialização de produtos com qualidade garantida
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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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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 Jurídicas 
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 Na-
turais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de 
Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ANTONIO ARNOLDO CARNEI-
RO 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 PAINEI-
RAS, PLANALTINA-GO, a qual não tendo 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, PLA-
NALTINA-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respecti-
vo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 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 conven-
cionais, 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 lança-
do, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar 
do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente 
de que o não 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 Jurídicas 
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 SA-
BER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JEAN DIAS ALVES, 
CPF: 021.566.831-66, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 101, TÉRREO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
TURIM, LOTE 44, QUADRA 04, MR-12, SETOR NORTE, PLA-
NALTINA 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, PLANALTI-
NA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 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 conven-
cionais, 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 Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar 
do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente 
de que o não 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 MorrinhosGO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 - SRP

 
OBJETO: Prestação de Serviços de Recapagem de Pneus
DATA DE ABERTURA: 22/06/2021; HORÁRIO: 09:00h; 
LOCAL: Rua Senador Hermenegildo, nº 160, Centro, Morrinhos – Goiás.
R E T I R A D A  D O  E D I T A L :  N a  s e d e  d a  P r e f e i t u r a  o u  n o
site: www.morrinhos.go.gov.br . 
Morrinhos, 08 de junho de 2021.

FLAMILTON RODRIGUES DA SILVA
=Pregoeiro= 

GOIAS  CONCERTINAS  LTDA,  CNPJ/CPF  n°  32118685000161,  torna
público que requereu da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
de  Goiânia  a  Licença  Ambiental  Simplificada  para  a  seguintes
atividades : fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias ,
comércio varejista de ferragens e ferramentas , comércio varejista de
outros  artigos  de  uso  pessoal  e  doméstico  não  especificados
anteriormente, localizado na  Avenida Genésio de Lima Brito, Número
1258, Quadra 46, Lote 22, Jardim Balneário Meia Ponte, Goiânia - GO
CEP: 74.590 – 800.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 67/2021

O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará licitação no dia 29/06/2021 às 8h na moda-
lidade Pregão Presencial n° 067/2021, Processo Administrativo N ° 
11512/2021, 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 o registro de preços para a contratação eventual, futura e 
parcelada de empresa para prestação de serviços de transporte rodo-
viário intermunicipal de passageiros (passagem terrestre – ida para as 
cidades de Campinorte (GO), Ceres (GO) e Goiânia (GO) para atender 
as necessidades do município de Uruaçu no que se refere à concessão 
do benefício eventual de Auxílio Locomoção previsto na Lei Municipal nº 
1.956/2018, 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, 08 de junho de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021

O Município de Uruaçu-GO torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará licitação no dia 25/06/2021 as 09:00h na modalidade 
Pregão eletrônico n° 007/2021, Processo Administrativo nº 10763/2021, 
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 2 (DOIS) VEÍCULOS 
NOVOS (TIPO AMBULÂNCIA) DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 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, 08 de junho de 2021
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira

MAURICIO BARBOSA ALVES, CPF nº 841.246.526-15, torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenv. Eco-
nômico, Turismo e Trabalho – SEMMADETT/CO, a Licença de Instalação 
(LI) e Funcionamento (LF), para (04) Quatro Pivôs Central, sendo (02) dois 
conjuntos de (02) dois pivôs conjugados em dois bombeamentos, num total 
de 135,0000 ha, situado na Fazenda Anexas Brito, Saia Velha, Marcelino, 
Mesquita e Buracão, zona rural, município de Cidade Ocidental -GO.

 

DEPÓSITO DE GÁS CENOURINHA EIRELI, CNPJ N° 
40.675.301/0001-30, torna público que RECEBEU da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Nerópolis-SEMMAN-GO, a Licen-
ça Ambiental Simplificada N° 004/2021, Processo N° 3426/2021, 
para as atividades de COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEI-
TO DE PETRÓLEO (GLP), localizada na Rua DF 05, QD. 09, LT,18, 
DOM FELIPE II, Nerópolis-GO.

 

A empresa DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSPITALAR EIRELI. CNPJ: 
33.344.311/0001-27, torna público que requereu junto a Agência Mu-
nicipal do Meio Ambiente de Goiânia – AMMA, a Licença Ambiental de 
Operação e Licença Ambiental de Instalação para atividade referente à 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não 
especificados anteriormente/ 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de 
máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial 
e comercial; Sito na AV JOSE RODRIGUES DE MORAIS NETO, SN, 
QUADRA 54 LOTE 16- Goiânia-GO CEP: 74.840-080.
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Entretenimento

PASSATEMPO

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Quando te vêem deitado, 
de olhos fechados, na sua 

cama, com a luz apagada, e te 
perguntam: Você tá dormindo?

— Não, tô treinando 
pra morrer.

A Lua Minguante exi-
ge de você desape-
go e desconstrução 
de situações que 

fogem do seu controle. O céu 
pede conexão com valores dife-
rentes, mas para isso é preciso 
ter novas posturas e comporta-
mentos. Busque vibrar a verda-
de e agir dentro da ética sempre.

A Lua Minguante 
exige de você, neste 
momento, aprimo-
ramento emocional 

para interagir com situações que 
fogem do seu controle. O au-
toconhecimento, aliado a infor-
mações, deve ser filtrado com 
sabedoria e ética para que seja 
possível encontrar a verdade.

A Lua Minguante 
traz desconstrução 
e eliminações de 

experiências com um grupo de 
pessoas. Você está passando 
por uma fase importante de de-
senvolvimento do seu valor e da 
forma como transmite informa-
ções, entretanto as pessoas à 
sua volta estão descontroladas.

A Lua Minguan-
te traz destaque 
para a relação 

e exige da pessoa tocada 
novas posturas na forma de 
lidar com o futuro e as res-
ponsabilidades. É uma perío-
do desafiador para interagir 
com pessoas, principalmente 
sócios, parceiros e o cônjuge.

A Lua Minguante 
pede que você exa-
mine as suas postu-

ras no trabalho e na forma como 
se relaciona com os colaborado-
res. É um dia para mudar normas 
e avaliar como a rotina deve ser 
reconstruída. Por agora, é impor-
tante eliminar e soltar tudo aquilo 
que não está sob o seu controle.

A Lua Minguan-
te traz reflexões 
profundas sobre 

como você deve interagir com os 
filhos, com o namoro ou com o 
desenvolvimento dos seus pró-
prios talentos. Tudo passa por uma 
desconstrução e está, de alguma 
forma, exigindo de você uma nova 
consciência sobre si mesmo.

A Lua Minguante 
traz eliminações 
de experiências 

em família e, com isso, pode 
trazer desafios para se rela-
cionar com algumas pessoas. 
O cônjuge ou uma pessoa em 
especial é quem sente o im-
pacto de frente. É preciso sa-
bedoria e entendimento.

A Lua Minguante 
pede reflexão na 
forma de interagir 

com as pessoas do seu con-
vívio, incluindo colaboradores 
ou parentes. O cenário pede 
mudanças e traz encerramen-
tos importantes entre as pes-
soas. É preciso mudar a rotina 
e a forma de produzir.

A Lua Minguante 
pede reflexão e en-
cerramentos signi-

ficativos com investimentos e 
com a forma de administrar os 
recursos materiais. A experiência 
traz preocupações que afetam 
os filhos, o namoro e a autoesti-
ma. É importante desapegar de 
situações que não cabem mais.

A Lua Minguante 
traz encerramen-
tos profundos na 

forma de interagir com a família 
ou com pessoas que impactam 
o seu desenvolvimento pes-
soal. Um novo comportamento 
é essencial para interagir com 
as experiências. O aprimora-
mento está no desapego.

A Lua Minguante 
exige de você desa-
pego de situações 
que não devem 

mais ser carregadas no seu ín-
timo. O autoconhecimento é 
essencial para lidar com pes-
soas e informações que afetam 
o seu estado emocional. Não 
permita que o medo entre.

A Lua Minguante 
traz encerramen-
tos importantes na 

sua atuação com um grupo de 
pessoas. Você está fragiliza-
do emocionalmente e precisa 
manter a calma e a serenidade 
emocional para continuar a sua 
jornada. Solte os ressentimen-
tos, as culpas, os medo.

Maurício de SousaTurma da Mônica
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