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“Irei bater em você como sua mãe te batia”, 
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GOIÂNIA

Começa entrega de 108 mil 
kits de alimentação escolar
Prefeitura segue com cronograma de entregas mesmo após 
retorno presencial das aulas; nesta remessa, mesmo os alunos 
que voltaram presencialmente têm direito aos alimentos
Luiz Fernando Hidalgo

APARECIDA 
Nesta semana são ofertadas 317 vagas de trabalho
Rodrigo Estrela

AUGUSTINÓPOLIS
Governador Carlesse parabeniza 
acadêmicos aprovados no primeiro 
vestibular do curso de Medicina da Unitins
Esequias Araújo/Governo do Tocantins

Governador Carlesse destacou que, dos 40 aprovados, 16 são 
tocantinenses que poderão cursar Medicina perto de seus familiares

DESENVOLVIMENTO URBANO
Chegou a hora de debater o futuro do 
Distrito Federal
Oficinas marcadas para outubro fazem parte da revisão 
do Plano Diretor de Ordenamento Territorial
Joel Rodrigues/Agência Brasília

Um dos desafios levantados pela equipe é o déficit habitacional de 
108.316 domicílios para atender a população no DF. Nesse caso, 
Ceilândia (foto) se destaca como a região administrativa de maior 
déficit absoluto, com 14.937 domicílios
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ESPORTE SAÚDE

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Despedida
Sebastião Peixoto (DEM) 

se despediu da Câmara de 
Goiânia, após ocupar a vaga 
de vereador por 30 dias.

Recorde

Durante esse período, 
Peixoto apresentou 380 re-
querimentos, 102 projetos e 
oito títulos de cidadania.

Volta
Anderson Sales Bokão 

(DEM), que estava licencia-
do, retorna hoje às suas ativi-
dades parlamentares.

Interesses 
O vereador havia apre-

sentado, no dia 11 de agosto, 
requerimento solicitando li-
cença de 120 dias para tratar 
de interesses particulares.

“e-sports”
Regulamentado esportes 

eletrônicos em Goiás. 

Sancionado
A Lei Estadual 21.080, de 

iniciativa do deputado Henri-
que Arantes (MDB), foi sancio-
nada pelo governo do estado. 

Eletrônicos 
A matéria também ins-

titui 19 de outubro como o 
Dia Estadual dos Esportes 
Eletrônicos e do Atleta de 
Esportes Eletrônicos.

474 apartamentos 
Governador Ronaldo 

Caiado (DEM), entregou 
474 apartamentos popula-
res para famílias de Valpara-
íso de Goiás, no entorno do 
Distrito Federal. 

Cancelada 

Reunião marcada hoje 
para ouvir o presidente da 
Petrobras, Joaquim Silva e 
Luna, foi cancelada, pela Co-
missão de Minas e Energia, 
da Câmara dos Deputados.

Pautas
Entre as pautas, em nova 

data a ser definida, estão es-
clarecimentos sobre a ope-
ração de termelétricas, apre-
sentação do Plano de Ação 
de Governança da Petrobras 
S.A., e também debate sobre 
o preço dos combustíveis. 

Versão digital 
do Código de Defesa do Consumidor 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) com-
pletou 31 anos de existência no último sábado, 11. Em 
comemoração, o Procon Goiânia deve lançar uma versão 
digital do Código para mais dar acessibilidade cidadão. 
Segundo o órgão, desde 2010, é disponibilizado exempla-
res da publicação em todos os estabelecimentos comer-
ciais para consulta. Os canais de atendimento do Procon 
Municipal são os telefones, fiscalização (3524-2349), 
atendimento (3524-2936/3524-2942), e-mail: atendepro-
con@goiania.go.gov.br e aplicativo Prefeitura 24 horas.   

Procedimento para acompanhar ação 
de enfrentamento da crise hídrica 

Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) deve ins-
taurar procedimento para acompanhar as medidas 
adotadas pelo Estado no enfrentamento da crise hídrica. 
A fiscalização avaliará as providências adotadas pela Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) e pela Saneago, especialmente no 
que diz respeito à suficiência e adequação dos reserva-
tórios de água, definição de diretrizes e qualidade da 
articulação para a segurança hídrica, além dos planos de 
médio e longo prazos para recuperação da capacidade 
das bacias prioritárias ao abastecimento.

A vingança contra quem 
nos machuca é ser feliz.” 

Augusto Cury

Políticas públicas 
para pessoas com deficiência e doenças raras

Comissão de 
Assuntos Sociais 
(CAS), do Senado 
Federal, instala nes-
ta terça-feira, 14, 
duas subcomissões 
para acompanhar 
as políticas públicas 
nas áreas de doen-
ças raras e pessoas 
com deficiência. A 
eleição dos presi-
dentes e vice-pre-
sidentes está mar-
cada para às 11h, 
antes da reunião 
deliberativa.

O tema das do-
enças raras já foi 
tratado pela CAS 
em uma subcomissão temporária instalada em 2019 
e presidida pela senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP). 
Por sugestão da parlamentar, a comissão aprovou a 
criação de um grupo permanente para debater o as-
sunto. O colegiado deve contar com cinco membros 
titulares e cinco suplentes. 

Gabrilli garante que a subcomissão temporária 
trabalhou de forma intensa ao debater os principais 
problemas relativos à assistência prestada às pessoas 
com doenças raras. “Acreditamos que os trabalhos 
não podem parar, pois ainda há temas que merecem 
ser aprofundados, sobretudo porque foram agrava-
dos pela pandemia do coronavírus”, diz.

Já a subcomissão para tratar das pessoas com 
deficiência em caráter temporário foi sugerida pelo 
senador Flávio Arns (Podemos-PR). Segundo o autor 
do requerimento, o grupo deve aperfeiçoar o marco 
legal da área. A subcomissão deve funcionar até de-
zembro com cinco titulares e cinco suplentes.

Jogadas rápidas 

n Facebook e Ray-Ban se uniram e lançaram o Ray-Ban 
Stories, os “óculos inteligentes”.
n Os modelos servem para tirar fotos, gravar vídeos 
curtos, ouvir música e até mesmo para fazer chamadas 
telefônicas.
n A versão está disponível apenas nos Estados Unidos, 
Reino Unido e Canadá. 
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Setembro Amarelo

ITÁTILA MOURA - No Jor-
nal da Gazeta Edição 
do Almoço desta segun-
da-feira, 13, o apresen-
tador Thiago Mendes 
conversou com o Pre-
sidente da CoopVasc e 
Diretor Clínico da Santa 
Goiânia, Dr. Daniel Ale-
xandrino. O presidente 

falou sobre o trabalho e 
desafios da cooperati-
va durante a pandemia.
Thiago conversou tam-
bém com o Presidente 
da Associação dos Mo-
toristas de Aplicativo de 
Goiás (AMAGO). Na oca-
sião, o vice-presidente 
falou sobre a saída dos  

motoristas das platafor-
mas devido ao aumento 
do combustível. “Vamos 
entregar para os taxis-
tas”, disse o presidente 
da Amago no Jornal da 
Gazeta. Para assistir es-
tas entrevistas acesse o 
nosso portal no YouTube 
Gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO
EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, combinado 
com o art. 72, da Lei nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-GO aplica 
a penalidade de “CENSURA PÚBLICA” ao Eng. Mec. e Seg. 
do Trab. José Alfredo Rosendo Coelho, portador da Carteira 
Profissional n° 169860/D- SP, com visto no Crea-GO sob o n° 
13.635/V- GO, por infração ao disposto no artigo 8º, inciso IV e 
VI e artigo 9º, inciso I, alínea “c” e inciso III, alínea “g”, do Código 
de Ética Profissional adotado pela Resolução nº 1002, de 26 de 
novembro de 2002 do Confea.

Goiânia, 17 de Agosto de 2021
Engenheiro Lamartine Moreira Junior

Presidente do Crea-GO

O mês de setembro sim-
boliza a luta pela conscienti-
zação sobre a prevenção do 
suicídio, alertando a popu-
lação a respeito da realida-
de que preocupa o mundo. 
Todos os anos, mais pessoas 
morrem como resultado de 
suicídio do que HIV, malá-
ria ou câncer de mama - ou 
guerras e homicídios. Com a 
pandemia de COVID19 vem 
preocupando ainda mais 
essa situação, devido a vários 
fatores que aumentam o ris-
co para suicídio, como o alto 
número de desempregados, 
levando ao estresse financei-
ro, agravado pelo isolamento 
social. Diversos fatores po-
dem impedir a detecção pre-
coce e consequentemente, 
a prevenção do suicídio. O 
estigma e o tabu relaciona-
dos ao assunto são aspectos 
preocupamtes, a prevenção 
do suicídio deve ser tratata 
com ação multidisciplinar, 
em um movimento que leve 
em consideração os aspectos 
biológico, psicológico, políti-
co, social e cultural, no qual 
consideramos o indivíduo-
em sua complexidade. Mais 
de 264 milhões de pessoas 
de todas as idades sofrem 
com depressão, de acordo 
com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). O 
distúrbio é a principal causa 
de incapacidade laboral do 
mundo. Na pior das hipó-
teses, a enfermidade pode 
levar ao suicídio, que atinge 
800 mil indivíduos por ano, 
sendo a segunda causa prin-
cipal de morte entre jovens 
de 15 anos a 29 anos de ida-
de. A atividade física de for-
ma regular vem sendo cada 
vez mais  recomendada por 
profissionais da saúde como 
ferramenta no tratamento da 
depressão,  o benefício está 
no fato do exercício físico fa-
zer o cérebro liberar neuro-
transmissores, que ajudam 
a pessoa a se sentir melhor. 

Através da liberação de en-
dorfina e serotonina pelo 
cérebro, ajudando a aliviar 
sintomas como depressão e 
ansiedade. Mas os benefícios 
da atividade física regular 
podem ir além da sensação 
imediata de satisfação, já que 
ela pode estimular o cresci-
mento de células nervosas 
no hipocampo, de acordo 
com experimentos recentes. 
Essa estrutura do cérebro é 
responsável pela memória e 
pelo humor e geralmente é 
menor em pessoas deprimi-
das. Os exercícios também 
reduzem os níveis de estresse 
oxidativo, que pode ser alte-
rado por distúrbios psicoló-
gicos. No dia 10 passado, par-
ticipamos de um bate papo 
no espaço The Clinic na Casa 
Cor Goiás, a convite do psicó-
logo Stênio Marques, junto a 

alguns colegas da imprensa 
goiana sobre o tema: Rom-
pendo o silêncio para salvar 
vidas, em conscientização 
a campanha do Setembro 
Amarelo. Então se você tem 
sinais de depressão e/ou an-
siedade, ou conhece alguém 
que precise de ajuda, procure 
o CVV Centro de Valorização 
da Vida realiza apoio emocio-
nal e prevenção do suicídio, 
atendendo forma voluntária 
e gratuita, todas as pessoas 
que querem e precisam con-
versar, sob total sigilo pelo te-
lefone 188.  Faça parte deste 
projeto, sendo um multipli-
cador, divulgue este material 
para pessoas do seu conví-
vio. Você pode acompanhar 
o programa pelo YouTube, 
e por nossas redes sociais @
pgmesportesaude.  

JEFFERSON DÂMASO
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GOIÂNIA

APARECIDA DESENVOLVIMENTO URBANO

NÚBIA ALVES E THIAGO ARAÚ-
JO - A Prefeitura de Goiânia 
iniciou nesta segunda-feira 
(13/9) a entrega de 108 mil 
kits de alimentação escolar 
para todos os alunos matri-
culados da rede municipal 
de ensino. Mesmo após o 
retorno, os alimentos con-
tinuarão a ser entregues às 
famílias. Os kits começa-
ram a ser distribuídos pela 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME) no início 
da pandemia, assim que 
as aulas presenciais foram 
suspensas, como forma de 
não desassistir as famílias 
que contam com a merenda 
escolar como parte funda-
mental da nutrição diária. 
Para isso, foi disponibilizado 
recurso do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Esco-
lar (FNDE). Cada unidade é 

responsável por montar os 
cronogramas de entregas 
aos pais, de forma escalona-
da para não gerar aglomera-
ção, e a orientação é que os 
familiares aguardem o con-
tato da instituição.

A Escola Municipal 
Marechal Ribas Junior, lo-
calizada na Vila Redenção, 
abriu a instituição logo cedo 
para dar início às entregas. 
A escola atende cerca de 
180 crianças, de forma in-
tegral, na faixa etária de 6 a 
10 anos. Quem aproveitou 
para retirar o kit pela manhã 
foi Isaque Carlos, de 43 anos, 
pai do pequeno Gustavo, de 
9. Ele conta que, apesar do 
retorno presencial, prefere 
que o filho ainda fique estu-
dando em casa e destacou a 
importância da manuten-
ção das entregas.

“Meu filho de 9 anos es-
tuda aqui e está só no siste-
ma remoto ainda. Para nós, 
continuar com a entrega dos 
kits mesmo depois de voltar 
as aulas, é uma força, um 
ganho a mais. Do jeito que 
está a pandemia, com ser-

viço difícil e salário abaixan-
do, é essencial. Prefiro que 
o Gustavo permaneça em 
casa, enquanto temos essa 
opção”, disse o motorista.

Na lista de itens que es-
tão sendo entregues às fa-
mílias estão alimentos como 
arroz, feijão, macarrão, fari-
nha de milho flocada, leite 
e sardinha. Os repasses se-
guem todos os protocolos 
de prevenção à Covid-19, 
são acompanhados pela Su-
perintendência de Gestão 
da Rede e Inovação Educa-
cional da SME e se esten-
dem até o dia 24 deste mês.

PREOCUPAÇÃO 
PERMANENTE

Desde o início do ano, a 
gestão municipal já investiu 
mais de R$ 14 milhões no 
programa e disponibilizou 
540 mil kits de alimentação 
escolar. Segundo o prefei-
to Rogério Cruz, o projeto é 
fundamental para garantir 
que as famílias vivam com 
mais dignidade. “Por isso, a 
continuidade desse progra-
ma é tão importante. 

Começa entrega de 108 mil 
kits de alimentação escolar

Nesta semana são ofertadas 317 vagas de trabalho Chegou a hora de debater o futuro do Distrito Federal

Prefeitura segue com 
entregas mesmo após 
retorno presencial das 
aulas; os alunos que 
voltaram presencialmente 
têm direito aos alimentos

AUGUSTINÓPOLIS
Governador Carlesse parabeniza acadêmicos 
aprovados no primeiro vestibular do curso de 
Medicina da Unitins

“Parabenizo os novos 
acadêmicos que conquista-
ram uma vaga no nosso cur-
so de Medicina e ressalto que 
essa é uma vitória também 
para toda a região do Bico 
do Papagaio, que agora irá 
se desenvolver econômica e 
socialmente com a chegada 
desses estudantes”, declara o 
governador do Estado do To-
cantins, Mauro Carlesse, ao 
parabenizar os alunos apro-
vados no primeiro vestibular 
para o curso de Medicina da 
Universidade Estadual do To-
cantins (Unitins), do câmpus 
de Augustinópolis. 

O governador Carlesse 
destaca que, dos 40 estudan-
tes aprovados, 16 são tocanti-
nenses, que poderão manter 
proximidade com seus fa-
miliares e vínculo com o To-
cantins enquanto cursam a 
faculdade de Medicina. “Esse 
era um sonho de anos de vá-
rios tocantinenses que mui-
tas vezes tinham que ir para 
fora do Estado para cursar 
Medicina. Nós conseguimos 
tirar esse sonho do papel e 
proporcionar que as pessoas 

A Prefeitura de Apare-
cida, por meio do Sistema 
Municipal de Emprego 
(SIME), tem ofertado cen-
tenas de oportunidades 
de trabalho toda semana. 
Nesta segunda-feira, 13 de 
setembro, estão disponíveis 
317 vagas de emprego. A Se-
cretaria Municipal do Traba-
lho é a responsável por cap-
tar as vagas das empresas e 
colaborar com o processo 
de seleção dos interessados.

Para concorrer às vagas, o 
trabalhador interessado deve 
agendar atendimento pre-
sencial no Serviço de Aten-
dimento ao Cidadão (SAC). 
Basta acessar o site http://tra-
balho.aparecida.go.gov.br/.

O candidato deve cli-
car em Vagas de emprego, 
selecionar a vaga que de-
seja, clicar em Quero me 
candidatar, onde será en-
caminhado para a janela de 
agendamento. Em seguida, 
deve selecionar o código Nº 
60 – Vagas De Emprego No 
Sistema Municipal de Em-
prego e o local de atendi-
mento presencial.

No dia e horário agenda-
dos, o interessado nas vagas 
de emprego deve compare-
cer a uma das três unidades 
do SAC: na Cidade Adminis-
trativa Luiz Alberto Magui-
to Vilela (Avenida Gervásio 
Pinheiro, setor Solar Central 
Park – térreo); na do Parque 

Flamboyant (Avenida Bela 
Vista, s/n, Praça João Natal 
de Almeida – CEU das Artes 
– Parque Flamboyant); e no 
SAC do Parque Veiga Jardim 
(situado na Avenida Escultor 
Veiga Vale, em frente ao ter-
minal de ônibus).

O trabalhador deve 
apresentar os seguintes 
documentos pessoais: RG, 
CPF, carteira de trabalho, 
comprovante de endereço 
e informar um telefone para 
contato.  Informações pelo 
telefone 3238-6774. O nú-
mero de WhatsApp dispo-
nível para cadastrar vaga de 
emprego é (62) 9 9194-3491.

COM INFORMAÇÕES 
DE SOLANGE ARAÚJO

também tenham acesso ao 
ensino superior de qualida-
de”, ressalta.

As aulas iniciam nesta se-
gunda-feira, 13, no formato 
de ensino híbrido, com aulas 
teóricas remotas e aulas prá-
ticas presenciais, seguindo os 
protocolos de segurança dos 
órgãos de saúde e os estabe-
lecidos pela universidade. O 
curso ofertado pela Unitins 
é totalmente gratuito e conta 
com uma estrutura prepara-
da e adequada para receber 
os alunos, com laboratórios 
e equipamentos de última 
geração, além de professores 
devidamente qualificados.

O primeiro vestibular do 
curso de Medicina da Uni-
tins, do câmpus de Augusti-
nópolis, teve cerca de 7,5 mil 

inscritos de vários estados 
do país, que concorreram a 
uma das 40 vagas ofertadas 
pela instituição. 

A implantação do curso de 
Medicina faz parte do plano 
de desenvolvimento Tocan-
do em Frente que prevê um 
pacote de medidas e investi-
mentos de R$ 2,9 bilhões nos 
municípios tocantinenses. 

Para a região do Bico do 
Papagaio, além do curso de 
Medicina, o Tocando em 
Frente prevê restauração e 
pavimentação do eixo rodo-
viário em trecho da BR-230 
(entroncamento), que liga 
Ananás a Araguatins, com 
extensão de 81 km; amplia-
ção e reforma do Hospital de 
Augustinópolis; conclusão 
da Escola de Tempo Integral 
de Araguatins; infraestrutura 
urbana em todos os municí-
pios da Regional Bico do Pa-
pagaio; e saneamento básico 
em municípios atendidos 
pela Agência Tocantinense 
de Saneamento (ATS).

COM INFORMAÇÕES DE LAIANE 
VILANOVA/GOVERNO 

DO TOCANTINS

Esequias Araújo/Governo do Tocantins

“Irei bater em você como sua 
mãe te batia”, Popó provoca 
Whindersson Nunes antes de luta

O tetracampeão mun-
dial de boxe Acelino “Popó” 
Freitas foi às redes sociais 
para provocar o comediante 
Whindersson Nunes, com 
quem tem uma luta combi-
nada mas ainda sem data. O 
ex-pugilista compartilhou 
um vídeo de seu treino e 
aproveitou para avisar como 
ele espera ser o confronto 
entre os dois.

- Irei bater em você 
como sua mãe te batia, por 
sílaba Po-Po-Po-Po - pro-
vocou o ex-lutador em seu 
Instagram pessoal. O come-
diante, contudo não perdeu 

tempo e respondeu pergun-
tando a data da luta.

- Pois me diga a data, 
príncipe, porque, que nem 
com a minha mãe, eu que-
ro saber o dia e o horário 

que vou apanhar - respon-
deu Whidersson Nunes. 
Ainda nesta semana, o 
comediante já havia mos-
trado sua rotina de treinos 
para encarar Popó Freitas.

A partir do primeiro sá-
bado de outubro a popu-
lação poderá participar de 
oficinas temáticas, presen-
ciais e virtuais, para deba-
ter os principais problemas 
enfrentados no Distrito Fe-
deral. Entre eles, o déficit 
habitacional, questões com 
o transporte coletivo, meio 
ambiente, desenvolvimento 
econômico, entre outros.

O objetivo é apresentar 
à comunidade as principais 
problemáticas levantadas 
pela leitura técnica do ter-
ritório feita pela Secretaria 
de Desenvolvimento Ur-
bano e Habitação (Seduh), 
em parceria com vários 
órgãos do Governo do Dis-
trito Federal (GDF), para 
colher as contribuições da 
comunidade e fechar um 
diagnóstico compartilhado 
do Distrito Federal.

O debate com a comu-
nidade servirá de base para 
a revisão do Plano Diretor 
de Ordenamento Territorial 
(Pdot), ferramenta funda-
mental para orientar o de-
senvolvimento do território. 
A revisão vem sendo con-
duzida pela Seduh há dois 
anos e meio.

CRONOGRAMA
Ao todo, serão sete ofici-

nas organizadas pela Seduh, 
sempre aos sábados, nos 
dias 2, 9, 16 e 23 de outubro, 
nos períodos da manhã e 
tarde. Cada uma delas será 
em uma região administrati-
va que representa um grupo 
de locais, intitulada Unidade 

de Planejamento Territorial 
(UPT). Confira ao final da 
matéria o cronograma com 
as regiões onde cada reunião 
será promovida.

A construção do texto da 
revisão do Pdot é coletiva, ou 
seja, nesses encontros não 
será apresentada uma pro-
posta fechada elaborada pelo 
governo. O objetivo é que o 
documento final represente 
os anseios da população, que 
enfrenta no dia a dia os pro-
blemas em suas cidades.

“Quando falamos em 
cidade, falamos de todos os 
problemas que ela comporta. 
Inclusive déficit habitacional, 
questões do meio ambiente, 
entre outros. Esses são al-
guns temas que precisamos 
abordar no Pdot. E para isso, 
precisamos da participação 
da população”, afirmou a se-
cretária executiva de Plane-
jamento e Preservação (Se-
plan), Giselle Moll.

DESAFIOS
Um exemplo de desafio 

levantado pela equipe é o dé-
ficit habitacional de 108.316 
domicílios para atender a po-
pulação no DF. Nesse caso, 
Ceilândia se destaca como 
a região administrativa de 
maior déficit absoluto, com 
14.937 domicílios.

Com relação à mobilida-
de, o levantamento apontou 
a predominância crescente 
do uso do transporte indivi-
dual motorizado. A realida-
de do DF ainda desfavorece 
modos sustentáveis, como o 
transporte coletivo e trajetos 

feitos a pé e de bicicleta.
Além disso, o DF possui 

elevada concentração de 
empregos e renda na sua 
área central. O Plano Piloto 
concentra a maior parte dos 
empregos formais (52,2%) 
e também a maior parte da 
massa salarial do Distrito Fe-
deral (74,7%).

Na semana passada esse 
levantamento foi apresen-
tado à Comissão de Go-
vernança, constituída pelo 
Decreto n° 41.004/2020 e 
que faz parte da estrutura 
de revisão do Pdot.

No dia 23 de setembro 
esse mesmo documento será 
apresentado ao Comitê de 
Gestão Participativa (CGP), 
composto de 34 membros 
da sociedade civil, também 
instituído pelo Decreto nº 
41.004, como forma de ga-
rantir a participação popular 
desde o início do processo.

PDOT
Como uma cidade pode 

se desenvolver melhor? 
Qual o perfil dos seus habi-
tantes? E como esses habi-
tantes querem viver na sua 
cidade nos próximos anos? 
Para responder essas e ou-
tras perguntas, é preciso ter 
um plano que oriente o seu 
melhor desenvolvimento.

Por isso existe o Pdot, 
revisado a cada década 
para atualizar as diretrizes 
do planejamento territorial. 
Afinal, as cidades são dinâ-
micas e passam por cons-
tantes mudanças. 

COM INFORMAÇÕES DA SEDUH
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Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de
Notas de Caldas Novas – GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AROLDO AUGUSTO MARTINS,
CPF: 050.698.518-02.

Protocolo: 226.530 - Requerimento nº 46778
 
O Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas
de Caldas Novas – GO, segundo as atribuições conferidas pelo
artigo  26,  parágrafos  1°  e  3°  da  Lei  n°.  9.514/97,  a
requerimento do (a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-
BU),  credor(a)  fiduciário(a)  do  contrato  imobiliário  garantido
por  alienação  fiduciária,  registrado  na  matrícula  de  nº.
25.968,  deste  Ofício,  faz  saber,  para  ciência  do(a)(s)
respectivo(a)(s),  Sr(a)(s).  AROLDO AUGUSTO MARTINS,
CPF: 050.698.518-02, o(a)(s) qual(is)  não tendo sido
encontrado(a)(s)  no(s)  endereço(s)  de  cobrança:
ALAMEDA DAS TERMAS,  QD.  A,  LT.  12/14,  NR.  661,
BLOCO  C,  APARTAMENTO  Nº  102-C,  RESIDENCIAL
THERMAS DO ARAÇÁ,  BAIRRO DO TURISTA,  CALDAS
NOVAS GO, 75696002 e RUA 12, 743, QD. 47, LT. 08,
ALTO PARAÍSO, EDEALINA GO, 75945000, que por serem
devedor(a)(es)  fiduciante(s)  do  contrato  mencionado  fica(m),
por este edital, INTIMADO(A)(S) a comparecer a este Ofício,
situado na cidade de Caldas Novas –  GO, na Rua Antônio
Coelho de Godoy, esquina com a Rua Antônio Inocêncio de
Oliveira, nº 340, Centro, Caldas Novas – GO, entre 8:00 e 17
horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, para efetuar o
pagamento das prestações vencidas e as que vencerem até a
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e
os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel,
cujo valor corresponde a R$ 7.920,78 ( sete mil novecentos e
vinte reais e setenta e oito centavos ), além das despesas de
cobrança e de intimação, as quais são lançadas, na planilha
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU)
como “Diferença de prestações anteriores”. 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 alienado, situado na: ALAMEDA DAS TERMAS, QD.
A, LT. 12/14, NR. 661, BLOCO C, APARTAMENTO Nº 102-C,
RESIDENCIAL  THERMAS  DO  ARAÇÁ,  BAIRRO  DO  TURISTA,
CALDAS  NOVAS  GO,  75696002,  em  favor  da  credora
fiduciária,  nos  termos  do  artigo  26,  parágrafo  7°,  da  Lei  n°.
9.514/97. Oficial Substituto/ Escrevente
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1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

O SANDRO ALEXANDER FERREIRA, 
Oficial do 1° Ofício do Registro de Imóveis, 

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

em 05 (cinco) lotes menores que 
serão denominados: “Lote 02-A da 
Quadra C-28, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a 2ª Avenida, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
04, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 01, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 02-B, 
com 20,00 metros”,“Lote 02-B da 
Quadra C-28, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a 2ª Avenida, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
04, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 02-A, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 02-C, 
com 20,00 metros”,“Lote 02-C da 
Quadra C-28, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a 2ª Avenida, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
04, com 10,00 metros, pelo lado direito 

com o lote 02-B, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 02-D, 
com 20,00 metros”, “Lote 02-D da 
Quadra C-28, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a 2ª Avenida, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
04, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 02-C, com 20,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 02-E, 
com 20,00 metros” e “Lote 02-E da 
Quadra C-28, situado no loteamento 
denominado MANSÕES VILLAGE, 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 200,00m². Confrontando 
pela frente para a 2ª Avenida, com 
10,00 metros, pelo fundo com o lote 
04, com 10,00 metros, pelo lado direito 
com o lote 02-D, com 20,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com a Rua 30, 
com 20,00 metros”, conforme plan-
ta e memorial descritivo, que fazem 
parte integrante da Certidão Municipal 
de Aprovação do Parcelamento ex-
pedida em 05/08/2021, onde cons-
ta o processo administrativo de n° 
2021238203. Para que chegue ao 

conhecimento de todos, expediu-se 
este edital que será publicado no jornal 
local, por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada Lei 
Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que PVS 
CONSTRUTORA E IN-
CORPORADORA EIRELI, 
CNPJ34.076.116/0001-26; 
com sede em Águas Lindas de 
Goiás-Goiás, depositou nesta 
serventia os documentos ne-
cessários exigidos pelo artigo 
18 da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, para 
registro de um DESMEM-
BRAMENTO do imóvel deno-
minado Lote 02 da Quadra 
C-28, situado no loteamen-

to denominado MANSÕES 
VILLAGE, Águas Lindas de 
Goiás - GO, com a área de 
1.000,00m². Confrontando 
pela frente para a Rua 30, com 
20,00 metros, pelo fundo com 
o lote 01, com 20,00 metros, 
pelo lado direito com a 2ª Ave-
nida, com 50,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 04, 
com 50,00 metros, objeto da 
matrícula n°. 91.557 do Re-
gistro de Imóveis da Comarca 
de Águas Lindas de Goiás-
-GO, que será desmembrado 
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metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-C, com 20,00 metros”,“Lote 02-C da Quadra C-28, situado no 
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20,00 metros”, “Lote 02-D da Quadra C-28, situado no loteamento denominado MANSÕES VILLAGE, 
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Águas Lindas de Goiás-GO, 10 de Setembro de 2021. 
 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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Município e comarca de Rio Verde – Estado de Goiás

Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protestos

Tabelião e Oficial: Franklin Wilson Xavier

EDITAL
FRANKLIN WILSON XAVIER, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos 
desta Comarca de Rio Verde/GO.
FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou dele tiver conhecimento que, 
Banco Bradesco S.A, Instituição financeira inscrita no CNPJ sob o n° 
60.746.948/0001-12, com sede social no endereço localizado à Cidade de Deus, 
s/n, Vila Yara, na cidade de Osasco-SP, na qualidade de CREDOR FIDUCIÁRIO, 
REQUEREU a este Serviço Registral, a INTIMAÇÃO da Sra., MARIZE COELHO 
DA SILVA, brasileira, divorciada, autônoma, inscrito no CPF n° 868.926.731-04 e 
portador do RG n° 3312754 SSP/GO, residente e domiciliado à Rua Rosulino 
Campos, Lote 04, Quadra 07, Bairro Conjunto Morada do Sol, nesta cidade; na 
qualidade de DEVEDORA FIDUCIANTE, nos termos da Lei 9.514/1997, para que 
satisfaça o pagamento da importância de R$ 41.441.33 (Quarenta e Um Mil e 
Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos), posicionado 
no dia 09/09/2021, acrescida das prestações que vencerem até a data do 
pagamento, juros e encargos legais e contratuais. Tal dívida é originária do contrato 
de financiamento com garantia fiduciária n° 1000992-8, firmado em 10/08/2020, 
que possue como garantia o imóvel situado à Rua Rosulino Campos, Lote 04, 
Quadra 07, Bairro Conjunto Morada do Sol, nesta cidade, registrado na matrícula 
n° 18.064. A devedora fiduciante encontra - se em local ignorado e incerto, 
conforme certificado. Desta  forma, fica a DEVEDORA FIDUCIANTE, acima 
qualificada, CONSTITUÍDA EM MORA E INTIMADA, para que satisfaça o 
pagamento da importância acima referida e acréscimos, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da última publicação do presente Edital, neste Serviço Registral, 
situado à Avenida Universitária, n° 780, Qd. 07, Lt. 01/02, Jd. Presidente, Rio 
Verde-GO, CEP: 75.908-435, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor e imediata execução da 
dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Rio 
Verde-GO, 09 de Setembro de 2021.

K-13,14e15/09

Casa  Amsterdam  Construções  LTDA,  portadora  do  CNPJ:
03.662.952/0001-69,  torna  público  que  requereu  junto  a  Prefeitura
Municipal  de  Valparaíso  de  Goiás,  através  da  Secretaria  do  Meio
Ambiente  e  Agricultura  Familiar,  a  Licença  Ambiental  Simplificada,
para  Condomínio  de  Interesse  Popular,  Denominado   Condomínio
Residencial M Castro X, a ser instalado Nas Chácaras 28 e  29 da,
Quadra 08, Chácaras e Mansões Santa Maria, Valparaíso de Goiás-GO.

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
021/2021

A Pregoeira do Município de Goiás, Estado de Goiás, TORNA PÚBLICO o
aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 021/2021, tipo:
Menor preço. Objeto: Constitui objeto da presente licitação a escolha
da (s) melhor (es) proposta (s) para Aquisição de equipamentos de
informática,  eletrodomésticos,  atendendo à  Secretária  Municipal  de
Educação e as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. O
recurso é proveniente da Emenda Parlamentar nº4580/2020-SEDUC e
Emenda Parlamentar nº4357/2020-SEDUC, na forma e condições de Lei
Federal  nº  10.520/2002,  Lei  Federal  nº  8.666/93,  consoante  às
condições  e  especificações  estabelecidas  no  termo  de  referência
(anexo I). Recebimento de Propostas: Das 07h30min do dia 14/09/2021
até  às  08h00min  do  dia  24/09/2021.  Abertura  das  Propostas:
24/09/2021 às 08h01min. Data e Hora do início da Sessão de Disputa
de Preços:  24/09/2021 às  09h01min.  O edital  estará disponível  na
Plataforma  Eletrônica:  http: / /www.bl l .org.br  e  no  s i te
http://www.prefeituradegoias.go.gov.br. Mais informações poderão ser
obtidas  na  sede  da  Prefeitura  Municipal  de  Goiás,  na  Praça  da
Bandeira, nº 01, Centro, Goiás-GO, fone: (62) 3371-7726, no horário
das 08h00min às 11h00min e das 13h às 17h00min.

Município de Goiás, 13 de Setembro de 2021.
ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS.

Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

 
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 046/2021
Tipo – Menor Preço Global
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE “TAPA BURACO”.
Data de abertura: 29/09/2021 às 8:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Pregoeira,
na Rua 03 Quadra 07 lote 01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás,
fone: (62) 3339-1538.

Cocalzinho de Goiás, 14 de setembro de 2021.
Regina Maria Soares

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

 
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 049/2021)
EXCLUSIVO para  microempresa (ME),  empresas  de  pequeno
porte  (EPP),  localizadas  no  Município  de  Cocalzinho  de  Goiás,
conforme Lei Municipal nº 728/2021
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE  ARQUITETURA  E
URBANISMO.
Data de abertura: 01/10/2021 às 08:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Pregoeira,
na Rua 03 Quadra 07 lote 01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás,
fone: (62) 3339-1538.
Cocalzinho de Goiás, 14 de setembro de 2021.

Regina Maria Soares
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

 
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial nº 048/2021)
EXCLUSIVO para  microempresa (ME),  empresas  de  pequeno
porte  (EPP),  localizadas  no  Município  de  Cocalzinho  de  Goiás,
conforme Lei Municipal nº 728/2021
Tipo – Menor Preço por Item
Objeto: MANUTENÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA.
Data de abertura: 30/09/2021 às 13:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com a Pregoeira,
na Rua 03 Quadra 07 lote 01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás,
fone: (62) 3339-1538.

Cocalzinho de Goiás, 14 de setembro de 2021.
Regina Maria Soares

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALZINHO DE GOIÁS
PODER EXECUTIVO

 
AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 008/2021 Sistema
de Registro de Preço (SRP),  EXCLUSIVO para microempresa
(ME) e empresa de pequeno porte (EPP). Tipo – Menor Preço
por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA
Data de abertura: 30/09/2021 às 13:30 horas.
O Edital e maiores informações poderão ser obtidas com o Pregoeiro,
na Rua 03 Quadra 07 lote 01, Área Especial - Cocalzinho de Goiás,
fone: (62) 3339-1538.
Cocalzinho de Goiás, 14 de setembro de 2021.

Regina Maria Soares
Pregoeira 

AUTO ELETRICA TADEU LTDA, CNPJ/CPF n° 02.167.822/0001 -
97, torna público que está RECEBENDO da SANEAGO a autorização de
lançamento  de  efluentes  não  domésticos  na  rede  coletora  de  esgoto
no endereço: Avenida Anhanguera , Número 7741, Quadra 63, Lote 18,
Setor Coimbra, CEP: 74.535 - 010, Goiânia – GO

PLANALTO BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ:
13.145.996/0001-75,  TORNA  PUBLICO  QUE  RECEBEU  DA
S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  M E I O  A M B I E N T R E  E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMADS, A  LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO  –  LF,  Nº  061/2020,  COM  VALIDADE  ATE
31/08/2024, PARA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA
USO NA CONSTRUÇÃO, SITUADO NA ROD GO 335, S/N, QD. 01,
MODULOS 01-B E 01B-C, DISTRITO AGROINDUSTRIAL, ABADIÂNIA
/GO.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa,  GOIASMINAS INDÚSTRIA DE LATICINIOS LTDA,
CNPJ: 01.257.995/0001-33, torna público que recebeu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) - Corumbaíba-GO, a Licença
Ambiental Simplificada – LAS número 0014/2021, para a atividade de
Construção de Barragem, para captação de água visando a atividade
Indústria de Laticínios, localizada na Rodovia GO. 139, S/N, Km. 01,
Setor Industrial, Corumbaíba-GO - CEP: 75.675-000.

FRANCISCO ALBERTO DA SILVA torna público que recebeu junto
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença de
Funcionamento  nº  099/2021  e  processo  nº  112262/2021  com
validade  até  26/08/2027,  para  o  empreendimento  em  Avicultura-
Sistema Terminador de Frango- FGO. Fazenda Lage, Rod. BR 060
sentido Rio Verde/ Goiânia, km 06 à direita por mais 05 km, Zona
Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não se
enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

JOÃO JOSÉ MARTINS DE CASTRO torna público que recebeu junto
a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável – SEMAD, a Licença de Funcionamento nº 372/2021 e
processo  nº  5557/2019  com  validade  até  31/08/2027,  para  o
empreendimento  em Suinocultura  -  Sistema Vertical  Terminador  -
SVT. Fazenda Cabeleira – Baú do Cerrado e Brasília, Rod. BR-452
sentido Rio verde/ Itumbiara, Km 58, zona rural de Maurilândia - GO.
Este  empreendimento  não  se  enquadra  na  Resolução  CONAMA
001/86.

CARLOS BALDUÍNO DA SILVA torna público que recebeu junto a
Secretaria  Municipal  de Meio Ambiente –  SEMMA, a  Licença de
Funcionamento  nº  100/2021  e  processo  nº  2014032499  com
validade  até  26/08/2027,  para  o  empreendimento  em  Avicultura-
Sistema Terminador de Frango- FGO. Fazenda Lage, Rod. BR 060
sentido Rio Verde/ Goiânia, km 06 à direita por mais 05 km, Zona
Rural, Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não se
enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

MÁRCIO  SILVA  FERREIRA  torna  público  que  recebeu  junto  a
Secretaria  Municipal  de Meio Ambiente –  SEMMA, a  Licença de
Funcionamento  nº  032/2021  (Retificação  1)  e  processo  nº
133941/2018 com validade até 24/03/2023, para o empreendimento
em SuinoculturaSistema Vertical Terminador Recria- SVTR. Fazenda
São Tomaz-Rio do Peixe, Rod. GO 174 sentido Rio Verde/ Aparecida do
Rio  Doce  por  2,5km  à  esquerda  por  mais  10  km,  Zona  Rural,
Município de Rio Verde – GO. Este empreendimento não se enquadra
na Resolução CONAMA 001/86.+

LUIZ CARDOZO DA SILVA  torna  público  que  requereu  junto  a
Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável – SEMAD, a Renovação da Licença de Funcionamento
nº  111/2020  e  processo  nº  14495/2014  com  validade  até
17/02/2022,  para  o  empreendimento  em  Avicultura-  Sistema
Terminador  de  Frango-  FGO.  Fazenda  Cruzeiro,  Zona  Rural,
Município  de  Santa  Helena  -  GO.  Este  empreendimento  não  se
enquadra na Resolução CONAMA 001/86.

PREGÃOELETRÔNICON° 062/2021– SRP–UASG460434
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS torna público que
realizará, pregão eletrônico, através do Portal de Compras do Governo
Federal – Compras Net, tipo menor preço por item, visando o registro de
preço para futura contratação de empresa para materiais odontológicos,
no dia 27/09/2021/2021 às 08h30min. Mais informações na sede da
Prefeitura Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às
17h00min, pelos telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.



Terça-feira, 14 de setembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 5Classificados
Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 

de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARIO DO NASCIMENTO 
FERNANDEZ, CPF: 038.820.871-61.

Protocolo: 112.116
Requerimento nº 49731

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pes-
soas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para ci-
ência do(a) respectivo(a), Sr(a). MARIO DO NASCIMENTO FERNANDEZ, 
CPF: 038.820.871-61, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 
11-C DA QUADRA 58, JARDIM DA BARRAGEM VI, NESTA CIDADE, a 
qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 11-C 
DA QUADRA 58, JARDIM DA BARRAGEM VI, NESTA CIDADE
QR 315 CONJUNTO P LOTE 07, SANTA MARIA, BRASILIA-DF 
72545516, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Car-
tório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fi-
duciária, na matrícula nº. 34.558 deste Ofício, com saldo devedor de res-
ponsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 5.981,46 ( cinco mil 
novecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 
15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RODRIGO 
PEREIRA BATISTA, CPF: 057.100.701-57.

Requerimento nº 49737

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). RODRIGO PEREIRA 
BATISTA, CPF: 057.100.701-57, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO Nº 203, RESIDENCIAL TURIM III, LOTE 20, 
QUADRA 07, RUA 27, OCIDENTAL PARK, CIDADE OCIDENTAL/GO, 
CEP: O 72883020, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança APARTAMENTO Nº 203, RESIDENCIAL TURIM III, LOTE 20, 
QUADRA 07, RUA 27, OCIDENTAL PARK, CIDADE OCIDENTAL/GO, 
CEP: O 72883020
Q 32, Q 23, L 26, OCIDENTAL PARQUE, CIDADE OCIDENTAL/GO, 
CEP: 72883020, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 30.692 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a 
efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corres-
ponde a R$ 4.987,10 ( quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e 
dez centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual 
é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 
às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, 
Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias 
a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente 
de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora esti-
pulado, 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, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE IVO GOMES 
DE SOUZA, CPF: 057.591.431-90.

Requerimento nº 49771

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). IVO GOMES DE 
SOUZA, CPF: 057.591.431-90, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, LOTE 13, QUADRA 11, RUA 16, PARQUE NÁPOLIS A, 
APARTAMENTO Nº 104, RESIDENCIAL BELGA, CIDADE OCIDEN-
TAL/GO, CEP:  72885152, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança LOTE 13, QUADRA 11, RUA 16, PARQUE 
NÁPOLIS A, APARTAMENTO Nº 104, RESIDENCIAL BELGA, 
CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72885152
QUADRA 112, LOTE 14, NÚMERO 6, CASA 04, MANSÕES DE RE-
CREIO ESTRELA DALVA III, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72885152, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 32.658 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 paga-
mento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 
6.024,86 ( seis mil vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio 
situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., 
onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último 
dia desta 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, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SAMANTHA CRISTINA 
MARINHO MACIEL, CPF: 035.395.511-66.

Requerimento nº 49805

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). SAMANTHA CRISTINA MARI-
NHO MACIEL, CPF: 035.395.511-66, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, CHÁCARA 04, QUADRA 01, RECREIO MOSSORÓ, RUA 
DUQUE DE CAXIAS, APARTAMENTO Nº 001, TORRE 9, CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL VILA PARK, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72885460, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CHÁCARA 
04, QUADRA 01, RECREIO MOSSORÓ, RUA DUQUE DE CAXIAS, 
APARTAMENTO Nº 001, TORRE 9, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA 
PARK, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72885460
RUA 1 0, CONJUNTO A, CHÁCARA 16, CONDOMÍNIO VENCEDOR, 
SETOR INDUSTRIAL, BRASÍLIA-DF, CEP: 72135020, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imó-
veis de Cidade Ocidental/GO, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
22.761 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 2.719,08 ( dois mil setecentos e dezenove 
reais e oito centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 
9:00 às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Cen-
tro, Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta 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, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FERNANDO SILVA BISPO, 
CPF: 006.140.141-23.

Requerimento nº 49888

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FERNANDO SILVA 
BISPO, CPF: 006.140.141-23, devedor(a) fiduciante do imóvel alie-
nado, CASA 02, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RÍGIDA, MANSÕES 
DE RECREIO ESTRELA DALVA I, LOTE 06, QUADRA 23, RUA 15, 
CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72880000, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança CASA 02, CONDOMÍNIO RESI-
DENCIAL RÍGIDA, MANSÕES DE RECREIO ESTRELA DALVA I, LOTE 
06, QUADRA 23, RUA 15, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72880000
QNN 17, CONJUNTO C, LOTE 29, BRASÍLIA-DF, CEP: 72880000, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 14.495 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a 
efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades 
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 5.021,24 ( cinco mil vinte e um reais e vinte 
e quatro centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de prestações anterio-
res”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 
11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta pu-
blicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do  imóvel em favor da credora 
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ROMARIO DE FRANCA 
MOURA, CPF: 020.277.313-26.

Protocolo: 112.151
Requerimento nº 49966

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ROMARIO DE FRANCA MOURA, CPF: 
020.277.313-26, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA E, RE-
SIDENCIAL VIDIGAL, LOTE 962 DA QUADRA 42, CHÁCARAS QUEDAS 
DO DESCOBERTO, NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança CASA E, RESIDENCIAL VIDIGAL, LOTE 962 DA 
QUADRA 42, CHÁCARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, NESTA CIDADE
EQNP 8 12 BLOCO D LOTE 06, APART. 101, CEILÂNDIA EM BRASÍLIA/
DF 72230524, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atri-
buições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 71.225 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.727,55 ( quatro mil 
setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, 
Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GEOVANE PEREIRA 
DE SOUSA, CPF: 055.762.313-84.

Requerimento nº 50004

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ SA-
BER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). GEOVANE PEREIRA DE 
SOUSA, CPF: 055.762.313-84, devedor(a) fiduciante do imóvel alie-
nado, CHÁCARA15, QUADRA 03, RUA OSWALDO CRUZ, RECREIO 
MOSSORÓ, APARTAMENTO Nº 1301, BLOCO 13, CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL PRIVILLEGIE, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72885480, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CHÁCA-
RA15, QUADRA 03, RUA OSWALDO CRUZ, RECREIO MOSSORÓ, 
APARTAMENTO Nº 1301, BLOCO 13, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
PRIVILLEGIE, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72885480
QUADRA 09 A, LOTE 05, CASA D, CENTRO, RES.REMANSO, CIDADE 
OCIDENTAL-GO, CEP: 72885480, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/
GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 
3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 26.426 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e 
os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tribu-
tos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 5.504,03 ( cinco mil quinhentos e quatro reais e três 
centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é 
lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 
às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, 
Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta 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, Márcio Silva Fernandes, o Oficial.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ILZANE AMORIM 
DE OLIVEIRA, CPF: 020.301.383-20.

Requerimento nº 50091

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ILZANE AMORIM DE 
OLIVEIRA, CPF: 020.301.383-20, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, CASA 05, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA, LOTE 13, 
QUADRA 118, MANSÕES DE RECREIO ESTRELA DALVA - III, CIDA-
DE OCIDENTAL/GO, CEP: 70770000, a qual não tendo sido encontra-
da no endereço de cobrança CASA 05, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ITÁLIA, LOTE 13, QUADRA 118, MANSÕES DE RECREIO ESTRELA 
DALVA - III, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 70770000
QUADRA 102, CONJUNTO 03, LOTE 18, APARTAMENTO 101, SÃO 
SEBASTIÃO, BRASÍLIA/DF71691014, fica, por este edital, INTI-
MADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis de 
Cidade Ocidental/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula 
nº. 2.913 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 5.039,71 ( cinco 
mil trinta e nove reais e setenta e um centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferen-
ça de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. 
para que se dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último 
dia desta 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, Márcio Silva Fernandes, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FRANCISCO EDCLEIDE 
DE SOUSA, CPF: 885.599.983-49.

Protocolo: 112.186
Requerimento nº 50120

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FRANCISCO EDCLEIDE DE 
SOUSA, CPF: 885.599.983-49, devedor(a) fiduciante do imóvel alie-
nado, LOTE 01A-15 DA QUADRA 56, JARDIM DA BARRAGEM VI, 
NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança LOTE 01A-15 DA QUADRA 56, JARDIM DA BARRAGEM 
VI, NESTA CIDADE, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor res-
pectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 
3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliá-
rio garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 34.858 deste 
Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho 
INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as 
que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos le-
gais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao 
imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.838,74 ( quatro mil oitocentos 
e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos ), além das despe-
sas 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, 
Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta pu-
blicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora 
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 
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Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVANILSON 
SOUZA, CPF: 889.742.355-87.

Protocolo: 110.674
Requerimento nº 45269

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). ADVANILSON SOUZA, CPF: 889.742.355-87, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 08, RESIDENCIAL SETOR 
12, LOTE 08 DA QUADRA 76, CONJUNTO B, SETOR 12, PARQUE DA 
BARRAGEM, NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança CASA 08, RESIDENCIAL SETOR 12, LOTE 08 DA 
QUADRA 76, CONJUNTO B, SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, NES-
TA CIDADE QUADRA 87 CONJUNTO B LOTE 12F SETOR 09, PARQUE 
DA BARRAGEM, NESTA CIDADE, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 56.157 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 7.439,91 ( sete mil 
quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, 
Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RAFAEL DO NASCIMENTO 
BARBOSA, CPF: 057.650.651-63.

Protocolo: 110.851
Requerimento nº 46178

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pesso-
as Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). RAFAEL DO NASCIMENTO BARBOSA, CPF: 
057.650.651-63, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMEN-
TO 02, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL GARÇAS VERMELHAS, LOTE 
24, DA QUADRA 41, JARDIM SANTA LÚCIA, NESTA CIDADE, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 
02, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL GARÇAS VERMELHAS, LOTE 24, 
DA QUADRA 41, JARDIM SANTA LÚCIA, NESTA CIDADE, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE 
GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 57.243 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 10.838,90 ( dez mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) 
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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, 
Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JANIO 
ALVES DA SILVA, CPF: 755.208.932-68 e IVONETE 

RODRIGUES DE SOUZA, CPF: 956.852.781-87.
Protocolo: 112.076

Requerimento nº 49592

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JANIO ALVES DA SILVA, CPF: 
755.208.932-68 e IVONETE RODRIGUES DE SOUZA, CPF: 956.852.781-
87, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE A1-42 DA QUADRA 
69, JARDIM AMÉRICA IV, NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encon-
trada no endereço de cobrança LOTE A1-42 DA QUADRA 69, JARDIM 
AMÉRICA IV, NESTA CIDADE QUADRA 108 CONJUNTO A CASA  56, 
SETOR 10 PARQUE DA BARRAGEM, NESTA CIDADE, fica, por este edi-
tal, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE 
GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 52.172 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a 
efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até 
a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribui-
ções condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 
11.419,70 ( onze mil quatrocentos e dezenove reais e setenta 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 INTIMA-
ÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio 
situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, 
Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GLEYLTON 
MONTEIRO, CPF: 707.160.091-02.

Protocolo: 112.094
Requerimento nº 49666

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). GLEYLTON MONTEIRO, CPF: 
707.160.091-02, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTA-
MENTO 302, 3º PAVIMENTO, RESIDENCIAL VITÓRIA  II, LOTE 03 DA 
QUADRA 22, JARDIM PÉROLA DA BARRAGEM I, NESTA CIDADE, a 
qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTA-
MENTO 302, 3º PAVIMENTO, RESIDENCIAL VITÓRIA  II, LOTE 03 DA 
QUADRA 22, JARDIM PÉROLA DA BARRAGEM I, NESTA CIDADE, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas 
de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciá-
rio(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na ma-
trícula nº. 77.328 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade 
de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 10.196,50 ( dez mil 
cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. 
para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na 
cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, 
Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ILDETE 
DOS REIS SILVA, CPF: 578.401.051-49.

Protocolo: 112.104
Requerimento nº 49680

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ILDETE DOS REIS SILVA, 
CPF: 578.401.051-49, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 102, TÉRREO, RESIDENCIAL DAVILLE V, LOTE 08 
DA QUADRA 02, JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 
102, TÉRREO, RESIDENCIAL DAVILLE V, LOTE 08 DA QUADRA 02, 
JARDIM PLANALTO, NESTA CIDADE, fica, por este edital, INTIMA-
DO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS 
DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, 
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula 
nº. 66.007 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 9.423,38 ( nove 
mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGA-
D-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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a 
Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publi-
cado 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 cumprimen-
to 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOSE MANOEL 
BORGES DA SILVA, CPF: 046.886.041-06.

Protocolo: 112.111
Requerimento nº 49720

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JOSE MANOEL 
BORGES DA SILVA, CPF: 046.886.041-06, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, LOTE 28, DA QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA 
V, NESTE MUNICÍPIO, a qual não tendo sido encontrada no ende-
reço de cobrança LOTE 28, DA QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA V, 
NESTE MUNICÍPIO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor res-
pectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° 
e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
27.930 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condomi-
niais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 11.352,20 
( onze mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos ), 
além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, 
na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 
8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas 
de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim 
Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supra-
mencionado 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, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ROSANGELA 
PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 001.711.641-48.

Protocolo: 112.120
Requerimento nº 49757

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ROSANGELA PEREIRA DE 
OLIVEIRA, CPF: 001.711.641-48, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO 102, TÉRREO, RESIDENCIAL JEK 13, 
LOTE 16 DA QUADRA 13, JARDIM DA BARRAGEM III, NESTA CI-
DADE, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
APARTAMENTO 102, TÉRREO, RESIDENCIAL JEK 13, LOTE 16 
DA QUADRA 13, JARDIM DA BARRAGEM III, NESTA CIDADE, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Ju-
rídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 69.721 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a 
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, 
as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor cor-
responde a R$ 7.082,54 ( sete mil oitenta e dois reais e cinquenta e 
quatro 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 Aguas Lindas de 
Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Bra-
sília, 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANTONIO DEUSDETE LEITE 
DE SOUZA, CPF: 908.043.681-04 e ELIZABETE FERREIRA 

DE SOUZA, CPF: 027.065.361-95.
Protocolo: 112.125

Requerimento nº 49794

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documen-
tos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE 
GOIÁS/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). ANTONIO DEUSDETE LEITE DE SOUZA, CPF: 
908.043.681-04 e ELIZABETE FERREIRA DE SOUZA, 
CPF: 027.065.361-95, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, LOTE 562-A DA QUADRA 30, CHÁCARAS 
QUEDAS DO DESCOBERTO, NESTA CIDADE, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
LOTE 562-A DA QUADRA 30, CHÁCARAS QUEDAS DO 
DESCOBERTO, NESTA CIDADE ST DEL LAGO QR 378 
CONJUNTO C LOTE 15, ITAPOÃ I, BRASILIA-DF 71590000, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Car-
tório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, 
na matrícula nº. 40.822 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penali-
dades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 10.075,00 ( dez mil e 
setenta e cinco reais  ), além das despesas de cobrança e de 
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferen-
ça 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a 
Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramen-
cionado 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 pagamen-
to 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. Aten-
ciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SILVIA ISADORA 
DA SILVA GOMES, CPF: 609.355.433-33.

Protocolo: 112.128
Requerimento nº 49825

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOI-
ÁS/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). 
SILVIA ISADORA DA SILVA GOMES, CPF: 609.355.433-
33, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 06, 
DA QUADRA 103, JARDIM AMÉRICA IV, NESTE MUNI-
CÍPIO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança LOTE 06, DA QUADRA 103, JARDIM AMÉRICA 
IV, NESTE MUNICÍPIO
QUADRA 06 LOTE 16, JARDIM RECANTO, NESTA CIDA-
DE, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOI-
ÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, 
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), cre-
dor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por 
alienação fiduciária, na matrícula nº. 27.756 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 pagamen-
to, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao 
imóvel, cujo valor corresponde a R$ 7.505,55 ( sete mil 
quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco 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 Aguas Lindas de Goiás, 
Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim 
Brasília, 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 pro-
priedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GRACIELLE MIRANDA 
MARTINS, CPF: 958.017.581-00.

Protocolo: 112.132
Requerimento nº 49855

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOI-
ÁS/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). 
GRACIELLE MIRANDA MARTINS, CPF: 958.017.581-00, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 02, RE-
SIDENCIAL PORTAL DO VALLE, LOTE 09-B DA QUADRA 
08-C, ROYAL PARQUE, NESTA CIDADE, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança CASA 02, RE-
SIDENCIAL PORTAL DO VALLE, LOTE 09-B DA QUADRA 
08-C, ROYAL PARQUE, NESTA CIDADE
QUADRA 306 CONJUNTO 08 CASA 14, RECANTO DAS 
EMAS, BRASILIA-DF 72621313, fica, por este edital, IN-
TIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de 
Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas 
de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula 
nº. 45.660 deste Ofício, com saldo devedor de responsabili-
dade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e 
os demais encargos contratuais, os encargos legais, in-
clusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 9.540,60 ( nove mil 
quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BU) 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 
15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o paga-
mento 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 proprieda-
de do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO 
DE SOUZA, CPF: 705.002.081-82.

Protocolo: 112.550
Requerimento nº 50281

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOI-
ÁS/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). 
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, CPF: 705.002.081-
82, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 26, 
RESIDENCIAL PARK DAS CASTANHEIRAS XXVI, LOTE 
10 DA QUADRA 61,SETOR 07, PARQUE DA BARRAGEM, 
NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no en-
dereço de cobrança CASA 26, RESIDENCIAL PARK DAS 
CASTANHEIRAS XXVI, LOTE 10 DA QUADRA 61,SETOR 
07, PARQUE DA BARRAGEM, NESTA CIDADE, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/
GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, 
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), cre-
dor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por 
alienação fiduciária, na matrícula nº. 61.807 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho 
INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais en-
cargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, 
as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 13.424,70 ( treze mil quatrocentos 
e vinte e quatro reais e setenta centavos ), além das des-
pesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BU) 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 cida-
de de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, 
Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o 
pagamento do débito discriminado. Este edital será publi-
cado 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARCOS ANTONIO PEREIRA 
DIAS DE OLIVEIRA, CPF: 003.989.061-90.

Requerimento nº 49767

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). MARCOS ANTONIO 
PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA, CPF: 003.989.061-90, devedor(a) fidu-
ciante do imóvel alienado, LOTE 09, QUADRA 53, PARQUE NÁPOLIS 
B, APARTAMENTO Nº 105, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARIZONA 
XV, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72883151, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 09, QUADRA 53, 
PARQUE NÁPOLIS B, APARTAMENTO Nº 105, CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL ARIZONA XV, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72883151
QUADRA 112, LOTE 02, MANSÕES DE RECREIO ESTRELA 
DALVA III, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP: 72887369, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da 
Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imo-
biliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 25.409 
deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos con-
tratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 
8.537,92 ( oito mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e 
dois centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se 
dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este Oficio situado na SQ 
12, Quadra 11, Lote 56, Centro, Cidade Ocidental - GO., onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do 
último dia desta 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, Márcio 
Silva Fernandes, o Oficial. 



Terça-feira, 14 de setembro de 2021
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Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 

de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EEDITAL DE INTIMAÇÃO DE EDILENE 
DOS SANTOS, CPF: 720.442.501-44.

Protocolo: 112.133
Requerimento nº 49867

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). EDILENE DOS 
SANTOS, CPF: 720.442.501-44, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, LOTE 08A-2 DA QUADRA 18, JARDIM AMÉRICA I, 
NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança LOTE 08A-2 DA QUADRA 18, JARDIM AMÉRICA 
I, NESTA CIDADE
QSC 19 CASA 21, TAGUATINGA SUL, BRASILIA-DF 72016190, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pes-
soas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 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-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 41.592 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 en-
cargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 10.825,30 ( 
dez mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, 
na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BU) 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 Aguas Lindas 
de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim 
Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito discrimina-
do. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito su-
pramencionado 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, 
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE BRUNA PRISCILLA 
DA SILVA LIRA, CPF: 052.200.861-54.

Protocolo: 112.148
Requerimento nº 49960

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). BRUNA PRIS-
CILLA DA SILVA LIRA, CPF: 052.200.861-54, devedor(a) fidu-
ciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 202, 1º PAVIMENTO, 
RESIDENCIAL RUSSMANN 5, LOTE 02A-1 DA QUADRA 79 
CONJUNTO A, SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, NESTA 
CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança APARTAMENTO 202, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL 
RUSSMANN 5, LOTE 02A-1 DA QUADRA 79 CONJUNTO A, 
SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, NESTA CIDADE
QUADRA 403 CONJUNTO 10, RECANTO DAS EMAS, BRA-
SÍLIA/DF 72630310, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS 
DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fidu-
ciária, na matrícula nº. 63.131 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até 
a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e 
os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tri-
butos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 9.253,01 ( nove mil duzentos e cinquenta 
e três reais e um centavo ), além das despesas de cobrança e 
de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a 
Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CRISTIANA COSTA 
DE SOUSA, CPF: 023.433.431-28.

Protocolo: 112.156
Requerimento nº 49980

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). CRISTIANA COSTA DE SOU-
SA, CPF: 023.433.431-28, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 202, 1° PAVIMENTO, DO BLOCO B, RESIDENCIAL 
GONÇALVES IV, LOTE 01-B DA QUADRA 04, MANSÕES CAMARGO, 
NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança APARTAMENTO 202, 1° PAVIMENTO, DO BLOCO B, RE-
SIDENCIAL GONÇALVES IV, LOTE 01-B DA QUADRA 04, MANSÕES 
CAMARGO, NESTA CIDADE
QNG 23 LOTE 08 CASA 07, TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA - DF 
72130230, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O 
Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GI-
GAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por 
alienação fiduciária, na matrícula nº. 65.061 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contri-
buições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a 
R$ 10.427,00 ( dez mil e quatrocentos e vinte e sete reais  ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, 
Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o 
pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 
dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo impror-
rogável 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, San-
dro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FRANCISCO DAS CHAGAS 
SANTOS NASCIMENTO, CPF: 877.781.901-25.

Protocolo: 112.165
Requerimento nº 50036

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FRANCISCO DAS CHAGAS 
SANTOS NASCIMENTO, CPF: 877.781.901-25, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, CASA B, RESIDENCIAL CECÍLIA II, LOTE 10 DA 
QUADRA 04, JARDIM ÁGUAS LINDAS, NESTA CIDADE, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA B, RESIDEN-
CIAL CECÍLIA II, LOTE 10 DA QUADRA 04, JARDIM ÁGUAS LINDAS, 
NESTA CIDADE
QUADRA 12 CONJUNTO A LOTE 33 SETOR 04, PARQUE DA BAR-
RAGEM, NESTA CIDADE, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GI-
GAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por 
alienação fiduciária, na matrícula nº. 49.764 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contri-
buições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a 
R$ 9.942,43 ( nove mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta 
e três 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 Aguas Lindas de 
Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 
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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CRISTIANO 
DA SILVA SUBRINHO, CPF: 030.389.861-51.

Protocolo: 112.181
Requerimento nº 50093

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO 
FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). CRISTIA-
NO DA SILVA SUBRINHO, CPF: 030.389.861-51, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, LOTE 20 DA QUADRA 02, 
JARDIM DO ENTORNO I, NESTA CIDADE, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 20 DA 
QUADRA 02, JARDIM DO ENTORNO I, NESTA CIDADE, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, se-
gundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, 
na matrícula nº. 36.421 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penali-
dades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 8.585,32 ( oito mil 
quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, 
Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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. Aten-
ciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVANILDO BEZERRA 
DE LIMA, CPF: 023.678.173-16.

Protocolo: 112.182
Requerimento nº 50105

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). EVANILDO BEZERRA DE LIMA, 
CPF: 023.678.173-16, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 
21 DA QUADRA 20, JARDIM AMERICA I, NESTA CIDADE, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 21 DA 
QUADRA 20, JARDIM AMERICA I, NESTA CIDADE
QNN 20 CONJ.J CASA 22, CEILÂNDIA, BRASILIA-DF 72220210, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas 
Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 40.721 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pa-
gamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contri-
buições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 9.369,99 ( nove mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa 
e nove centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU) 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 Aguas Lindas 
de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim 
Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramen-
cionado 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARCOS ANTONIO 
PEREIRA DA SILVA, CPF: 038.982.641-30.

Protocolo: 112.136
Requerimento nº 49887

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO 
FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). MARCOS 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CPF: 038.982.641-30, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, LOTE 17, DA QUADRA 105, 
JARDIM AMÉRICA IV, NESTE MUNICÍPIO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança LOTE 17, DA QUADRA 
105, JARDIM AMÉRICA IV, NESTE MUNICÍPIO
QNO 19 CONJUNTO 57 LOTE 08 APT. 101, CEILÂNDIA, 
BRASILIA-DF 72261057, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS 
DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fidu-
ciária, na matrícula nº. 27.837 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até 
a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades 
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 6.598,21 ( seis mil quinhentos e no-
venta e oito reais e vinte e um centavos ), além das despesas de 
cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débi-
tos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMA-
ÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a 
este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, 
a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SUELMA AZEVEDO 
DOS SANTOS, CPF: 034.561.041-54.

Protocolo: 110.675
Requerimento nº 45312

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). SUELMA AZEVEDO DOS 
SANTOS, CPF: 034.561.041-54, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO 202, PAVIMENTO SUPERIOR, RESI-
DENCIAL OURO VERDE XIII, LOTE 21 DA QUADRA 26, JARDIM 
AMÉRICA II, NESTA CIDADE, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança APARTAMENTO 202, PAVIMENTO SU-
PERIOR, RESIDENCIAL OURO VERDE XIII, LOTE 21 DA QUADRA 
26, JARDIM AMÉRICA II, NESTA CIDADE
QUADRA 39 LOTE 30, JARDIM DA BARRAGEM IV, NESTA CI-
DADE, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O 
Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 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-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 70.772 deste 
Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho 
INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as 
que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.174,85 ( três mil cento e 
setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos ), além das des-
pesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à IN-
TIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, 
a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, 
a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, ga-
rante 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, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOAO PAULO BEZERRA DOS 
SANTOS, CPF: 063.560.894-40.

Protocolo: 112.109
Requerimento nº 49701

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JOAO PAULO 
BEZERRA DOS SANTOS, CPF: 063.560.894-40, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 103, PRIMEIRO 
PAVIMENTO, RESIDENCIAL INOVAR I, LOTE 11-B DA QUADRA 
11-B, MANSÕES ODISSÉIA, NESTA CIDADE, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 103, 
PRIMEIRO PAVIMENTO, RESIDENCIAL INOVAR I, LOTE 11-B 
DA QUADRA 11-B, MANSÕES ODISSÉIA, NESTA CIDADE, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Car-
tório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da 
Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imo-
biliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 77.493 
deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos con-
tratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a 
R$ 2.963,34 ( dois mil novecentos e sessenta e três reais e 
trinta e quatro 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 Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a 
Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EMERSON DENIS 
CORDEIRO DE LIMA, CPF: 065.987.544-61.

Protocolo: 112.110
Requerimento nº 49709

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO 
FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). EMER-
SON DENIS CORDEIRO DE LIMA, CPF: 065.987.544-61, de-
vedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 27 DA QUADRA 
07, RESIDENCIAL OURO VILLE, NESTA CIDADE, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 27 DA 
QUADRA 07, RESIDENCIAL OURO VILLE, NESTA CIDADE
QUADRA 33 LOTE 29, JARDIM AMÉRICA IV, NESTA CIDA-
DE, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, 
na matrícula nº. 53.966 deste Ofício, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penali-
dades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.545,11 ( quatro mil 
quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, 
na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BU) 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 
Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, 
Nº 15/01 – Jardim Brasília, 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, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE FORMOSA/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EDIVAN FRANCISCO 
FERREIRA, CPF: 051.417.921-02.

Protocolo: 142.576
Requerimento nº 49712

O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de 
FORMOSA/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). EDIVAN FRANCISCO FERREIRA, CPF: 051.417.921-02, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, S RUA 23 NR 4 QD11 
CS04 IMPERATRIZ FORMOSA GO 73805460, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança S RUA 23 NR 4 
QD11 CS04 IMPERATRIZ FORMOSA GO 73805460
S RUA 23 4 QD11 CS04 IMPERATRIZ FORMOSA GO 73805460
RUA 19    QD 105    L O  8  FORMOSINHA FORMOSA GO 
73813290, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respec-
tivo. O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de 
Notas de FORMOSA/GO, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGA-
D-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 53.268 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho IN-
TIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas 
e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contra-
tuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a 
R$ 5.326,90 ( cinco mil trezentos e vinte e seis reais e noventa 
centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o 
qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BU) 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 Formosa, Goiás, a Rua Anhanguera, Nº 125 – Cen-
tro, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supra-
mencionado 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. Atencio-
samente, José Tulio Valadares Reis Junior, o Oficial. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DE CIDADE OCIDENTAL/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EDISON ALVES 
SIQUEIRA, CPF: 829.159.971-87.

Requerimento nº 49725

O Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/
GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). 
EDISON ALVES SIQUEIRA, CPF: 829.159.971-87, deve-
dor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO Nº 03  
MELLIS CONDOMÍNIO I, LOTE 09, DA QUADRA 53, PARQUE 
NOVA FRIBURGO, RUA 04, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  
72887314, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança APARTAMENTO Nº 03  MELLIS CONDOMÍNIO 
I, LOTE 09, DA QUADRA 53, PARQUE NOVA FRIBURGO, 
RUA 04, CIDADE OCIDENTAL/GO, CEP:  72887314, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da 
Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BU), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
26.577 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 pa-
gamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, 
as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 4.982,60 ( quatro mil novecentos e 
oitenta e dois reais e sessenta centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BU) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo 
à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 
às 17:00, a este Oficio situado na SQ 12, Quadra 11, Lote 56, 
Centro, Cidade Ocidental - GO., onde deverá efetuar o pa-
gamento 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 esti-
pulado, 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, Márcio 
Silva Fernandes, o Oficial. 
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Entretenimento

n Maria Reis
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Dois tempos
1 De 15 a 17 de setembro, o presidente do Crea 

Goiás, engenheiro civil Lamartine Moreira, será 
o anfitrião da Semana Oficial da Engenharia e 
da Agronomia (Soea) Connect, com transmissão 
a partir de Goiânia. Com o tema “A pandemia: 
aprendizados e desafios para a Engenharia, a Agro-
nomia e as Geociências”. A Semana, que é online e 
gratuita, promete ser a mais inovadora do Sistema 
Confea/Crea e Mútua.  

2 O premiado engenheiro, Luiz Fernando da Sil-
va Borges, que desenvolveu  respiradores mais ba-
ratos e com operação de até 2 horas fora da tomada 
em meio à pandemia, figura os 160 palestrantes e 
cientistas, como participando de uma programa-
ção diversificada e plural, que vai permear os de-
bates dos cinco mil profissionais das Engenharias, 
da Agronomia e das Geociências que são esperados 
para participar da Soea Connect.

Palestrantes da Soea
Entre os 160 palestrantes e cientistas, destaques 

também para o historiador, professor e escritor Le-
andro Karnal será um dos palestrantes do evento. 
Estão previstas as participações do indicado ao 
Prêmio Nobel da Paz, edição de 2021, engenhei-
ro agrônomo, Alysson Paolinelli, do ex-senador 
e empresário da construção civil, Paulo Octávio, 
da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, do ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, do ministro da Infra-
estrutura Tarcísio Freitas.

Vitrine

 Arquivo

n DESAFIO 
CORRETOR - O 
empresário e 
influenciador digital 
do setor imobiliário 
Ricardo Martins 
será o apresentador 
do reality show 
brasileiro com 
foco no mercado 
imobiliário “Desafio 
Corretor Elite”, em 
parceria com a 
Rocket Lançamentos 
Digitais. O reality 
conta com quatro 
participantes e será 
exibido através do 
Youtube, de 14 a 19 
de setembro.

Divulgação

RECURSOS INÉDITOS 
Gleybiony Camargo, diretor da empresa Melhor Klick, 
localizada no Setor Marista, lançou a plataforma 
Imobmeet, no Orbi Gaming. O evento contou com a Talk 
de abertura Transformação Digital por Glauco Farnezi, 
CEO da Facilita CRM. É a primeira plataforma de plantão 
digital e apresentação de imóveis com atendimento 
online por videoconferência, sem o cliente precisar 
sair de casa, com acesso online, de modo rastreável, 
inteligente e com total controle e gestão do atendimento

n VOCÊ SABIA? O 
chocolate amargo 
pode entrar na 
dieta e ajudar a 
emagrecer.

n TERRA DA 
MELANCIA – Nesta 
terça-feira, 14 de 
setembro, Uruana 
(G0), celebra 73 
anos, com uma 
programação 
variada, chancelada 
pela Prefeitura 
Municipal. Parabéns, 
à cidade e seus 
habitantes!

n PRÊMIO - Já 
saiu o resultado 
da campanha 
de incentivos 
desenvolvida 
pelo Flamboyant 
Shopping, que 
sorteou um BMW 
320iGP Active Flex 
0km, na cor branco 
alpino. A ganhadora 
é Eva Luisa de 
Souza, moradora 
da cidade de 
Goiânia. O resultado 
considerou a 
extração da Loteria 
Federal do dia 
28/08/2021.

HORIZONTE 
O ator e diretor Rafael Calomeni e o roteirista 
Dostoiewski Champangnatte se encontraram na 
Pizzaria Cento e Dez para falar de negócios. Eles 
são sócios da produtora Filmes do Interior e os 
realizadores do filme “Horizonte”, que será rodado 
em Aparecida de Goiânia. O longa-metragem conta 
a história de amor de um casal de terceira idade 
que se conhece em uma Vila para idosos. No elenco 
estão Ana Rosa, Raymundo de Souza, Alexandra 
Richter, Pérola Faria, Ronan Horta, Paulo Vespúcio 
e Arthur D’Farah. As gravações estão previstas para 
começarem no dia 18 de setembro

Fausi Humberto 
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VALPARAÍSO DE GOIÁS

DA REDAÇÃO - O governador 
Ronaldo Caiado entregou  
474 moradias em Valparaí-
so de Goiás, no Entorno do 
Distrito Federal. Construídos 
em parceria do Governo de 
Goiás, por meio da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), com o governo 
federal, os apartamentos es-
tão distribuídos em quatro 
residenciais: Golden Park VII 
(60 unidades habitacionais), 
Golden Park IX (60), Monte 
Sião VII (114) e Mabel V (240).

Ao todo, foram investi-
dos R$ 47 milhões, sendo 
mais de R$ 7 milhões de re-
cursos estaduais. Na opor-
tunidade, foram entregues 
1.367 Chromebooks aos 
alunos da 3ª série do Ensi-
no Médio matriculados nas 
unidades da rede estadual.

Para a construção das 
unidades, houve contrapar-
tida estadual de R$ 15 mil por 
unidade habitacional para as 
famílias habilitadas no pro-
grama do Governo de Goiás 
de moradia, com renda de 
até três salários mínimos. O 
valor ajuda a viabilizar o fi-
nanciamento do imóvel pelos 
beneficiários junto à Caixa 
Econômica Federal (CEF), de 
forma que cobre ou reduz o 
valor da entrada, assim como 
abaixa a quantia que deverá 
ser paga nas prestações.

O financiamento é feito 
em até 360 meses, com valor 
médio da parcela de R$ 480. 
Cada moradia do residencial 
conta com 44,77 m² na uni-
dade padrão e 47 m² no apar-
tamento térreo. Os empreen-
dimentos possuem vaga de 
garagem, acesso social com 
guarita e playground.

“Se não fosse a contra-
partida do Governo de Goiás, 
dificilmente, a pessoa que 
está adquirindo a casa teria 
como adquiri-la. Isso invia-
biliza a condição de pagar 
as parcelas e, como tal, não 
teria direito à casa própria”, 
ressaltou Caiado. Para ele, a 
entrega das moradias reverte 
a tributação estadual para o 
cidadão e promove justiça 
social. “São R$ 7,1 milhões 
que o Estado arrecadou em 
forma de imposto, que nós 
estamos transferindo para 
todas as famílias que são pro-
prietárias aqui”, frisou.

O governador Ronaldo 
Caiado ainda detalhou a ma-
neira como a política habita-
cional tem sido executada de 
forma a atender estrategica-
mente cada parcela da po-
pulação. “Nas regiões onde 
as pessoas fazem o convênio 
com a Caixa Econômica, nós 
damos a contrapartida de R$ 

15 mil a R$ 20 mil em cada 
casa ou apartamento. Em lo-
calidades mais vulneráveis, 
construímos e entregamos 
casas de graça”, explicou.

Caiado também lembrou 
de ações para revitalizar casas 
“totalmente inviabilizadas” e 
sem estrutura completa. “Es-
tamos reformando para dar 
dignidade às pessoas que lá 
habitam. Essa é uma política 
social muito forte do gover-
no”, acrescentou.

O presidente interino da 
Agehab, Luiz Sampaio, desta-
cou que as obras estão sendo 
entregues “graças à união de 
forças” em várias instâncias 
da administração pública 
e enalteceu a liderança de 
Caiado neste processo. “Essa 
é a determinação do nosso 
governador: que seja levada 
dignidade, por meio da mo-
radia, às famílias que sonham 
em ter sua casa própria cons-
truída ou reformada. É isso 
que o governo está levando: 
qualidade de vida aos quatro 
cantos do Estado”, defendeu.

Para o vice-governador, 
Lincoln Tejota, a entrega de-
monstra que as políticas pú-
blicas podem transformar a 
vida da população. “Estamos 
de fato cumprindo a função 
do Estado.  Hoje é um dia de 
celebração, porque estamos 
vindo aqui devolver o impos-
to que elas [famílias] pagam, 
por meio do benefício”, refor-
çou ao citar a entrega de mo-
radias que também ocorrem 
a custo zero em outras linhas 
de atuação da administração 
estadual, como no Programa 
Goiás Social.

O prefeito de Valparaíso 
de Goiás, Pábio Mossoró, 
celebrou a entrega das uni-
dades habitacionais e reco-
nheceu que Caiado chega 
aos municípios “com tra-
balho prestado, seriedade e 
responsabilidade”. “É motivo 
de muita satisfação entregar 
essas moradias. As pessoas 
aqui têm raízes. Nós, governo 
do Estado, do município e fe-
deral, temos que achar uma 
alternativa para poder fixar 
essas moradias”, assinalou.

Por determinação do 
governador Ronaldo Caia-
do, a Agehab intensificou os 
investimentos na região do 

Entorno do DF com objetivo 
de colocar um ponto final no 
histórico de abandono viven-
ciado nas gestões passadas. A 
região contava com um dos 
maiores déficits habitacionais 
do Estado, sem o investimen-
to proporcional à demanda. 
Até o momento, o Governo 
de Goiás já entregou 1.224 
moradias em Valparaíso. Em 
toda a região do Entorno do 
Distrito Federal, foram cons-
truídas e distribuídas 2.423 
unidades habitacionais, sob 
investimento de R$ 216 mi-
lhões, sendo R$ 35 milhões do 
Governo de Goiás.

INOVAÇÃO E AVANÇOS
Por meio da Agehab, o 

Estado também beneficiou 
mais de 5 mil famílias, desde 
2019, com a entrega de 5.257 
unidades habitacionais dis-
tribuídas em 17 municípios: 
Goiânia, Valparaíso de Goiás, 
Anápolis, Bonfinópolis, Gua-
rinos, Luziânia, Cidade Oci-
dental, Porangatu, Nova Ve-
neza, Barro Alto, Planaltina, 
Mozarlândia, Santo Antônio 
de Goiás, Córrego do Ouro, 
Senador Canedo, Morrinhos 
e Campo Alegre.

O investimento total para 
construção das moradias 
entregues foi de R$ 426 mi-
lhões, resultado de parcerias 
firmadas pelo Estado com o 
governo federal, os municí-
pios e as entidades. O inves-
timento estadual foi no valor 
de R$ 74,9 milhões. Outras 
7.699 moradias estão em an-
damento em parceria com 
o governo federal e os mu-
nicípios, ultrapassando R$ 
900 milhões de investimento 
com recursos estaduais, fede-
rais e municipais.

E mais 4.450 iniciadas a 
partir deste mês, do Progra-
ma Goiás Social, com recur-
sos exclusivamente do Go-
verno de Goiás, provenientes 
do Fundo de Proteção Social 
do Estado (Protege) e, em 
parceria direta com os muni-
cípios que doaram terrenos 
regularizados e urbanizados. 
Estas casas serão doadas a 
custo zero para as famílias 
mais vulneráveis. Os investi-
mentos são da ordem de R$ 
395 milhões.  COM 
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Governador entrega 
computadores e moradias
Governo estadual, 
por meio da Agehab, 
chega a 1.224 
moradias concluídas 
somente 
no município

Hegon Corrêa

Em Valparaíso, o governador Ronaldo Caiado entrega 474 
moradias: “São R$ 7,1 milhões que o Estado arrecadou 
em forma de imposto, que nós estamos transferindo para 
todas as famílias que são proprietárias aqui”


